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PRZEDMOWA

KosÂcioÂø katolicki zalicza sieÎ do nielicznych instytucji posiadajaÎcych znaczaÎce
tradycje w zakresie asystowania czøowiekowi w roÂźnych sytuacjach jego źycia,
a czyni to zaroÂwno poprzez wychowanie do miøosÂci blizÂniego, jak i dzieÎki powoøywanym do tego celu strukturom eklezjalnym. MotywacjaÎ gøoÂwnaÎ, uzasadniajaÎcaÎ
obowiaÎzek wspierania potrzebujaÎcego, jest dla nas wiara inspirowana nauczaniem
samego Jezusa i zaleceniami zaøoźonego przez Niego KosÂcioøa.
W czasach, w ktoÂrych źyjemy, istnieje potrzeba odnowy i dowartosÂciowania
nauczania w zakresie wskazywania na chrzesÂcijanÂskie korzenie towarzyszenia czøowiekowi w roÂźnych aspektach jego źycia.
Poszukuje sieÎ obecnie wzorcoÂw przeciwdziaøania uboÂstwu, a wieÎc lekarstwa na
braki materialne, duchowe, spoøeczne, ekonomiczne; poszukuje sieÎ modeli zapobiegania wykluczeniu spoøeczno-kulturowemu. SkaÎdinaÎd wiadomo, źe podwalinaÎ
wspoÂøczesnej cywilizacji europejskiej i sÂwiatowej w zakresie ksztaøtowania etosu
pomagania jest wzorzec miøosiernego Samarytanina, wyrastajaÎcy z przykazania miøosÂci. Istnieje koniecznosÂcÂ dowartosÂciowania fundamentu wøasÂciwych relacji spoøecznych, jakim jest miøosÂcÂ spoøeczna, naleźaÎca do kanonu zasad regulujaÎcych źycie
zbiorowe, okresÂlana jako kroÂlewska droga nauki spoøecznej KosÂcioøa. ¹Stanowi ona
prawdziwaÎ tresÂcÂ osobistej relacji z Bogiem i blizÂnim; nie jest tylko zasadaÎ mikrorelacji: wieÎzi przyjacielskich, rodzinnych, maøej grupy, ale takźe makro-relacji:
stosunkoÂw spoøecznych, ekonomicznych i politycznychº (Benedykt XVI, Caritas
in veritate, nr 2).
Moźna wskazacÂ na wiele przykøadoÂw takiego mysÂlenia i dziaøania, i to od
poczaÎtkoÂw chrzesÂcijanÂstwa: poczynajaÎc od szkoÂø, szpitali, bractw, stowarzyszenÂ,
szeroko rozumianych instytucji wspierania czøowieka w trudnych sytuacjach źycia. Co wieÎcej, wszystkie struktury eklezjalne, uwzgleÎdniajaÎc kontekst źycia czøowieka ± by wymienicÂ tylko ministrantoÂw i ministrantki, bielanki, lektoroÂw, czøon´
koÂw stowarzyszenÂ, wspoÂlnot i ruchoÂw religijnych, KoÂø Zywego RoÂźanÂca, III Za´
konu sÂw. Franciszka, Ruchu SÂwiatøo-Zycie, Krucjaty Wyzwolenia Czøowieka i inne
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± promujaÎc pogøeÎbianie wiary, przeciwdziaøajaÎ uboÂstwu i wykluczeniu. Wymienione przykøady wskazujaÎ wyrazÂnie, źe kontekst duchowy jest niezwykle waźny zaroÂwno w indywidualnym, jak i spoøecznym rozwoju czøowieka.
Warto teź wskazacÂ na maÎdrosÂcÂ OjcoÂw KosÂcioøa w rozwiaÎzywaniu ludzkich
problemoÂw. W rozbudowanym rynku propozycji poradnikowych i terapeutycznych, coraz czeÎsÂciej sieÎga sieÎ po sprawdzone przez wieki wskazoÂwki z mysÂli sÂw.
Augustyna, sÂw. Ignacego Loyoli, sÂw. Jana Bosko czy Jana Pawøa II. Najstarsza
tradycja liturgiczna i nauczanie OjcoÂw KosÂcioøa zgodnie nazywajaÎ Chrystusa lekarzem duszy i ciaøa, a sakramenty okresÂlajaÎ mianem lekarstw. Ignacy AntiochenÂski
(zmarøy sÂmierciaÎ meÎczenÂskaÎ ok. 110 roku w Rzymie), piszaÎc do wiernych Efezu,
uźyø tego wøasÂnie wyraźenia: ¹jeden tylko jest lekarz, cielesny i duchowy, zrodzony
i nienarodzony, ktoÂry przyszedø z ciaøa, prawdziwego źycia Maryi i Boga, ktoÂry
przedtem cierpiaø, a teraz nie cierpi wieÎcej, Jezus Chrystus, nasz Panº (1, 2 PG
5, 738).
KosÂcioÂø katolicki posiada sprawdzonaÎ siecÂ struktur wspierajaÎcych rozwoÂj osoby
ludzkiej. Diecezje, dekanaty i parafie tworzaÎ siatkeÎ powiaÎzanych ze sobaÎ organizmoÂw, wspoÂødziaøajaÎcych na zasadzie uzupeøniajaÎcej pomocy w duchu troski, sprawiedliwosÂci, dobra wspoÂlnego i miøosÂci spoøecznej. WewnaÎtrz najmniejszej komoÂrki
eklezjalnej, rozumianej jako wspoÂlnota wspoÂlnot, wysteÎpujaÎ moźliwosÂci tworzenia
roÂźnorodnych grup religijnych, wspierajaÎcych wielowymiarowy rozwoÂj czøowieka.
Z satysfakcjaÎ naleźy przyjaÎcÂ inicjatyweÎ Caritas Polska i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, a szczegoÂlnie Instytutu Psychologii i Instytutu Nauk
o Rodzinie, zmierzajaÎcaÎ do przeprowadzenia gruntownych badanÂ naukowych,
dotyczaÎcych zasoboÂw adaptacyjnych osoÂb zagroźonych uboÂstwem i marginalizacjaÎ
spoøecznaÎ. KsiaÎźka Skazani na wykluczenie!? w sposoÂb kompetentny i rzetelny
podejmuje refleksjeÎ na temat trudnych sytuacji egzystencjalnych licznych sÂrodowisk i konkretnych osoÂb. Redaktorzy publikacji, mimo trudnosÂci w zgromadzeniu
materiaøu empirycznego, nie zatrzymujaÎ sieÎ jedynie na opisie zagadnienia, ale
przedstawiajaÎ istniejaÎcy kapitaø, zasoby adaptacyjne i wskazujaÎ na obszary wymagajaÎce dowartosÂciowania w przeciwdziaøaniu uboÂstwu i wykluczeniu spoøecznemu.
Wyraźam nadziejeÎ, źe gøeÎbsze rozeznanie aktualnej sytuacji pomoźe w zmobilizowaniu wszystkich sÂrodowisk do podjeÎcia konkretnych dziaøanÂ zmniejszajaÎcych
bezradnosÂcÂ i cierpienia ludzi ubogich, źyjaÎcych wsÂroÂd nas. Jestem teź przekonany,
źe w tej trosce o czøowieka w potrzebie nigdy nie zabraknie obecnosÂci ludzi, dla
ktoÂrych Ewangelia jest KsieÎgaÎ źycia.
Warszawa, dnia 01 IX 2010

+JoÂzef Michalik
Arcybiskup Metropolita Przemyski
PrzewodniczaÎcy Konferencji Episkopatu Polski

SèOWO WSTEÎPNE

Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate stwierdza, źe ¹miøosÂcÂ -- «caritas» ±
to nadzwyczajna siøa, ktoÂra kaźe osobom odwaźnie i ofiarnie angaźowacÂ sieÎ
w dziedzinie sprawiedliwosÂci i pokojuº (CV 1). Natomiast w encyklice Spe salvi
Ojciec SÂwieÎty podkresÂla, iź ¹kaźde powaźne i prawe dziaøanie czøowieka jest czynnaÎ
nadziejaÎ. Jest niaÎ przede wszystkim w takim sensie, źe usiøujemy wypeøniacÂ nasze
maøe i wieÎksze nadzieje (...), przez wøasne zaangaźowanie przyczyniacÂ sieÎ do tego,
aby sÂwiat byø bardziej promienny i ludzki, i aby tak otwieraøy sieÎ drzwi na przyszøosÂcÂ. Z nadziei osoÂb dotknieÎtych przez Chrystusa powinna rodzicÂ sieÎ nadzieja dla
innych ± tych, ktoÂrzy źyjaÎ w ciemnosÂciach i bez nadzieiº (SpS 8, 35).
Przykøadem czynnej miøosÂci i dawania nadziei saÎ wspoÂlnoty wierzaÎcych skupione w strukturach Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych,
dwoÂch diecezjalnych obrzaÎdku greckokatolickiego i Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Diecezjalne Caritas majaÎ autonomiczny charakter. Zostaøy powoøane do istnienia przez biskupoÂw ordynariuszy. Caritas Polska jest ¹duszpasterskaÎ instytucjaÎ
charytatywnaÎº KosÂcioøa katolickiego w tym kraju, erygowanaÎ przez KonferencjeÎ
Episkopatu Polski, nawiaÎzujaÎcaÎ w swej dziaøalnosÂci do tradycji organizacji sprzed
1950 roku. Jej charakter jest søuźebny zaroÂwno w stosunku do Konferencji Episkopatu Polski, jak i wobec diecezjalnych Caritas. Funkcja Caritas Polska sprowadza
sieÎ przede wszystkim do krzewienia i oźywiania chrzesÂcijanÂskiej miøosÂci poprzez
analizowanie negatywnych zjawisk spoøeczno-ekonomicznych, organizowanie dziaøalnosÂci charytatywnej w Polsce oraz niesienie pomocy humanitarnej za granicaÎ.
Caritas Polska naleźy do dwoÂch ponadnarodowych konfederacji:
·
·

Caritas Europa, skupiajaÎcej 48 organizacji z 44 krajoÂw z siedzibaÎ w Brukseli
Caritas Internationalis, z siedzibaÎ w Rzymie, zrzeszajaÎcej 162 organizacje Caritas
z 200 krajoÂw na sÂwiecie.
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Wskazane struktury umoźliwiajaÎ podejmowanie inicjatyw majaÎcych na celu
urzeczywistnianie dobra wspoÂlnego ± ¹dobra «nas-wszystkich», czyli poszczegoÂlnych osoÂb, rodzin oraz grup posÂrednich, tworzaÎcych wspoÂlnoteÎ spoøecznaÎº (CV
7). A pierwszym kapitaøem, ktoÂry naleźy ocalicÂ i docenicÂ, jest jednostka ludzka,
w swojej integralnosÂci. ¹Czøowiek bowiem jest twoÂrcaÎ caøego źycia gospodarczo-spoøecznego, jego osÂrodkiem i celemº (CV 25).
Benedykt XVI z caøaÎ mocaÎ podkresÂla, źe w ramach udzielanej pomocy czøowiek
powinien bycÂ ujmowany jako caøosÂcÂ. OproÂcz wzrostu materialnego jego rozwoÂj
musi obejmowacÂ roÂwnieź rozwoÂj duchowy, poniewaź ¹osoba ludzka stanowi
«jednosÂcÂ cielesnaÎ i duchowaÎ», zrodzonaÎ ze stwoÂrczej miøosÂci Boga i przeznaczonaÎ
do źycia wiecznego (...). Wyobcowanie spoøeczne, cierpienie psychiczne, osamotnienie rodzaÎce sieÎ z izolacji oraz tak liczne nerwice wysteÎpujaÎce w bogatych spoøeczenÂstwach majaÎ gøeÎbokie przyczyny natury duchowej. SpoøeczenÂstwo dobrobytu,
rozwinieÎte materialnie, ale przytøaczajaÎce dla duszy, nie jest ze swej natury ukierunkowane na autentyczny rozwoÂj czøowieka. Nowe formy zniewolenia (np. przez
narkotyki) i rozpacz, w jakaÎ popada tak wiele osoÂb, znajdujaÎ wyjasÂnienie nie tylko
na gruncie socjologicznym i psychologicznym, ale roÂwnieź na pøaszczyzÂnie duchowejº (CV 53, 76; SpS 36).
BioraÎc pod uwageÎ zøoźony charakter problemoÂw spoøecznych, jest rzeczaÎ oczywistaÎ, źe roÂźne dyscypliny naukowe powinny wspoÂøpracowacÂ ze sobaÎ przez uporzaÎdkowane dziaøania interdyscyplinarne w celu odkrycia przyczyn neÎdzy i znalezienia sposoboÂw jej zwalczania. Synteza wskazujaÎca kierunek dziaøanÂ wspierajaÎcych
kapitaø rozwojowy czøowieka powinna obejmowacÂ aspekty ekonomiczne, spoøeczne,
kulturowe i duchowe. Zbytnia wycinkowosÂcÂ wiedzy, zamykanie sieÎ nauk humanistycznych na metafizykeÎ, trudnosÂcÂ w dialogu nauk z teologiaÎ szkodzaÎ nie tylko
rozwojowi wiedzy, ale takźe rozwojowi spoøeczenÂstw, poniewaź w takich przypadkach trudniej jest dostrzec caøe dobro czøowieka (CV 30, 31).
OdpowiedziaÎ na przedstawione postulaty jest inicjatywa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II w postaci monografii Skazani na wykluczenie!?
Nowatorstwo tej publikacji wynika z kilku kwestii. Po pierwsze, w ksiaÎźce saÎ
wskazane zasoby rozwojowe osoÂb zagroźonych wykluczeniem spoøecznym ± m.in.
o charakterze materialnym, spoøecznym, psychologicznym i duchowym ± ktoÂre
powinny bycÂ wykorzystane w dziaøaniach wspierajaÎcych pozytywne przystosowanie tych ludzi.
Po drugie, moźliwosÂci przystosowawcze jednostek zagroźonych marginalizacjaÎ
zostaøy oparte na mocnych podstawach teoretycznych. Mianowicie, na koncepcji
zachowania zasoboÂw Stevana Hobfolla, ktoÂra aktualnie jest wykorzystywana
w badaniach sÂwiatowych, dotyczaÎcych spoÂjnego zarzaÎdzania wøasnym źyciem.
Po trzecie, kapitaø adaptacyjny w grupach wysokiego ryzyka marginalizacji
zostaø przedstawiony w konteksÂcie specyficznych problemoÂw dla danego rodzaju
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spoøecznosÂci, tzn. dla osoÂb pochodzaÎcych z wielodzietnych rodzin, møodzieźy wychowywanej w rodzinach z problemem alkoholowym, eurosierot, maøoletnich
matek, nieletnich popeøniajaÎcych czyny karalne, zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy wiejskiej i miejskiej, aktualnych i byøych wieÎzÂnioÂw, bezdomnych, kobiet
uprawiajaÎcych prostytucjeÎ.
Po czwarte, moźliwosÂci przystosowawcze wymienionych powyźej zbiorowosÂci
zostaøy wyodreÎbnione na bazie szeroko zakrojonych analiz empirycznych. Jest to
szczegoÂlny walor tej pozycji ksiaÎźkowej, poniewaź opracowania odnoszaÎce sieÎ do
wspierania grup wykluczenia zazwyczaj majaÎ charakter teoretyczny, baÎdzÂ dotyczaÎ
waÎskiego obszaru badanÂ.
Po piaÎte, w ksiaÎźce saÎ podane wskazoÂwki, w jaki sposoÂb moźna ksztaøtowacÂ
strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny w grupach zagroźonych wykluczeniem spoøecznym. Zaproponowane strategie pomocowe z jednej strony bazujaÎ na
sprawdzonych podejsÂciach profesjonalnych (m.in. profilaktycznych, terapeutycznych i duszpasterskich), zasÂ z drugiej ± znajdujaÎ uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych badanÂ.
Przedstawione argumenty decydujaÎ o tym, źe pozycja ksiaÎźkowa Skazani na
wykluczenie!? stanowi waźny pomost mieÎdzy zapotrzebowaniem na pomoc w grupach zagroźonych marginalizacjaÎ a inicjatywami ± w tym roÂwnieź dziaøaniami
Caritas ± ukierunkowanymi na wspieranie konstruktywnego rozwoju jednostki
ludzkiej.
ks. prof. Erny Gillen
Prezydent Caritas Europa

ROZDZIAè I

ZASOBY PSYCHOSPOèECZNE CZYNNIKIEM WARUNKUJAÎCYM
POZYTYWNAÎ ADAPTACJEÎ CZèOWIEKA
___________________________________________

Iwona Niewiadomska

1. Kryteria pozytywnej adaptacji

Aktualnie w literaturze naukowej obowiaÎzujaÎ roÂźne definicje przystosowania
(adaptacji). Poniźej przedstawiono kryteria, na podstawie ktoÂrych saÎ formuøowane
wyjasÂnienia tego terminu na gruncie roÂźnych dyscyplin naukowych.
Kryteria przystosowania wyodreÎbnione w roÂźnych dziedzinach nauki (Pytka 2002, s. 96)
Rodzaj kryterium:

TresÂcÂ kryterium:

Biologiczne/ekologiczne:

daÎźenie do zachowania wøasnej egzystencji, przetrwania w sÂrodowisku
naturalnym czy spoøeczno-kulturowym.

Medyczne/psychiatryczne:

stan zdrowia psychicznego i fizycznego zgodny z normami medycznymi
(brak zaburzenÂ funkcjonalnych).

Psychologiczne:

optymalne sposoby redukcji napieÎcÂ wewneÎtrznych, utrzymywanie homeostazy psychicznej (subiektywne poczucie dobrego przystosowania
i zadowolenia).

Socjologiczne:

motywacja zachowanÂ i posteÎpowanie zgodne z powszechnie akceptowanymi normami.

Pedagogiczne:

daÎźenie do samourzeczywistnienia, autonomii, samowychowania i rozwoju.

Interakcyjne:

aktywne reagowanie na bodzÂce pochodzaÎce z otoczenia fizycznego
i spoøecznego; umiejeÎtnosÂcÂ przeciwstawiania sieÎ presji niekorzystnych
czynnikoÂw biopsychicznych, sÂrodowiskowych i sytuacyjnych.

RoÂźnorodnosÂcÂ wymienionych kryterioÂw skøania do wniosku, źe adaptacja jest
zjawiskiem uniwersalnym, polegajaÎcym na wymianie informacji i energii mieÎdzy
organizmem a otoczeniem w procesach asymilacji i akomodacji. Naleźy jednak
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podkresÂlicÂ, źe istnieje grupa koncepcji, ktoÂre akcentujaÎ obiektywne kryteria przystosowania ± speønianie przez czøowieka okresÂlonych funkcji lub wymaganÂ (np.
ujeÎcie socjologiczne) i grupa teorii odnoszaÎcych sieÎ do subiektywnego wartosÂciowania przez jednostkeÎ wøasnej egzystencji w otaczajaÎcym sÂwiecie ± np. podejsÂcie
psychologiczne (Malak 1986, s. 114-115). Poniźej zostanie przedstawiona charakterystyka kryterioÂw adaptacji w ujeÎciu:
1. socjologicznym
2. pedagogicznym
3. psychologicznym.
Ad 1) Socjologiczne kryteria adaptacji. WskazÂniki przystosowania bazujaÎce
na kryterium spoøecznym køadaÎ nacisk na umiejeÎtnosÂcÂ przestrzegania istotnych
norm wspoÂøźycia spoøecznego (moralnych, obyczajowych i prawnych), dzieÎki czemu dochodzi do spoøecznej integracji jednostki. Przyswajanie przez osobeÎ obowiaÎzujaÎcych wzorcoÂw posteÎpowania nasteÎpuje w procesie socjalizacji. W źyciu kaźdego
czøowieka dochodzi do roÂźnego stopnia rozbieźnosÂci mieÎdzy powinnosÂciowym
a faktycznym zachowaniem. SpoøeczenÂstwo ustala jednak pewien dopuszczalny
stopienÂ rozbieźnosÂci w tym wzgleÎdzie. Dopiero jego przekroczenie jest traktowane
jako mniej lub bardziej grozÂny objaw niedostosowania spoøecznego. Do najczeÎsÂciej
stosowanych wskazÂnikoÂw adaptacyjnosÂci, ktoÂre bazujaÎ na kryterium spoøecznym,
naleźaÎ (RadochonÂski 1998, s. 48):
· aktywnosÂcÂ zawodowa ± m.in. systematyczne i naleźyte wykonywanie pracy
zarobkowej
· posiadanie domu
· staøe zwiaÎzki z partnerami seksualnymi
· speønianie roÂl i obowiaÎzkoÂw rodzinnych
· zwieÎkszanie wyksztaøcenia
· podwyźszanie kwalifikacji zawodowych
· konstruktywny sposoÂb speÎdzania czasu wolnego ± np. realizowanie zainteresowanÂ, funkcjonowanie w prospoøecznych grupach
· brak zachowanÂ patologicznych ± m.in. rezygnacja z uźywania substancji
psychoaktywnych (np. alkoholu), brak kontaktoÂw ze sÂrodowiskiem kryminogennym, brak nielegalnych dochodoÂw, niestosowanie przemocy.
Przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozbieźnosÂci mieÎdzy oczekiwaniami spoøecznymi a rzeczywistymi zachowaniami jednostki stanowi wskazÂnik niskiego poziomu
przystosowania czøowieka (Machel 2003, s. 24).
Ad 2) Pedagogiczne kryteria adaptacji. Przy ustalaniu wskazÂnikoÂw adaptacyjnosÂci jednostki ludzkiej moźna roÂwnieź korzystacÂ z kryterioÂw pedagogicznych.
Pomiary tego typu dotyczaÎ zmian w osobowosÂci czøowieka ze wzgleÎdu na cel
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wychowania (Gurycka 1979, s. 254). ¹OdlegøosÂcÂº cech wychowanka na danym
etapie procesu wychowawczego od standardu okresÂlonego tresÂciaÎ zamierzonego celu
stanowi wskazÂnik przystosowania. IstniejaÎ trzy rodzaje pomiaroÂw w tym zakresie
(Szczepaniak 2003, s. 88):
· psychologiczny (absolutny) ± miara tego typu pozwala badacÂ efekty wychowania po jego zakonÂczeniu poprzez poroÂwnywanie zachowanÂ uksztaøtowanych w procesie wychowawczym z wyjsÂciowym stanem osobowosÂci
· prognostyczny (pedagogiczny) ± pomiar tego rodzaju zakøada poroÂwnywanie
faktycznie wytworzonych sytuacji wychowawczych z modelem teoretycznym
(optymalnym); jego zastosowanie pozwala na przewidywanie stopnia realizacji zamierzonych efektoÂw
· faktyczny (realny) ± polegajaÎcy na poroÂwnaniu dosÂwiadczenÂ wychowanka
z okresÂlonej sytuacji wychowawczej z dosÂwiadczeniami zaøoźonymi dla realizacji okresÂlonego celu.
Ad 3) Psychologiczne kryteria adaptacji. Przystosowanie czøowieka jest zwiaÎzane z funkcjonowaniem jego osobowosÂci, ktoÂra bazuje na elementach biologicznych, psychicznych i spoøecznych (Bonta 2002, s. 363-364). Proces pozytywnego
przystosowania jest wieÎc zwiaÎzany z odpowiednim dopasowaniem biopsychicznej
specyfiki danego czøowieka do otaczajaÎcych warunkoÂw (Bøachut i in. 2001, s. 478-479).
Istota norm spoøecznych polega na regulowaniu relacji, jakie zachodzaÎ pomieÎdzy roÂźnymi podmiotami zbiorowosÂci ludzkiej. ZasÂ kaźdy czøonek tej zbiorowosÂci
posiada zøoźony zespoÂø schematoÂw poznawczych, ktoÂre odzwierciedlajaÎ zasady
organizujaÎce rzeczywistosÂcÂ spoøecznaÎ. Kaźda nowa informacja jest interpretowana
w kategoriach uprzedniej wiedzy, od ktoÂrej zaleźy spostrzeganie innych ludzi
i podejmowane w stosunku do nich dziaøania. WsÂroÂd tych schematoÂw istniejaÎ
roÂwnieź takie, ktoÂre odwoøujaÎ sieÎ do czynnikoÂw kulturowych ± preferowanych
przez ogoÂø wartosÂci i norm posteÎpowania. Warunkiem integralnosÂci kulturowej
jest takie zachowanie czøonkoÂw zbiorowosÂci, ktoÂre jest uwaźane za moralne i wøasÂciwe, czyli zgodne z obowiaÎzujaÎcymi normami. Natomiast kaźde inne, ktoÂre wykracza poza kraÎg dozwolonych aktywnosÂci, jest traktowane jako rodzaj dewiacji.
Istnieje zatem umowna granica mieÎdzy zachowaniem aprobowanym i nie aprobowanym przez innych ludzi (Wright, Wright 1985, s. 687-688).
Zmienne psychologiczne ± w tym schematy poznawcze ± speøniajaÎ trzy zasadnicze funkcje w procesie adaptacji (Najda 1988, s. 456-458):
· dostarczajaÎ wiedzy na temat źycia zbiorowego
· regulujaÎ dziaøaniami, ktoÂre saÎ stosowane w relacjach mieÎdzyludzkich
· dostarczajaÎ wzorcoÂw dla saÎdoÂw moralnych w rozwiaÎzywaniu nieuniknionych
konfliktoÂw mieÎdzy roÂźnymi normami posteÎpowania.
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Do waźnych argumentoÂw, ktoÂre przemawiajaÎ za poszukiwaniem psychologicznych kryterioÂw przystosowania naleźaÎ takie zjawiska jak
1. osobowosÂciowe mechanizmy procesu socjalizacji
2. kariera przesteÎpcy
3. wzorce recydywy
4. utrzymywanie sieÎ zachowanÂ antyspoøecznych.
Ad 1) OsobowosÂciowe mechanizmy procesu socjalizacji. Poszukiwanie psychologicznych wskazÂnikoÂw adaptacyjnosÂci wynika z faktu, źe zazwyczaj w definiowaniu procesu socjalizacji akcentuje sieÎ jego cel, natomiast nie okresÂla sieÎ osobowosÂciowych mechanizmoÂw doprowadzajaÎcych do pozytywnej adaptacji. Tymczasem pozytywne przystosowanie czøowieka stanowi efekt takiego funkcjonowania
jego osobowosÂci, ktoÂry umoźliwia (Machel 2003, s. 22):
· spoÂjne zarzaÎdzanie źyciem osobistym
· realizacjeÎ bliźszych i dalszych celoÂw źyciowych za pomocaÎ sÂrodkoÂw dozwolonych przez spoøeczenÂstwo
· wytrwaøosÂcÂ w poszukiwaniu i wykonywaniu pracy
· nawiaÎzywanie pozytywnych kontaktoÂw interpersonalnych
· stabilnosÂcÂ źycia rodzinnego
· dystansowanie sieÎ od destrukcyjnych zachowanÂ (np. uźywania substancji
psychoaktywnych czy stosowania przemocy).
TrudnosÂci przystosowawcze saÎ natomiast czeÎsto zwiaÎzane z nieprawidøowaÎ regulacjaÎ osobowosÂciowaÎ ± np. brakiem zdolnosÂci w zakresie odraczania celoÂw źyciowych, niskimi umiejeÎtnosÂciami w zakresie respektowania istotnych norm moralnych, czeÎstymi konfliktami interpersonalnymi, uźywaniem i/lub naduźywaniem
substancji psychoaktywnych (Machel 2003, s. 22).
Ad 2) Kariera przesteÎpcy. Kariera tego typu oznacza trwaøe funkcjonowanie
w sÂrodowisku przesteÎpczym w wyniku osobistego wyboru lub ¹wepchnieÎciaº w takie
otoczenie przez stygmatyzacjeÎ spoøecznaÎ (Bøachut i in. 2001, s. 312). Istotne
znaczenie w procesie powstawania takiego stylu źycia majaÎ czynniki o charakterze
podmiotowym, ktoÂre utrzymujaÎ sieÎ od wczesnych okresoÂw rozwojowych. RoleÎ
zmiennych podmiotowych, ktoÂre inicjujaÎ zachowania przesteÎpcze, trafnie odzwierciedla stwierdzenie: ¹Antyspoøeczne dziecko staje sieÎ antyspoøecznym nastolatkiem,
by poÂzÂniej skøonicÂ sieÎ w kierunku antyspoøecznego dorosøego. A antyspoøeczny
dorosøy skøania sieÎ ku temu, by wychowacÂ inne antyspoøeczne dzieckoº (Farrington 2002, s. 658). Wyniki badanÂ empirycznych wskazujaÎ na nasteÎpujaÎce czynniki
ryzyka w okresie dziecinÂstwa i adolescencji, ktoÂre majaÎ duźy wpøyw na inicjacjeÎ
kariery przesteÎpczej (Niewiadomska 2007, s. 242-243):
· duźe nasilenie problemoÂw psychologicznych
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· preferencja hedonistycznych wartosÂci
· trudnosÂci w relacjach interpersonalnych ± szczegoÂlnie zaburzenia wieÎzi

z rodzicami, wynikajaÎce z bøeÎdoÂw wychowawczych i/lub emocjonalnego
odrzucenia przez rodzicoÂw
· problemy szkolne i/lub poraźka edukacyjna w postaci powtarzania klasy lub
porzucenia nauki
· zaburzenia w funkcjonowaniu spoøecznym ± czeÎste zachowania dewiacyjne,
w tym roÂźne przejawy agresji
· uźywanie alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
· angaźowanie sieÎ w dziaøania gangoÂw møodzieźowych
· wczesna inicjacja przesteÎpcza
· duźa czeÎstotliwosÂcÂ czynoÂw karalnych traktowanych jako sposoÂb osiaÎgania
sukcesu osobistego
· pobyt w placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych.
Wymienione czynniki ryzyka potwierdzajaÎ stanowisko ewolucyjne w badaniach
kryminologicznych, ktoÂre przyjmuje, źe kariera przesteÎpcza to rodzaj procesu przebiegajaÎcego od stanu relatywnej globalnosÂci do relatywnego zroÂźnicowania, wyrazistosÂci i hierarchicznej integracji. U czeÎsÂci osoÂb kariera przesteÎpcza przebiega przez
trzy etapy ± aktywizacjeÎ, eskalacjeÎ (roÂźne formy aktywnosÂci sprzecznej z prawem)
i zanikanie ze wzgleÎdu na zjawisko przesycenia. Jednak u pewnej kategorii sprawcoÂw
nie nasteÎpuje proces zanikania czynoÂw zabronionych. W takiej sytuacji dochodzi do
rozwoju przesteÎpczosÂci chronicznej, ktoÂra utrzymuje sieÎ przez wieÎkszosÂcÂ dorosøego
źycia (Urban 2000, s. 126-127).
Ad 3) Wzorce recydywy. Znaczenie czynnikoÂw psychologicznych w procesie
adaptacji potwierdzajaÎ roÂwnieź analizy dotyczaÎce wzorcoÂw powrotnosÂci do przesteÎpstwa. Uzyskane wyniki badanÂ pozwoliøy na wyodreÎbnienie sprawcoÂw wielokrotnie karanych, ktoÂrzy charakteryzujaÎ sieÎ (Moffitt 1993, s. 695; Quinsey i in.
1998, s. 203; Kjelsberg 2004, s. 268):
· wczesnym poczaÎtkiem karalnosÂci (przed 18. r.ź.)
· poÂzÂnym poczaÎtkiem karalnosÂci (nie wczesÂniej niź po ukonÂczeniu 21. r.ź.).
RecydywisÂci z pierwszej grupy stanowiaÎ wieÎkszy stopienÂ zagroźenia dla porzaÎdku prawnego ze wzgleÎdu na duźaÎ czeÎstotliwosÂcÂ zachowanÂ sprzecznych z prawem
i popeønianie grozÂnych przesteÎpstw. SprawcoÂw o wczesnym poczaÎtku karalnosÂci
charakteryzuje roÂwnieź wysteÎpowanie roÂźnego rodzaju problemoÂw w funkcjonowaniu psychospoøecznym ± m.in. uzaleźnienie od substancji psychoaktywnych (przede
wszystkim od alkoholu), objawy depresyjne, wrogosÂcÂ lub nieufnosÂcÂ wobec otoczenia, poczucie wyobcowania, konflikty interpersonalne, zaburzenia osobowosÂci ±
gøoÂwnie natury antyspoøecznej, pogranicznej (borderline) i schizotymicznej oraz
duźe nasilenie zachowanÂ agresywnych.
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PrzesteÎpcy powrotni o poÂzÂnym poczaÎtku karalnosÂci stanowiaÎ mniejsze zagroźenie dla spoøeczenÂstwa z powodu niźszego nateÎźenia i mniejszej szkodliwosÂci
popeønianych czynoÂw. Ponadto, u tego typu osoÂb w mniejszym stopniu zaznaczajaÎ
sieÎ trudnosÂci psychiczne, a uźywanie substancji psychoaktywnych rzadziej prowadzi
do zaburzenÂ w funkcjonowaniu spoøecznym.
Ad 4) Utrzymywanie sieÎ zachowanÂ antyspoøecznych. ZasadnosÂcÂ poszukiwania psychologicznych kryterioÂw adaptacji uzasadnia takźe przesøanka wynikajaÎca
z roÂźnego stopnia utrzymywania sieÎ zachowanÂ destrukcyjnych w cyklu źyciowym
recydywistoÂw oraz podmiotowych uwarunkowanÂ, ktoÂre søuźaÎ zanikaniu tego typu
dziaøanÂ. Na podstawie analiz empirycznych stwierdzono wysteÎpowanie przejsÂciowej
postaci zachowanÂ antyspoøecznych w cyklu źyciowym jednostki ± ok. 1/3 ogoÂlnej
populacji meÎźczyzn w ciaÎgu swojego źycia co najmniej raz dopuszcza sieÎ powaźnego
naruszenia prawa. Osoby z przejsÂciowaÎ postaciaÎ antyspoøecznego posteÎpowania
sprawujaÎ pewnaÎ kontroleÎ nad swoimi reakcjami ± saÎ skøonne naruszacÂ normy
spoøeczne w sytuacjach, ktoÂre przynoszaÎ im korzysÂcÂ, ale jednoczesÂnie rezygnujaÎ
z tego typu czynoÂw, gdy zyski osobiste przynosi im posteÎpowanie zgodne z obowiaÎzujaÎcymi zasadami. Spadek zachowanÂ antyspoøecznych w tej grupie wysteÎpuje
po 30. roku źycia. Natomiast u czeÎsÂci osoÂb wysteÎpuje tendencja do stabilizacji
antyspoøecznej aktywnosÂci. Mimo upøywu czasu, zasadnicza predyspozycja pozostaje taka sama, zmieniajaÎ sieÎ tylko jej zewneÎtrzne przejawy, w zaleźnosÂci od
sÂrodowiska, w ktoÂrym jednostka funkcjonuje (Quinsey i in. 1998, s. 220; RadochonÂski 1998, s. 45-49).
Wymienione przesøanki przemawiajaÎ za konkluzjaÎ, źe osiaÎgnieÎcie pozytywnej
adaptacji przez osoby zagroźone marginalizacjaÎ jest moźliwe pod warunkiem poznania i zmiany takich zmiennych psychologicznych, ktoÂre majaÎ regulacyjny wpøyw
na ich przystosowanie do otaczajaÎcych warunkoÂw.

2. Znaczenie zasoboÂw psychospoøecznych
w procesie przystosowawczym
Osoby zagroźone marginalizacjaÎ muszaÎ ponownie odnalezÂcÂ sieÎ w spoøeczenÂstwie. Proces ich integracji powinien polegacÂ na odbudowaniu wieÎzi spoøecznej
w dwoÂch pøaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy funkcjonowania w roÂźnych formach organizacyjnych źycia zbiorowego, dzieÎki czemu dochodzi do stabilizacji źycia
czøowieka. DrugaÎ pøaszczyzneÎ stanowi siecÂ relacji interpersonalnych, ktoÂra decyduje
o udzielaniu wielowymiarowego wsparcia spoøecznego (Muskaøa 2004, s. 357).
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Funkcja stabilizujaÎca zasoboÂw spoøecznych. Na stabilizacjeÎ źycia jednostki
w decydujaÎcy sposoÂb wpøywajaÎ dwa wymiary funkcjonowania spoøecznego ± rodzinny i zawodowy (Rosenhan, Seligman 1994, s. 11). Podejmowanie odpowiedzialnych zobowiaÎzanÂ w tych wymiarach w istotny sposoÂb zmniejsza ryzyko wykluczenia spoøecznego (Stewart, Millson 1995, s. 5-7; Benda 2005, s. 338).
Przykøadem ilustrujaÎcym przedstawione powyźej prawidøowosÂci beÎdaÎ wyniki
analiz empirycznych dotyczaÎce zachowanÂ przesteÎpczych, ktoÂre stanowiaÎ najbardziej jaskrawy przykøad zaburzenÂ w procesie adaptacji.
Na stabilizacjeÎ źycia jednostki w istotny sposoÂb wpøywa zaroÂwno sposoÂb funkcjonowania rodziny pochodzenia, jak i zakøadanej przez osobeÎ. Do istotnych wymiaroÂw destabilizujaÎcych w rodzinie pochodzenia ± stanowiaÎcych jednoczesÂnie
waźne czynniki ryzyka powrotnosÂci do przesteÎpstwa ± naleźaÎ (Szczepaniak 2003,
s. 376-379):
· zgon jednego z rodzicoÂw
· rozwoÂd rodzicoÂw
· niski status materialny.
ZwiaÎzki zakøadane przez recydywistoÂw roÂwnieź charakteryzujaÎ sieÎ niskaÎ
stabilnosÂciaÎ. Pomimo tego, źe w zdecydowanej wieÎkszosÂci osoby z tej grupy
zawierajaÎ zwiaÎzki maøźenÂskie i posiadajaÎ dzieci, to zaledwie 1/3 zawartych
maøźenÂstw ma trwaøy charakter. Rozpad lub porzucenie rodziny dla wieÎkszosÂci
przesteÎpcoÂw powrotnych skutkuje źyciem w samotnosÂci lub w nietrwaøym
zwiaÎzku (RadochonÂski 2000, s. 37-38; Szymanowska 2003, s. 107). Natomiast
destabilizacja zachowanÂ wielokrotnych przesteÎpcoÂw, pozostajaÎcych w rodzinie,
wynika najczeÎsÂciej z trudnych warunkoÂw materialnych (Szymanowski 1989,
s. 179-180).
Analizy odnoszaÎce sieÎ do funkcjonowania zawodowego osoÂb wchodzaÎcych
w konflikt z normami spoøecznymi pozwalajaÎ na sformuøowanie kilku konkluzji.
Pierwsza z nich polega na tym, źe przesteÎpczosÂcÂ osoÂb wywodzaÎcych sieÎ z klas
zmarginalizowanych stanowi bardzo czeÎsto rodzaj realizacji osobistych celoÂw przy
istniejaÎcych nieroÂwnosÂciach w spoøecznej dystrybucji doÂbr (Barbalet 2002,
s. 279-297). WskazÂniki przesteÎpczosÂci nasilajaÎ sieÎ szczegoÂlnie wtedy, gdy dochodzi do wzrostu stopy bezrobocia i spadku notowanÂ indeksoÂw ekonomicznych
(Merlo 2001, s. 1-3). Skutki tych procesoÂw najbardziej dotykajaÎ osoby wielokrotnie powracajaÎce do przesteÎpstwa, poniewaź ta grupa w zdecydowanej wieÎkszosÂci charakteryzuje sieÎ pochodzeniem z niskich warstw spoøecznych (Bøachut
i in. 2001, s. 309-310). Waźnym czynnikiem ryzyka zachowanÂ przesteÎpczych jest
teź bezrobocie (Ouimet 2002, s. 33-50). Wyniki badanÂ wskazujaÎ, źe dwa wskazÂniki recydywy ± liczba aresztowanÂ oraz liczba orzeczonych sankcji izolacyjnych ±
u sprawcoÂw przesteÎpstw agresywnych w istotny sposoÂb korelujaÎ z posiadaniem
statusu bezrobotnego (Tanner i in. 1999, s. 250-274).
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Konkluzja druga odnosi sieÎ do tego, źe nie samo zatrudnienie, ale przede
wszystkim jego stabilnosÂcÂ w istotny sposoÂb redukuje ryzyko recydywy (Kerley,
Copes 2004, s. 80-81; Wilkinson 2005, s. 86-89). Poszukiwania czynnikoÂw determinujaÎcych uzyskanie staøej pracy przez recydywistoÂw pokazujaÎ, źe stabilizacja
aktywnosÂci zawodowej w tej grupie jest zwiaÎzana przede wszystkim z:
1. poziomem wyksztaøcenia
2. identyfikacjaÎ z rolami pracowniczymi
3. pozytywnym stosunkiem do aktywnosÂci zawodowej
4. konstruktywnym stylem źycia.
Ad 1) Poziom wyksztaøcenia. Na podstawie badanÂ przeprowadzonych na
ogoÂlnonarodowej populacji wieÎzÂnioÂw w USA stwierdzono, źe 7 na 10 skazanych
ma trudnosÂci z pisaniem. Po opuszczeniu zakøadu karnego osoby te nie saÎ zdolne do
wypeønienia dokumentoÂw niezbeÎdnych przy uzyskiwaniu zatrudnienia (np. podania o praceÎ). Efektem niskiego poziomu wyksztaøcenia osadzonych jest to, źe
po roku od odzyskania wolnosÂci ok. 60% byøych wieÎzÂnioÂw nie jest zatrudnionych
na oficjalnym rynku pracy (Petersilia 2001, s. 360-375). RoÂwnieź w badaniach
polskich zaobserwowano niźszy poziom wyksztaøcenia byøych wieÎzÂnioÂw starajaÎcych
sieÎ o praceÎ w stosunku do ogoÂlnopolskiej populacji meÎźczyzn w tym samym wieku.
Przedstawiona zaleźnosÂcÂ w znacznym stopniu przyczynia sieÎ do braku zawodu
i utrudnia uzyskanie dobrze pøatnej posady (Szczepaniak 2003, s. 93).
Ad 2) Identyfikacja z rolami pracowniczymi. Na podstawie przeprowadzonych analiz empirycznych stwierdzono, źe przed pierwszym skazaniem na kareÎ
pozbawienia wolnosÂci ok. 80% przesteÎpcoÂw wielokrotnych identyfikuje sieÎ z rolami pracowniczymi, a po 10-letniej katamnezie zaledwie 20% tej grupy posiada staøaÎ
praceÎ zarobkowaÎ (Baøandynowicz 1993, s. 338).
Ad 3) Pozytywny stosunek do aktywnosÂci zawodowej. Polega on przede
wszystkim na odpowiedzialnosÂci i angaźowaniu sieÎ w funkcjonowanie zawodowe
(Stewart, Millson 1995, s. 5-7). Wedøug opinii ponad poøowy pracodawcoÂw,
dyscyplina osoÂb uprzednio karanych jest niewystarczajaÎca i odbiega od charakterystycznej dla ogoÂøu pracownikoÂw, gøoÂwnie z powodu nieusprawiedliwionych absencji
(96%), spoÂzÂnienÂ (54%) oraz spoźywania alkoholu w miejscu pracy (71%) (Szymanowski 1989, s. 201-202). Ze wzgleÎdu na naruszenia dyscypliny pracowniczej
recydywisÂci saÎ zwalniani trzy razy czeÎsÂciej niź osoby jednokrotnie skazane (Szymanowski 1989, s. 219).
Ad 4) Konstruktywny styl źycia. Istotnym uwarunkowaniem stabilizacji zatrudniania osoÂb karanych jest roÂwnieź ich styl źycia charakteryzujaÎcy sieÎ motywacjaÎ
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do samodzielnego utrzymywania sieÎ, zerwaniem kontaktoÂw ze sÂrodowiskiem przesteÎpczym, kontrolowanym spoźywaniem alkoholu, cheÎciaÎ dokonania zmian we
wøasnym źyciu (Szymanowski 1989, s. 238-240).
Wniosek trzeci jest zwiaÎzany z tym, źe stabilne zatrudnienie koreluje negatywnie z karieraÎ przesteÎpczaÎ. Byli wieÎzÂniowie posiadajaÎcy staøaÎ praceÎ odznaczajaÎ sieÎ
(Kerley, Copes 2004, s. 78-80):
· brakiem rodzinnych wzorcoÂw zachowanÂ antyspoøecznych
· poÂzÂnym poczaÎtkiem inicjacji przesteÎpczej (odbywanie kar izolacyjnych po
24. r.ź.)
· mniejszaÎ liczbaÎ odbywanych kar
· ekonomicznymi motywami popeøniania czynoÂw karalnych.
Funkcja wspierajaÎca zasoby spoøeczne. Zasoby jednostki w zakresie funkcjonowania spoøecznego stanowiaÎ wynik powiaÎzania jej indywidualnych cech z ¹kapitaøemº takich grup, ktoÂre stwarzajaÎ okazje do zdobywania tych doÂbr w døugim
okresie czasu. WartosÂci i normy rodzinne stanowiaÎ podstawowy i najwaźniejszy
element kapitaøu spoøecznego u czøowieka. Dopiero w dalszej kolejnosÂci osoba
korzysta z zasoboÂw stworzonych przez inne systemy w wyniku nawiaÎzywania
kontaktoÂw interpersonalnych, istniejaÎce sieci przyjazÂni oraz stabilne zatrudnienie.
Dlatego rodzina jest kluczowaÎ strukturaÎ zbiorowaÎ, ktoÂra transmituje kapitaø spoøeczny na zasoby indywidualne (Coleman 1990, s. 302). Rola systemu rodzinnego
w przedstawionym powyźej zakresie polega na uczeniu poszczegoÂlnych jej czøonkoÂw
preferowania prospoøecznych celoÂw i ogoÂlnie akceptowanych zachowanÂ oraz przyjmowania roÂźnego rodzaju zobowiaÎzanÂ (Wright i in. 2001, s. 2). IstniejaÎ trzy
mechanizmy, dzieÎki ktoÂrym bliscy transmitujaÎ spoøeczny kapitaø na zasoby jednostkowe (Coleman 1990, s. 310):
· czas i wysiøek zainwestowany w proces wychowania
· wieÎzi uczuciowe mieÎdzy czøonkami rodziny
· wyrazÂnie wyartykuøowane wskazoÂwki dotyczaÎce zachowanÂ o charakterze dozwolonym i niedopuszczalnym (oddziaøywania socjalizacyjne).
Moźna zatem stwierdzicÂ, źe ¹kapitaøowa inwestycja rodzinna o prospoøecznym
charakterzeº w istotny sposoÂb przyczynia sieÎ do redukcji ryzyka wykluczenia spoøecznego. Ale roÂwnieź innego rodzaju sieci spoøeczne ± np. mieÎdzy kolegami,
w stowarzyszeniu czy w grupie samopomocy ± wpøywajaÎ na sposoÂb przystosowania
czøowieka (SeÎk 2004, s. 49-67).
Istnieje kilka mechanizmoÂw wpøywania sieci na posteÎpowanie jednostki. Pierwszy z nich polega na tym, źe okresÂlone zachowanie stanowi efekt preferencji standardoÂw (wartosÂci i norm) grupowych. Drugie zÂroÂdøo wpøywu jest zwiaÎzane ze
zobowiaÎzaniami spoøecznymi. Poprzez stwarzanie okazji do podjeÎcia wyzwanÂ przez
osobeÎ, sieci najpierw definiujaÎ, a nasteÎpnie wzmacniajaÎ u jednostki okresÂlone role
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w funkcjonowaniu zbiorowosÂci. W ten sposoÂb dochodzi u czøowieka do ksztaøtowania zachowanÂ, preferencji okresÂlonych wartosÂci, poczucia sensownosÂci podejmowanych dziaøanÂ oraz przynaleźnosÂci do grupy. Trzecim, bardzo istotnym, zÂroÂdøem
regulacji postaw jednostkowych przez stabilne relacje interpersonalne jest dostarczanie wsparcia spoøecznego. Moc regulacyjna wymienionych mechanizmoÂw zaleźy
w duźej mierze od liczby czøonkoÂw sieci, ich podobienÂstwa, stopnia powiaÎzania
i wzajemnych zaleźnosÂci (Berkman, Glass 2000, s. 137-173).
W konteksÂcie integracji spoøecznej osoÂb zagroźonych wykluczeniem, szczegoÂlnaÎ
uwageÎ naleźy zwroÂcicÂ na znaczenie interpersonalnego wsparcia. Kontakty mieÎdzyludzkie majaÎ pomocowy charakter, gdy speøniajaÎ okresÂlone warunki. Waźne jest to,
aby ich celem byøo podtrzymanie emocjonalne, zbliźenie do rozwiaÎzania problemu
lub reorganizacja zakøoÂconej relacji z otoczeniem w sytuacji trudnej dla jednostki.
Ponadto, w relacji mieÎdzy wspierajaÎcym a wspieranym powinno dochodzicÂ do
procesu wymiany. W zaleźnosÂci od rodzaju wymiany moźna wyodreÎbnicÂ wsparcie
(SeÎk, CiesÂlak 2004, s. 18-19):
· emocjonalne ± przekazywanie emocji uspokajajaÎcych, podwyźszajaÎcych samooceneÎ oraz odzwierciedlajaÎcych troskeÎ, opiekeÎ i poczucie przynaleźnosÂci
· informacyjne ± wymiana wiadomosÂci søuźaÎcych lepszemu zrozumieniu sytuacji, poøoźenia źyciowego czy problemu, a takźe dostarczanie informacji
zwrotnych o skutecznosÂci dziaøanÂ zaradczych osoby wspieranej
· instrumentalne ± rodzaj instruktaźu polegajaÎcego na informowaniu o konkretnych sposobach posteÎpowania w okresÂlonej sytuacji, co stanowi formeÎ
modelowania efektywnych strategii zaradczych
· rzeczowe (materialne) ± sÂwiadczenie pomocy materialnej, rzeczowej i/lub
finansowej na rzecz osoby potrzebujaÎcej.
Jako przykøad ilustrujaÎcy znaczenie wsparcia spoøecznego w procesie adaptacji
przedstawiono poniźej wyniki analiz empirycznych, dotyczaÎce niewielkich zasoboÂw
rodzinnych u osoÂb, ktoÂre przejawiajaÎ zachowania antyspoøeczne. WieÎkszosÂcÂ rodzin
pochodzenia wielokrotnych przesteÎpcoÂw odznaczaøa sieÎ niekorzystnymi warunkami
wychowawczymi, ktoÂre najczeÎsÂciej wynikaøy z zaburzenÂ w relacji rodzic ± dziecko,
braku nadzoru rodzicielskiego, wysteÎpowania przemocy fizycznej i/lub seksualnej,
negatywnych wzorcoÂw zachowanÂ zwiaÎzanych z alkoholizmem, przesteÎpczosÂciaÎ
i prostytucjaÎ (Bøachut i in. 2001, s. 309-310; Szczepaniak 2003, s. 376-379).
Badania rodzin pochodzenia recydywistoÂw wskazujaÎ roÂwnieź na specyficzny
sposoÂb funkcjonowania ich systemoÂw rodzinnych. Przede wszystkim charakteryzujaÎ sieÎ one niskim poziomem wewneÎtrznej spoÂjnosÂci, skutkujaÎcej z jednej strony
maøym nasileniem poczucia przywiaÎzania i wzajemnej lojalnosÂci, a z drugiej ±
indywidualnymi formami aktywnosÂci, bez udziaøu innych czøonkoÂw tego systemu. Ponadto, rodziny przesteÎpcoÂw powrotnych cechujaÎ sieÎ niskimi zdolnosÂciami
adaptacyjnymi i trudnosÂciami w rozwiaÎzywaniu problemoÂw ze wzgleÎdu na sztyw-
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nosÂcÂ i chaotycznosÂcÂ funkcjonowania owej grupy. SztywnosÂcÂ jest wynikiem autokratycznego stylu kierowania wychowawczego i stereotypowosÂci przyjmowanych
roÂl, natomiast chaotycznosÂcÂ ± niekonsekwentnego modelu kierowania wychowawczego, nadmiernej zmiennosÂci obowiaÎzujaÎcych zasad oraz pøynnosÂci peønionych
roÂl. Dodatkowo, w analizowanych systemach stwierdzono zaburzenia w komunikacji wewnaÎtrzrodzinnej, polegajaÎce przede wszystkim na wysteÎpowaniu niezrozumiaøych i wewneÎtrznie sprzecznych komunikatoÂw, dyskwalifikowaniu informacji
otrzymywanych od partnera interakcji, braku empatii i niskich umiejeÎtnosÂciach
podtrzymywania wymiany komunikatoÂw (RadochonÂski 2000, s. 199-201).
Waźne zwiaÎzki zaznaczajaÎ sieÎ teź mieÎdzy cechami szerszego sÂrodowiska spoøecznego a wskazÂnikami przesteÎpczosÂci. Wysoki poziom zachowanÂ antyspoøecznych jest
charakterystyczny dla zbiorowosÂci, ktoÂre odznaczajaÎ sieÎ specyficznym sposobem
funkcjonowania sieci spoøecznych (Bursik, Grasmick 1993, s. 78-95; RadochonÂski
2000, s. 36-37):
· maøym zakresem i niewielkaÎ geÎstosÂciaÎ relacji interpersonalnych (uszkodzenia
sÂrodowiskowych wieÎzi przyjazÂni i znajomosÂci)
· ograniczonym udziaøem organizacji formalnych w źyciu lokalnej zbiorowosÂci
· søabym nadzorem nad grupami nieformalnymi.
Przedstawione zaleźnosÂci wskazujaÎ zatem, źe antyspoøeczna aktywnosÂcÂ ± sÂwiadczaÎca o problemach adaptacyjnych ± czeÎsto stanowi efekt niewielkich zasoboÂw
spoøecznych, ktoÂre w konsekwencji prowadzaÎ do deficytoÂw w zakresie transformacji ¹kapitaøu spoøecznegoº na jednostkowe zasoby adaptacyjne.
Funkcja integrujaÎca zasoboÂw podmiotowych. Powodzenie procesu adaptacji
w szczegoÂlny sposoÂb jest zwiaÎzane z zasobami osobistymi, poniewaź od ich poziomu
i mobilizacji zaleźy sposoÂb dystrybucji doÂbr, jakimi dysponuje czøowiek (Hobfoll
2006, s. 74). To wøasÂnie dzieÎki systemowi podmiotowego zarzaÎdzania nasteÎpuje
zaroÂwno efektywne dopasowanie jednostki do wymogoÂw sÂrodowiska, jak roÂwnieź
spoÂjne kierowanie wøasnym źyciem (Hobfoll 2006, s. 112). IntegracjeÎ roÂźnorodnych procesoÂw psychicznych w dynamice przystosowania odzwierciedlajaÎ sprzeÎźenia zwrotne mieÎdzy zjawiskami (Freund, Baltes 2000, s. 35-58):
1. selekcji
2. optymalizacji
3. wynagradzania.
Ad 1) Selekcja. Znaczenie tego procesu polega na tym, źe biologiczne, spoøeczne i indywidualne cele tworzaÎ zasieÎg alternatywnych wymiaroÂw dziaøania.
Liczba potencjalnych daÎźenÂ zazwyczaj przewyźsza istniejaÎce moźliwosÂci czøowieka
w konteksÂcie ich osiaÎgania. W procesie wyboru (selekcji) dochodzi do skupiania
zasoboÂw indywidualnych na okresÂlonych wymiarach dziaøalnosÂci (celach). Dlatego
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na selekcjeÎ skøada sieÎ szereg procesoÂw poznawczych, zwiaÎzanych z przewidywaniem
rozwoju sytuacji, organizowaniem dziaøanÂ w czasie oraz planowaniem ich efektoÂw.
Poznawczy charakter procesoÂw odpowiedzialnych za selekcjeÎ wyraźa sieÎ okresami
warunkowymi ¹jesÂli, toº, dzieÎki czemu osoba rozwaźa dosteÎpnosÂcÂ celoÂw, moźliwosÂci ich osiaÎgania oraz roÂźne skutki podejmowanej aktywnosÂci (OlesÂ 2005,
s. 217).
Ad 2) Optymalizacja. Zachowanie adaptacyjne charakteryzuje sieÎ zorganizowaniem, uporzaÎdkowaniem i dostosowaniem do zaistniaøych okolicznosÂci. SkutecznosÂcÂ posteÎpowania przystosowawczego zaleźy w duźej mierze od stopnia optymalizacji, ktoÂra wyraźa sieÎ w tym, źe strategie, søuźaÎce osiaÎganiu wyobraźonych daÎźenÂ
saÎ przez czøowieka:
· nabywane
· cÂwiczone
· ulepszane
· integrowane
· koordynowane
· automatyzowane.
W procesie optymalizacji waźnaÎ roleÎ odgrywajaÎ dwa podstawowe sposoby
uczenia ± poczucie wøasnej skutecznosÂci i modelowanie spoøeczne, tworzaÎce rodzaj
matrycy dla posteÎpowania jednostki (OlesÂ 2005, s. 216).
Ad 3) Wynagradzanie. Proces ten z jednej strony prowadzi do dostosowywania
standardoÂw wewneÎtrznych do zamierzonych celoÂw, a z drugiej ± søuźy koncentrowaniu zasoboÂw na najwaźniejszych daÎźeniach. Atrakcyjny lub awersyjny cel nie
wywoøuje automatycznie dziaøania. Dopiero wtedy, gdy pojawi sieÎ przesÂwiadczenie, źe istnieje moźliwosÂcÂ zrealizowania efektu pozytywnego lub uniknieÎcia skutku
negatywnego powstaje daÎźenie (tendencja motywacyjna) do inicjowania czynnosÂci
ukierunkowanych na jego osiaÎgnieÎcie (Hacker 1993, s. 157-169).
Wymienione powyźej mechanizmy stanowiaÎ podstaweÎ zarzaÎdzania wøasnym
źyciem (Hobfoll 2006, s. 116). Za przedstawionaÎ tezaÎ przemawiajaÎ nasteÎpujaÎce
argumenty. Po pierwsze, jednostki majaÎce niewielkie zasoby osobiste przyjmujaÎ
obronny styl zachowania, poniewaź rozpatrujaÎ stan posiadanych zasoboÂw pod
kaÎtem tego, co majaÎ do stracenia, a nie w aspekcie tego, co majaÎ do zyskania
(Hobfoll 2006, s. 148). Po drugie, ludzie, ktoÂrym brakuje zasoboÂw podmiotowych, saÎ bardziej skøonni do rezygnowania z zachowanÂ søuźaÎcych rozwiaÎzywaniu
problemoÂw na rzecz poszukiwania emocjonalnego wsparcia i/lub rozpamieÎtywania
negatywnych emocji (Hobfoll 2006, s. 148). Po trzecie, proces zdrowienia osoÂb
dosÂwiadczajaÎcych stresu posttraumatycznego jest zwiaÎzany w istotny sposoÂb z poziomem wewneÎtrznych zasoboÂw (Hobfoll 2006, s. 199).
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RacjonalnosÂcÂ posteÎpowania czøowieka w procesie adaptacji potwierdzajaÎ wyniki
badanÂ dotyczaÎce zachowanÂ antyspoøecznych. Sprawcy przesteÎpstw czeÎsto poszukujaÎ
uzasadnienia dla swojego posteÎpowania, aby w ten sposoÂb zmniejszycÂ odpowiedzialnosÂcÂ za jego skutki (Scheff 1992, s. 102). Stosowanie roÂźnych technik neutralizacji
moźna traktowacÂ z jednej strony w kategoriach istnienia wewneÎtrznych norm
posteÎpowania, a z drugiej ± jako sposoÂb redukowania negatywnych stanoÂw psychicznych (np. poczucia winy, wstydu, leÎku, wyrzutoÂw sumienia) w sytuacji naruszania standardoÂw wewneÎtrznych (Haan, Vos 2003, s. 43-44). Nawet z pozoru
irracjonalne dziaøanie przesteÎpcy ma okresÂlonaÎ logikeÎ, ktoÂra moźe bycÂ wyjasÂniona
w wyniku zastosowania heurystycznych metod rekonstrukcji czynnikoÂw motywacyjnych (Haan, Vos 2003, s. 50-51).
Potwierdzeniem faktu, źe zachowania antyspoøeczne stanowiaÎ osobisty wyboÂr
podmiotu sprawczego, saÎ takźe wyniki badanÂ, w ktoÂrych stwierdzono, źe z przesteÎpczym stylem źycia istotnie wspoÂøwysteÎpujaÎ cztery zmienne osobowosÂciowe
(Walters 1990, s. 78-81):
· nieodpowiedzialnosÂcÂ (irresponsibility)
· pobøaźanie sobie (self-indulgence)
· preferencja dewiacyjnych norm posteÎpowania (social rule-breaking)
· trudnosÂci w nawiaÎzywaniu relacji interpersonalnych (interpersonal intrusiveness).
Kognitywne wzorce zachowania, wybory źyciowe i model egzystencji osoÂb wielokrotnie karanych w sposoÂb istotny zaleźaÎ od wskazanych wyźej wymiaroÂw osobowosÂci.
Rodzaje zasoboÂw adaptacyjnych w koncepcji COR (conservation of resources
theory) S. Hobfolla. W analizowanej teorii przyjmuje sieÎ, źe adaptacja czøowieka ±
zaroÂwno sposoÂb przystosowania, jak roÂwnieź jego jakosÂcÂ ± zaleźy od posiadanych
przez niego zasoboÂw (Hobfoll 2006, s. 70-71).
Strukturalnie moźna dokonacÂ podziaøu wartosÂciowych dla jednostki ludzkiej
obiektoÂw i stanoÂw rzeczywistosÂci na cztery grupy (Hobfoll 2006, s. 74-75):
1. zasoby materialne ± obiekty fizyczne, ktoÂrych wartosÂcÂ moźe miecÂ bezposÂredni
(np. dom, sÂrodki komunikacji, fetysze) lub posÂredni (np. brylanty kojarzone
z wysokim statusem spoøecznym albo pozytywnaÎ samoocenaÎ) zwiaÎzek z przetrwaniem
2. zasoby osobiste ± cechy osobowosÂci (np. zdolnosÂci przywoÂdcze, optymizm, nadzieja, poczucie wøasnej skutecznosÂci), kompetencje (np. w sferze zawodowej)
i umiejeÎtnosÂci (np. w wymiarze spoøecznym) sprzyjajaÎce pozytywnej adaptacji
3. zasoby stanu ± np. zdrowie, zwiaÎzek maøźenÂski, staøe zatrudnienie, staź pracy ±
wymieniony rodzaj kapitaøu jest bardzo poźaÎdany i ceniony, poniewaź od jego
posiadania zaleźy dosteÎp do innych kategorii sÂrodkoÂw przystosowawczych

28

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Iwona Niewiadomska

4. zasoby energii ± np. wiedza, pieniaÎdze, wiarygodnosÂcÂ kredytowa ± ich wartosÂcÂ
polega na tym, źe moźna je wymienicÂ na elementy naleźaÎce do pozostaøych
kategorii cenionych doÂbr.
Zaprezentowane kategorie doÂbr tworzaÎ system, dzieÎki ktoÂremu saÎ realizowane
daÎźenia czøowieka majaÎce zapewnicÂ przetrwanie zaroÂwno jemu samemu, jak i jego
najbliźszemu otoczeniu (Hobfoll 2006, s. 44). W konteksÂcie koncepcji S. Hobfolla
zasobami adaptacyjnymi saÎ wieÎc zaroÂwno czynniki o charakterze spoøecznym, jak
roÂwnieź takie wymiary podmiotowego funkcjonowania, ktoÂre w istotny sposoÂb
wpøywajaÎ na proces przystosowania jednostki do otaczajaÎcych jaÎ warunkoÂw.

3. Reguøy kierujaÎce wykorzystywaniem zasoboÂw adaptacyjnych
W teorii zachowania zasoboÂw (COR) S. Hobfoll przyjmuje zaøoźenie, iź ludzkie
wysiøki saÎ w pierwszym rzeÎdzie skierowane na zachowanie posiadanego kapitaøu
adaptacyjnego, a nie na zdobywanie nagroÂd. Osoba dosÂwiadcza stresu w okolicznosÂciach zwiaÎzanych z grozÂbaÎ utraty lub z faktycznaÎ utrataÎ doÂbr niezbeÎdnych do
przetrwania w okresÂlonym sÂrodowisku spoøecznym. WysteÎpowanie stresu psychologicznego moźna przewidywacÂ roÂwnieź w sytuacji, gdy zainwestowane zasoby nie
przynoszaÎ czøowiekowi satysfakcjonujaÎcego zysku, co jest roÂwnoznaczne z poniesieniem straty, poniewaź jednostka ludzka dokonuje ryzykownych inwestycji po to,
aby osiaÎgacÂ dalsze zyski (Hobfoll 2006, s. 70-71). Dynamika zachowywania cenionych doÂbr odbywa sieÎ wedøug dwoÂch podstawowych zasad.
Reguøa I
Utrata zasoboÂw ma niewspoÂømiernie wieÎksze znaczenie niź zysk (Hobfoll 2006, s. 78).

Wynikiem przedstawionej zasady jest to, źe motywacja do zabezpieczania sieÎ
przed stratami jest znacznie wieÎksza niź motywacja do osiaÎgania zyskoÂw. W zwiaÎzku
z tym osoba podejmuje roÂźnego rodzaju strategie po to, aby zabezpieczycÂ sieÎ przed
utrataÎ posiadanego kapitaøu przystosowawczego. OsiaÎgane zyski speøniajaÎ dwa
rodzaje funkcji ± pierwotnaÎ i wtoÂrnaÎ. Pierwsza z nich polega na tym, źe po
dosÂwiadczeniu straty czøowiek inicjuje cykl zyskoÂw w celu zroÂwnowaźenia poniesionych szkoÂd. Funkcja wtoÂrna jest natomiast zwiaÎzana z tym, źe jednostka ludzka
zwraca szczegoÂlnaÎ uwageÎ na osiaÎgane profity w sytuacji spostrzegania strat. W takich
okolicznosÂciach uzyskane dobra søuźaÎ redukcji napieÎcia psychicznego i øagodzeniu
negatywnych reakcji na dosÂwiadczany stres.
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Reguøa II
Czøowiek inwestuje zasoby po to, aby (Hobfoll 2006, s. 90):
·
zapobiegacÂ ich utracie
·
rekompensowacÂ doznane juź straty
·
i/lub uzyskiwacÂ nowe zasoby.

Na podstawie przedstawionej zasady moźna stwierdzicÂ, źe osoba jest w stanie
zainwestowacÂ nieproporcjonalnie duźo po to, aby skompensowacÂ ewentualnaÎ utrateÎ
cenionych doÂbr. Ukazany mechanizm konstytuuje wieÎc motywacjeÎ do tworzenia
rezerw kapitaøowych. Z przedstawionych powyźej prawidøowosÂci wynika kilka
waźnych implikacji.
Implikacja I:
Jednostki dysponujaÎce wieÎkszymi zasobami saÎ mniej naraźone na ich utrateÎ
i majaÎ wieÎksze moźliwosÂci powieÎkszania zyskoÂw (Hobfoll 2006, s. 97).
Ludzie dysponujaÎcy duźym potencjaøem adaptacyjnym mogaÎ stosowacÂ roÂźne
strategie zabezpieczania sieÎ przed stratami. Do sposoboÂw ochraniajaÎcych przed
deficytami przystosowawczymi naleźy przede wszystkim zaliczycÂ (Hobfoll 2006,
s. 192):
· inwestowanie cenionych doÂbr
· kontrolowanie poniesionych szkoÂd
· zachowywanie rezerw
· wykorzystywanie zewneÎtrznych zÂroÂdeø kapitaøowych w celu uzupeøniania lub
zasteÎpowania zasoboÂw
· odbudowywanie utraconego potencjaøu poprzez inicjowanie ciaÎgu zyskoÂw.
Implikacja II:
Strata poczaÎtkowa u osoÂb z niewielkim potencjaøem adaptacyjnym przyczynia
sieÎ do cyklu strat, natomiast zysk poczaÎtkowy u jednostek z duźym kapitaøem
przystosowawczym pociaÎga za sobaÎ dalsze profity.
Przedstawiona tendencja prowadzi do wniosku, źe posiadanie wieÎkszych rezerw
kapitaøowych decyduje o (Hobfoll 2006, s. 98-99):
· mniejszych ubytkach w istniejaÎcym potencjale adaptacyjnym w sytuacji przeźywania poraźek
· mniej bolesnych konsekwencjach ponoszonych strat
· inwestowaniu nadwyźek poprzez inicjowanie zachowanÂ søuźaÎcych zwieÎkszaniu kapitaøu
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· podejmowaniu ryzyka ewentualnych strat w sytuacji inwestowania posiada-

nych zasoboÂw.

Implikacja III:
Jednostki, ktoÂrym brakuje zasoboÂw adaptacyjnych, saÎ skøonne do przyjmowania defensywnej postawy (Hobfoll 2006, s. 100).
Zachowanie tego rodzaju wynika z dwoÂch przyczyn ± z koniecznosÂci zachowania minimalnych rezerw po to, aby wykorzystacÂ posiadane zasoby do przetrwania
w przyszøych sytuacjach trudnych oraz z powodu dotkliwego odczuwania strat.
Naleźy podkresÂlicÂ to, źe czøowiek dysponujaÎcy skrajnie maøym kapitaøem przystosowawczym bardzo silnie odczuwa stres i negatywne reakcje emocjonalne w sytuacji
ponoszenia poczaÎtkowej straty.
Dodatkowo, mechanizm gwaøtownej spirali dalszych deficytoÂw zwieÎksza juź
istniejaÎce napieÎcie psychiczne i nasila negatywne emocje. W konsekwencji koniecznosÂcÂ zwalczania negatywnych stanoÂw psychicznych prowadzi do uszczuplenia istniejaÎcych rezerw adaptacyjnych.
Trzeba roÂwnieź zauwaźycÂ, źe szczegoÂlnie wysoki poziom stresu jest indukowany
w okolicznosÂciach, w ktoÂrych wysteÎpuje z jednej strony duźe wydatkowanie zasoboÂw, zasÂ z drugiej ± niewielka moźliwosÂcÂ zysku. DosÂwiadczanie tego rodzaju
sytuacji czeÎsto prowadzi do tego, źe osoba zaczyna przeźywacÂ duźe trudnosÂci
adaptacyjne w wyniku (Hobfoll 2006, s. 193):
· usÂwiadomienia sobie faktu, źe znajduje sieÎ w niekorzystnej sytuacji
· utraty poczucia kontroli mad wøasnym źyciem
· podejmowania destrukcyjnych zachowanÂ.

4. Aplikacje praktyczne w konteksÂcie przeciwdziaøania
wykluczeniom spoøecznym
Przedstawione powyźej prawidøowosÂci mogaÎ bycÂ wykorzystane w oddziaøywaniach søuźaÎcych zapobieganiu marginalizacji spoøecznej. SzczegoÂlne znaczenie w analizowanym konteksÂcie posiada model dopasowania zasoboÂw adaptacyjnych do wymogoÂw otoczenia. Zakøada on, źe czøowiek (Hobfoll 2006,
s. 237-240):
1. dysponuje ograniczonaÎ ilosÂciaÎ rezerw
2. moźe sprostacÂ stawianym przez sÂrodowisko wymogom w wyniku wykorzystywania specyficznych zasoboÂw
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3. dysponujaÎc wymaganymi rezerwami kapitaøowymi, jest w stanie zapobiec powstawaniu stresu lub konstruktywnie redukowacÂ dosÂwiadczane napieÎcie psychiczne
4. poprzez proaktywne i reaktywne dziaøania, potrafi dopasowacÂ sieÎ do wymogoÂw
stawianych przez otoczenie.
Naleźy wyrazÂnie podkresÂlicÂ, źe zjawisko dopasowania polega na ksztaøtowaniu
i kompletowaniu zasoboÂw potencjalnie pasujaÎcych do istniejaÎcych oczekiwanÂ oraz
na organizowaniu wymogoÂw sÂrodowiska w celu wybrania tych jego aspektoÂw, do
ktoÂrych jednostka jest w stanie sieÎ przystosowacÂ, bioraÎc pod uwageÎ posiadane lub
osiaÎgalne zasoby (Hobfoll 2006, s. 112). Koncepcja dopasowania sprzyja wieÎc
kontekstualnemu pojmowaniu osoby ± osadzonej ± w sÂrodowisku. Tego rodzaju
osadzenie naleźy traktowacÂ w sposoÂb elastyczny, zmienny i funkcjonujaÎcy w obreÎbie
siø spoøecznych (Hobfoll 2006, s. 109).
Z zaprezentowanych zaøoźenÂ moźna roÂwnieź wysunaÎcÂ postulaty odnoszaÎce sieÎ
do dziaøanÂ, ktoÂre søuźaÎ zapobieganiu wykluczeniom spoøecznym.
Postulat I:
W strategiach ukierunkowanych na przeciwdziaøanie marginalizacji naleźy uwzgleÎdniacÂ znaczenie kapitaøu adaptacyjnego czøowieka. Proces przystosowawczy
naleźy ukierunkowacÂ na zwieÎkszanie indywidualnej odpornosÂci na stres ± gøoÂwnie
poprzez nabywanie przez osobeÎ umiejeÎtnosÂci trafnej oceny faktycznych i/lub ewentualnych strat. Za przedstawionym postulatem przemawiajaÎ wyniki analiz empirycznych, w ktoÂrych stwierdzono istnienie zwiaÎzku mieÎdzy niewielkaÎ odpornosÂciaÎ
na stres a takimi zaburzeniami adaptacyjnymi jak (Paternoster, Mazerolle 1994,
s. 235-263; BadzÂmirowska-Masøowska 2000, s. 236):
· wieÎksza liczba popeønionych przesteÎpstw
· wyźszy poziom zachowanÂ agresywnych
· niewielka ilosÂcÂ spoøecznych zobowiaÎzanÂ
· zwieÎkszone angaźowanie sieÎ w dziaøania grup dewiacyjnych.
NiskaÎ odpornosÂciaÎ na przeźywane trudnosÂci odznaczajaÎ sieÎ jednostki dosÂwiadczajaÎce døugotrwaøych problemoÂw przystosowawczych. IlustracjeÎ przedstawionej
prawidøowosÂci stanowiaÎ recydywisÂci penitencjarni. Wielokrotne odbywanie sankcji
izolacyjnych prowadzi do tego, źe roÂźnego typu okolicznosÂci źyciowe saÎ spostrzegane przez karanych przesteÎpcoÂw w kategoriach sytuacji trudnych. Taka interpretacja zaistniaøych zdarzenÂ zwieÎksza ryzyko dewiacyjnych zachowanÂ, stanowiaÎcych
reakcje na przeźywane napieÎcie psychiczne (Gordon 2005, s. 108-109). Kryminogenne posteÎpowanie stanowi najczeÎsÂciej wynik trzech rodzajoÂw trudnosÂci (Mazerolle i in. 2000, s. 90):
· przeszkoÂd w osiaÎganiu waźnych celoÂw (frustracji)
· deprywacji potrzeb i/lub braku szczegoÂlnie cenionych wartosÂci
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· spostrzegania szkodliwych (awersyjnych) i/lub nowych bodzÂcoÂw.

Za tym, aby w procesie zapobiegania marginalizacji spoøecznej zwracacÂ szczegoÂlnaÎ uwageÎ na zwieÎkszanie odpornosÂci na sytuacje problemowe, przemawiajaÎ
roÂwnieź wyniki badanÂ, ktoÂre wskazujaÎ na czynniki zwieÎkszajaÎce prawdopodobienÂstwo podejmowania destrukcyjnych zachowanÂ. Ryzyko ich wystaÎpienia wzrasta,
gdy jednostka (SeÎk 2001, s. 252-253):
· dosÂwiadcza duźych strat fizycznych, psychicznych i/lub spoøecznych
· odczuwa skutki zaistniaøego zdarzenia w roÂźnych sferach źycia
· przeźywa duźe nasilenie poczucia bezradnosÂci i beznadziejnosÂci
· posiada niewielkie zasoby zaradcze.
Dziaøania redukujaÎce ryzyko marginalizacji powinny roÂwnieź przeciwdziaøacÂ
sytuacji, w ktoÂrej osoba dosÂwiadcza skrajnie maøo zasoboÂw, poniewaź taka okolicznosÂcÂ z jednej strony doprowadza do przyjmowania defensywnej postawy wobec
moźliwosÂci zmian we wøasnym źyciu, a z drugiej ± do przeźywania stresu o charakterze chronicznym.
Analizy empiryczne wskazujaÎ wyrazÂnie, źe døugotrwale dosÂwiadczane napieÎcie
psychiczne prowadzi czeÎsto do (Terelak 2001, s. 307):
· niekontrolowanych wybuchoÂw wsÂciekøosÂci i/lub gniewu
· wrogosÂci wobec ludzi
· agresji jako typowej odpowiedzi na najmniejszaÎ prowokacjeÎ
· izolowania sieÎ od otoczenia
· pragnienia dominowania nad innymi.
Duźe nasilenie wymienionych symptomoÂw moźe w rezultacie prowadzicÂ do wyrzaÎdzenia krzywdy spoøeczenÂstwu lub jego poszczegoÂlnym jednostkom (Ostrowska
1986, s. 8).
Døugotrwaøy stres moźe takźe skutkowacÂ negatywnymi konsekwencjami
u osoby zagroźonej wykluczeniem. Na poziomie funkcji psychicznych jego skutki
mogaÎ polegacÂ na stanach leÎkowych, apatii czy depresji, w aspekcie fizjologicznym ±
na chorobach psychosomatycznych lub innych problemach zdrowotnych, zasÂ
w wymiarze behawioralnym ± na zachowaniach autodestrukcyjnych, w tym roÂwnieź samoboÂjczych (Strelau i in. 2004, s. 49-51).
W badaniach podøuźnych nad psychologicznymi nasteÎpstwami stresu chronicznego stwierdzono, źe najczeÎsÂciej jako reakcja na napieÎcie, oproÂcz nerwic i choroÂb
psychosomatycznych, pojawia sieÎ wzmoźone uźywanie sÂrodkoÂw psychoaktywnych
± przede wszystkim alkoholu (Poprawa 1998, s. 62). Do czynnikoÂw podmiotowych, ktoÂre zwieÎkszajaÎ ryzyko uźywania substancji chemicznych jako waźnej (lub
najwaźniejszej) strategii zaradczej, naleźy zaliczycÂ przesÂwiadczenie jednostki o tym,
źe wysteÎpujaÎ u niej deficyty w zasobach adaptacyjnych. Zaprezentowana prawidøowosÂcÂ wynika z tego, źe czøowiek uźywajaÎcy chronicznie sÂrodkoÂw chemicznych
odznacza sieÎ przede wszystkim (Poprawa 1998, s. 65-67):
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· brakiem adekwatnych umiejeÎtnosÂci poznawczo-behawioralnych do radzenia

sobie ze stresem (ich uboÂstwo lub sztywnosÂcÂ), przy jednoczesnym przesÂwiadczeniu, źe substancja psychoaktywna stanowi skutecznaÎ metodeÎ rozwiaÎzywania problemoÂw
· niskim poczuciem wøasnej skutecznosÂci w zakresie radzenia sobie z problemami, a jednoczesÂnie pozytywnymi oczekiwaniami wobec efektoÂw uźywania
sÂrodka chemicznego w okresÂlonej sytuacji ± przede wszystkim jako dobrego
sposobu redukcji napieÎcia i oderwania sieÎ od aktualnych problemoÂw
· brakiem motywacji do zmagania sieÎ z problemami źyciowymi ± niskaÎ tolerancjaÎ na trudnosÂci, nawarstwianiem sieÎ przeźywanych poraźek, tendencjaÎ do
rezygnacji z wysiøku i poszukiwaniem ¹øatwych rozwiaÎzanÂº
· posiadaniem utrwalonych wzorcoÂw uźywania substancji psychoaktywnych
· intensywnym treningiem spoøecznym w zachowaniach o charakterze ucieczkowo-naøogowym.
Ucieczka od stresu w stany intoksykacji wiaÎźe sieÎ takźe z paradoksem, polegajaÎcym na tym, źe w kroÂtkiej perspektywie czasowej uźywanie substancji psychoaktywnych powoduje ulgeÎ, natomiast w døuźszej ± wywoøuje wieÎksze napieÎcie
psychiczne, pogøeÎbia deficyty zaradcze i czeÎsto prowadzi do powstania mechanizmoÂw uzaleźnienia, ktoÂre skutkujaÎ dezintegracjaÎ w funkcjonowaniu czøowieka
(Arboleda-Florez 1998, s. 989-996).
Postulat II:
Oddziaøywania ukierunkowane na integracjeÎ osoÂb zagroźonych wykluczeniem
spoøecznym powinny uwzgleÎdniacÂ uczenie kompetencji dotyczaÎcych wykorzystywania przez tego rodzaju osoby posiadanych zasoboÂw do odbudowywania poniesionych strat i/lub zwieÎkszania tychźe zasoboÂw. Wymieniony rodzaj kompetencji
powinien w szczegoÂlny sposoÂb dotyczycÂ (Hobfoll 2006, s. 112-113):
· zdobywania pozycji spoøecznej, ktoÂra do pewnego stopnia chroni przed
zagroźeniem lub deficytem zasoboÂw
· trafnego szacowania straty, jesÂli juź do niej dojdzie ± dziaøanie przedwczesne,
spoÂzÂnione albo niewøasÂciwe moźe skonÂczycÂ sieÎ marnowaniem zasoboÂw lub
zwieÎkszaniem straty
· prawidøowego oceniania stosowalnosÂci zasoboÂw ± zdarza sieÎ, źe czøowiek
wøasÂciwie ocenia sytuacjeÎ, ale mylnie osaÎdza, ktoÂre z nich moźna wykorzystacÂ bezposÂrednio, ktoÂre naleźy zmodyfikowacÂ, a ktoÂre beÎdaÎ przydatne
w poøaÎczeniu z dodatkowymi zasobami wewneÎtrznymi lub zewneÎtrznymi.
Przedstawiona propozycja oddziaøywanÂ takźe znajduje odzwierciedlenie w wynikach badanÂ jednostek przejawiajaÎcych antyspoøeczne zachowania. Zauwaźono
mianowicie, źe motywacja zachowanÂ prospoøecznych u byøych wieÎzÂnioÂw wzrasta,
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gdy poprawia sieÎ ich sytuacja źyciowa po opuszczeniu zakøadu karnego (Baøandynowicz 1996, s. 147).
O moźliwosÂci odbudowywania poniesionych strat i/lub zwieÎkszania posiadanych zasoboÂw przekonujaÎ roÂwnieź wyniki analiz empirycznych, w ktoÂrych stwierdzono, źe uczestnictwo w terapii uzaleźnienÂ sprzyja stosowaniu wieÎkszej liczby
konstruktywnych strategii zaradczych w roÂźnego rodzaju sytuacjach źyciowych
(Hepburn 2005, s. 237-259). Analiza styloÂw zaradczych u leczaÎcych sieÎ alkoholikoÂw pozwala na stwierdzenie, źe pozytywna adaptacja w tej grupie osoÂb wspoÂøwysteÎpuje ze zmianaÎ sposoboÂw pokonywania trudnosÂci. Zmiany te polegajaÎ gøoÂwnie
na (Makowska 1998, s. 108):
· wieÎkszym preferowaniu stylu zadaniowego, polegajaÎcego na proÂbach rozwiaÎzania problemu ± np. poprzez planowanie, rozwiaÎzywanie trudnosÂci, pozytywne przewartosÂciowanie sytuacji
· spadku nasilenia stylu zorientowanego na emocje ± strategii konfrontacyjnej,
zwiaÎzanej z silnaÎ ekspresjaÎ emocji negatywnych.
Postulat III:
DziaøalnosÂcÂ integrujaÎca zmarginalizowanych i/lub zagroźonych marginalizacjaÎ
powinna bycÂ takźe ukierunkowana na to, aby tego rodzaju jednostki przyswoiøy
sobie umiejeÎtnosÂcÂ podejmowania decyzji w zakresie oceny i wyboru adekwatnych
zasoboÂw do radzenia sobie z wymogami sytuacyjnymi. WyboÂr ten dotyczy odpowiedzi na pytanie: Czy do konstruktywnego rozwiaÎzania okresÂlonych problemoÂw wystarczaÎ zasoby wewneÎtrzne, czy tezÇ uzasadnione jest wykorzystanie kapitaøu zewneÎtrznego? Koncepcja zachowania zasoboÂw wskazuje na duźe znaczenie kontekstu interpersonalnego w pokonywaniu zaistniaøych trudnosÂci. Wynika to ze zjawiska krzyźowania sieÎ stresu, polegajaÎcego na przepøywie i wzajemnej wymianie zasoboÂw
w procesie zaradczym (Hobfoll 2006, s. 243).
Przykøadem krzyźowania sieÎ stresu jest dynamika wsparcia, ktoÂra z jednej strony
wiaÎźe sieÎ z jego dostarczaniem, a z drugiej ± z zapotrzebowaniem na okresÂlonaÎformeÎ
pomocy. ZasÂ jego istota sprowadza sieÎ do tego, źe bardziej ¹zasobneº osoby wspomagajaÎ jednostki søabsze. Waźny kapitaø zewneÎtrzny stanowiaÎ sieci spoøeczne ±
m.in. systemy rodzinne oraz formalne i nieformalne grupy w sÂrodowiskach lokalnych. Do podstawowych zadanÂ sieci interpersonalnych naleźy taka transmisja
¹kapitaøu spoøecznegoº, dzieÎki ktoÂremu jednostki wykluczone i/lub zagroźone wykluczeniem beÎdaÎ miaøy wieÎksze szanse na (Blumstein, Wallman 2000, s. 28-30;
Petersilia 2001, s. 365):
· osiaÎganie źyciowej stabilizacji
· realizacjeÎ osobistych celoÂw za pomocaÎ dozwolonych przez spoøeczenÂstwo
sÂrodkoÂw.
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W tym miejscu warto przytoczycÂ wyniki analiz empirycznych, w ktoÂrych
stwierdzono, źe jednym z najskuteczniejszych sposoboÂw rozwiaÎzywania problemoÂw w sytuacji duźego nasilenia indywidualnego stresu jest umiejeÎtnie udzielane
wsparcie spoøeczne (Lazarus 1986, s. 5). Podstawowe znaczenie w oferowanej
pomocy zyskujaÎ dwa czynniki (Baøandynowicz 1996, s. 148):
· rozbudzanie nadziei na rozwiaÎzanie trudnosÂci dosÂwiadczanych przez osobeÎ
· pozytywne wykorzystanie jej zniecierpliwienia z powodu braku istotnych
posteÎpoÂw w przezwycieÎźaniu trudnosÂci.
Wymienione powyźej elementy saÎ okresÂlane mianem stymulatoroÂw zmian
w osobistej sytuacji źyciowej czøowieka, ktoÂry przeźywa trudnosÂci przystosowawcze. Obniźenie motywacji do zmian wysteÎpuje wtedy, gdy jednostka przewiduje
z duźym prawdopodobienÂstwem przyszøe straty ± tzn. posiada nikøaÎ nadziejeÎ na
pozytywne rozwiaÎzanie problemoÂw, a jednoczesÂnie dosÂwiadcza wysokiego poziomu
zniecierpliwienia z powodu braku zachodzaÎcych zmian.
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resocjalizacji penitencjarnej. PoznanÂ-Warszawa-Kalisz: UAM, CZSW, COSSW 2004,
s. 357-369.
Moffitt T. (1993). Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior:
A Developmental Perspective. Psychological Review nr 100, s. 674-701.
Mazerolle P., Burton V., Cullen F., Payne G. (2000). Strain, Anger and Delinquent Adaptations: Specifying General Strain Theory. Journal of Criminal Justice nr 2, s. 89-101.
Niewiadomska I. (2007). OsobowosÂciowe uwarunkowania skutecznosÂci kary pozbawienia
wolnosÂci. Lublin: Wyd. KUL.

Zasoby psychospoøeczne czynnikiem warunkujaÎcym adaptacjeÎ czøowieka ±±±±±±±

37

Najda M. (1988). Wiedza moralna jako wiedza o sÂwiecie spoøecznym. PrzeglaÎd Psychologiczny
nr 2, s. 441-466.
OlesÂ P. (2005). Wprowadzenie do psychologii osobowosÂci. Warszawa: Wyd. Nauk. ¹Scholarº.
Ostrowska K. (1986). Diagnozowanie psychologiczne nieprzystosowania spoøecznego dzieci
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ROZDZIAè II

METODOLOGIA BADANÂ NAD ZASOBAMI ADAPTACYJNYMI
´
OSOÂB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOèECZNYM
___________________________________________

Rafaø P. Bartczuk*

Celem badanÂ prezentowanych w obecnej monografii jest eksploracja zaleźnosÂci
mieÎdzy przystosowaniem osoÂb z grup zagroźonych wykluczeniem spoøecznym
a zasobami, ktoÂre ci ludzie ceniaÎ, pozyskujaÎ i/lub tracaÎ.
Dotychczasowe wyniki, uzyskane w badaniach prowadzonych na gruncie Teorii
Zachowania ZasoboÂw (TZZ) S. Hobfolla (2006), a zaprezentowane w rozdziale
teoretycznym (Niewiadomska, niniejszy tom), wskazujaÎ na fakt, źe zasoby osobiste
majaÎ istotne znaczenie w procesie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
W szczegoÂlnosÂci dotyczy to okolicznosÂci, w ktoÂre zaangaźowane saÎ zmienne
o charakterze spoøeczno-kulturowym (Hobfoll 1988; 2006). TakaÎ wøasÂnie sytuacjeÎ
(a wøasÂciwie caøaÎ ich klaseÎ) konstytuuje niewaÎtpliwie przynaleźnosÂcÂ do grup zagroźonych uboÂstwem czy stygmatyzacjaÎ, potraktowanych tutaj øaÎcznie jako grupy osoÂb
naraźone na wykluczenie spoøeczne. W sytuacji takiego wykluczenia wysteÎpuje
zagroźenie utrataÎ posiadanych zasoboÂw baÎdzÂ utrataÎ moźliwosÂci pozyskiwania nowych, ktoÂre uruchamia procesy zaradcze prowadzaÎce do pozytywnej lub negatywnej
adaptacji.
Jakkolwiek w wyjasÂnianiu zwiaÎzku pomieÎdzy gøoÂwnymi zmiennymi ± tj. zasobami jako zmiennymi wyjasÂniajaÎcymi oraz przystosowaniem jako zmiennaÎ wyjasÂnianaÎ ± moźna bracÂ pod uwageÎ wiele mechanizmoÂw posÂredniczaÎcych o charakterze socjologicznym, ekonomicznym, politycznym, zdrowotnym czy prawnym,
wydaje sieÎ, iź zasadnicze znaczenie majaÎ mechanizmy psychologiczne, sprowadzajaÎce sieÎ do szeroko pojeÎtego ¹zarzaÎdzaniaº przez jednostkeÎ zasobami wøasnymi oraz
sÂrodowiskowymi (por. rozdziaø 1.; Hobfoll 2002). Dlatego teź gøoÂwny nacisk
w badaniach prezentowanych w niniejszym opracowaniu zostaø poøoźony na zasoby osobiste o charakterze psychologicznym.
Obecny rozdziaø ma na celu prezentacjeÎ metodologicznych podstaw przeprowadzonych przez nasz zespoÂø badanÂ: sformuøowanych pytanÂ i hipotez, przyjeÎtego
planu oraz organizacji badanÂ, charakterystyki socjodemograficznej ankietowanych
osoÂb, jak roÂwnieź zastosowanych metod i technik statystycznych.
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1. Problem badawczy
PodjeÎte poszukiwania badawcze byøy ukierunkowane przez dwa nasteÎpujaÎce pytania:
Pytanie pierwsze: Jakie formy przystosowania moźna wyodreÎbnicÂ w grupach osoÂb
zagroźonych wykluczeniem spoøecznym?
Pytanie drugie: Jaki rodzaj zasoboÂw ksztaøtuje wysoki potencjaø przystosowawczy
u osoÂb zagroźonych wykluczeniem spoøecznym?

Za postawieniem pytania pierwszego, jak roÂwnieź za sposobem odpowiedzi na
nie, stojaÎ dwa zaøoźenia. Zgodnie z pierwszym z nich charakterystyka osoÂb zagroźonych wykluczeniem spoøecznym w zakresie adaptacji moźe bycÂ inna w roÂźnych
grupach. Oznacza to, źe problemy przystosowawcze mogaÎ wystaÎpicÂ w roÂźnych
dziedzinach źycia w zaleźnosÂci od tego, jaki rodzaj czynnikoÂw ryzyka wystaÎpiø
w danej grupie. Np. osoby wchodzaÎce w konflikt z prawem przeźywajaÎ zapewne
inne problemy i konflikty osobiste niź dotknieÎte eurosieroctwem. Dlatego teź
odpowiedzÂ na pierwsze pytanie badawcze zostanie udzielona dla kaźdego rodzaju
ryzyka wykluczenia z osobna.
Drugie zaøoźenie moÂwi, źe odmiennosÂci w zakresie przystosowania w konkretnej
grupie badanych sprowadzajaÎ sieÎ nie tylko do roÂźnic ilosÂciowych, ktoÂre moźna
wychwycicÂ przy pomocy globalnego wskazÂnika przystosowania. Uznano za sensowne poszukiwanie roÂźnic jakosÂciowych, poprzez wyodreÎbnienie grup osoÂb o podobnym globalnym poziomie przystosowania, a roÂźniaÎcych sieÎ sferami, w ktoÂrych
przeźywajaÎ problemy i konflikty. Grupy te okresÂlono jako ¹formy przystosowaniaº. Zaøoźenie to wyraźa przekonanie, źe np. wsÂroÂd møodzieźy popeøniajaÎcej
przesteÎpstwa mogaÎ bycÂ podgrupy o podobnie niskim poziomie przystosowania,
z ktoÂrych jedna wykazuje konflikty przede wszystkim w obszarze stosunku do
siebie, a druga ± w dziedzinie stosunku do innych osoÂb.
Powyźsze zaøoźenia saÎ niejako wymuszone poprzez aplikacyjny charakter projektu badawczego. W praktyce bowiem pracownicy socjalni, psychologowie i inne
osoby pracujaÎce z zagroźonymi wykluczeniem spoøecznym, spotykajaÎ sieÎ z ludzÂmi
o roźnych problemach przystosowawczych. Chodziøo zatem o to, by osoby te mogøy
rozpoznacÂ w wyroÂźnionych przez nas typach roÂźne kategorie podopiecznych, ktoÂrymi sieÎ zajmujaÎ. WsteÎpna prezentacja badanÂ nad bezdomnymi (Chwaszcz 2010)
przeprowadzona dla osoÂb zajmujaÎcych sieÎ tym problemem utwierdziøa nas w søusznosÂci stawianego przez nas podejsÂcia.
Drugie z postawionych pytanÂ jest gøoÂwnym pytaniem badawczym. Zgodnie
z przyjeÎtaÎ perspektywaÎ teoretycznaÎ utrata i zysk zasoboÂw oraz przypisywane im
znaczenie saÎ waźnym czynnikiem w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Przystosowanie jest z kolei efektem tego procesu (Hobfoll 1988; 2006; 2002).
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Powstaje zatem pytanie o to, w jaki sposoÂb zasoby osobiste mogaÎ ksztaøtowacÂ
przystosowanie u badanych z grup ryzyka wykluczenia spoøecznego. OdpowiadajaÎc na to pytanie, odwoøano sieÎ nie tylko do globalnego poziomu znaczenia, utraty
i zysku zasoboÂw, ale roÂwnieź do ich kategoryzacji dokonanej przez Hobfolla (2006).
WyroÂźniø on 4 kategorie zasoboÂw: podmiotowe, energetyczne, stanu oraz materialne. Dokonano roÂwnieź odreÎbnej kategoryzacji na zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne.
Zasoby zewneÎtrzne to takie, ktoÂre moźna dostarczycÂ osobie bez jej pracy nad ich
pozyskaniem, podczas gdy w pozyskanie wewneÎtrznych musi ona wøoźycÂ wøasny
wysiøek. Podziaø ten wydaje sieÎ waźny z punktu widzenia aplikacyjnego.
DodatkowaÎ kategoriaÎ zasoboÂw analizowanaÎ w obecnym projekcie badawczym
byøy zasoby religijne. Zasoby te ujeÎto z zastosowaniem pojeÎcÂ koncepcji religijnego
radzenia sobie K. Pargamenta (2001, por. Bartczuk, Jarosz 2006).

·
·
·
·

Analizowane kategorie zasoboÂw:
materialne
· wewneÎtrzne
podmiotowe
· zewneÎtrzne
energetyczne
stanu

· religijne

PrzyjeÎty model badawczy, opisujaÎcy zaleźnosÂci mieÎdzy zmiennymi wyjasÂniajaÎcymi a zmiennaÎ wyjasÂnianaÎ, przedstawiono na rysunku 1.
ǌŶĂĐǌĞŶŝĞ
ǌĂƐŽďſǁ

ǌ͘ŵĂƚĞƌŝĂůŶĞ
ǌ͘ƉŽĚŵŝŽƚŽǁĞ
ǌ͘ƐƚĂŶƵ
ǌ͘ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞ

ǌǇƐŬ
ǌĂƐŽďſǁ

ǌ͘ŵĂƚĞƌŝĂůŶĞ
ǌ͘ƉŽĚŵŝŽƚŽǁĞ
ǌ͘ƐƚĂŶƵ
ǌ͘ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞ

ƵƚƌĂƚĂ
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ǌ͘ƐƚĂŶƵ
ǌ͘ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞ

ǌŶĂĐǌĞŶŝĞ
ǌĂƐŽďſǁ
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Rysunek 1. Model zaleźnosÂci pomieÎdzy zmiennymi wyjasÂniajaÎcymi a zmiennaÎ wyjasÂnianaÎ
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Z TZZ wynika, iź lepsze przystosowanie jest zwiaÎzane z wieÎkszym pozyskaniem
zasoboÂw, mniejszaÎ ich utrataÎ oraz wieÎkszym znaczeniem im przypisywanym. Zdaniem Hobfolla (2002) przystosowawcze radzenie sobie jest uwarunkowane przede
wszystkim poziomem utraty kapitaøu adaptacyjnego. Sam proces radzenia sobie jest
oparty na wykorzystaniu posiadanych zasoboÂw, dlatego ich utrata, a w szczegoÂlnosÂci
ciaÎgøa utrata, moźe nabracÂ charakteru cyklicznego, przeksztaøcajaÎc sieÎ w spiraleÎ
utraty zasoboÂw, co z kolei zwiaÎzane jest z coraz mniejszymi moźliwosÂciami adaptacyjnymi jednostki. Spirala ta jest konstruktem, przy pomocy ktoÂrego moźna opisacÂ
roÂźne procesy (nie)przystosowawcze zachodzaÎce w wielu grupach wykluczenia
spoøecznego, takie jak spirala uboÂstwa czy bezradnosÂci.
W sytuacji zagroźenia wykluczeniem spoøecznym, czeÎsto zwiaÎzanym z uboÂstwem, moźe pojawicÂ sieÎ roÂwnieź inny mechanizm przystosowawczy ± oparty
o nabywanie nowych zasoboÂw. Zgodnie z TZZ pozyskanie kapitaøu i towarzyszaÎce
temu emocje pozytywne stajaÎ sieÎ waźne w obliczu znaczaÎcej utraty zasoboÂw. Zyski
same w sobie majaÎ jedynie przecieÎtny efekt dla skutecznosÂci radzenia sobie
w sytuacji zagroźenia ubytkiem zasoboÂw. Jednak, gdy ta utrata nastaÎpiøa, znaczenie
zyskoÂw istotnie wzrasta, gdyź daje emocjonalnaÎ ulgeÎ i zwieÎksza motywacjeÎ osiaÎgania
celoÂw (Hobfoll 2002).
OgoÂlny poziom znaczenia zasoboÂw jest wskazÂnikiem motywacji do ich zdobywania. Motywacja do osiaÎgania celoÂw wiaÎźe sieÎ z wychodzeniem z wykluczenia
spoøecznego, wspoÂøwysteÎpujaÎcym z przystosowaniem.
W odniesieniu do poszczegoÂlnych rodzajoÂw zasoboÂw (materialnych, podmiotowych, energetycznych i stanu) oczekujemy, iź najistotniejsze znaczenie w ksztaøtowaniu przystosowania majaÎ zasoby zarzaÎdzajaÎce ± osobiste. Zasoby osobiste
peøniaÎ roleÎ zarzaÎdzajaÎcaÎ innymi typami zasoboÂw i od stanu tych doÂbr zaleźaÎ moźliwosÂci jednostki do wykorzystania innych posiadanych zasoboÂw osobistych i sÂrodowiskowych oraz do poszukiwania i pozyskania nowych (Hobfoll 2006).

2. Plan i sposoÂb przeprowadzenia badanÂ
Badania przeprowadzono metodami kwestionariuszowymi z zastosowaniem
planu przekrojowego w sytuacji naturalnej. PrzyjeÎty plan badawczy ma ograniczenia i mocne strony. Operacjonalizacja zmiennych za pomocaÎ metod samoopisowych pozwala na ich wielowymiarowe ujeÎcie, jednak badacz uzyskuje dosteÎp jedynie do tych aspektoÂw procesoÂw psychologicznych, ktoÂrych respondenci saÎ sÂwiadomi. Procedura badanÂ przy pomocy kwestionariuszy jest akceptowana i szeroko
stosowana w badaniach nad stresem (por. Hobfoll 2006; Lazarus 2000).
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Badania z zastosowaniem planu przekrojowego saÎ ¹øatwiejsze organizacyjnie,
mniej kosztowne i umoźliwiajaÎ uzyskanie duźych grup badanych. Nie dajaÎ jednak
podstaw do opisu przebiegu sytuacji stresowej i radzenia sobie, a tym bardziej do jej
wyjasÂniania w kategoriach przyczynowo-skutkowychº (Heszen-Niejodek 2000, s.
38-40). Do bardziej adekwatnego opisu zmiennych o charakterze procesualnym
lepsze saÎ plany podøuźne, pozwalajaÎce ujaÎcÂ dynamikeÎ badanych zjawisk (Lazarus
2000). Niemniej jednak, za zastosowaniem planu przekrojowego w niniejszym
badaniu przemawia fakt, iź uøatwiø on oglaÎd duźej liczby osoÂb z grup zagroźonych
wykluczeniem spoøecznym w warunkach naturalnych. Doøoźono przy tym staranÂ,
aby kontrolowacÂ aspekty dynamiczne zjawiska wykluczenia, przede wszystkim przez
to, źe wszystkie osoby badane, zakwalifikowane do analiz, speøniaøy specyficzne dla
danej grupy wykluczenia kryteria czasowe (np. czas trwania bezdomnosÂci czy okres,
ktoÂry upøynaÎø od opuszczenia zakøadu karnego).
Badania zostaøy przeprowadzone od listopada 2009 do marca 2010 roku
w roÂźnych miejscowosÂciach na terenie Polski. ObjeÎøy one 1697 osoÂb z grup zagroźonych wykluczeniem spoøecznym. Badania przeprowadzaøo 58 wyszkolonych
ankieteroÂw ± psychologoÂw i studentoÂw dwoÂch ostatnich lat psychologii.
Zastosowano incydentalny doboÂr grupy badawczej kierowany uprzednio przyjeÎtymi kryteriami przynaleźnosÂci do grup, w ktoÂrych wysteÎpuje ryzyko wykluczenia
spoøecznego. Do osoÂb nim zagroźonych ankieterzy docierali na bazie osobistych
znajomosÂci oraz poprzez instytucje integracji spoøecznej. Badania przeprowadzano
indywidualnie. Wszyscy respondenci zostali zaznajomieni z ich celem i wzieÎli w nich
udziaø dobrowolnie. Zestaw badawczy byø obszerny, gdyź ± oproÂcz opisanych wyźej
± obejmowaø szereg innych metod, dlatego zostaø on podzielony na 2 czeÎsÂci i osoby
udzielaøy odpowiedzi na pytania w czasie dwoÂch sesji. CaøosÂcÂ badania trwaøa okoøo
120 minut. Dane dotyczaÎce statusu socjo-ekonomicznego, a w szczegoÂlnosÂci kryteria wøaÎczania do poszczegoÂlnych grup zagroźonych wykluczeniem spoøecznym,
byøy ± tam gdzie to byøo moźliwe ± weryfikowane przy wspoÂøpracy z pracownikami
odpowiednich instytucji integracji spoøecznej.

3. Charakterystyka badanych osoÂb
Z przebadanych 1697 osoÂb, do analiz przyjeÎto 1564 wynikoÂw (stopa zwrotu
wyniosøa 92,2%). Pozostaøe zestawy wykluczono z powodu niekompletnego wypeønienia danych. Jako kryterium odrzucenia przyjeÎto 15% nieudzielonych odpowiedzi w jednym z testoÂw mierzaÎcych zmiennaÎ wyjasÂnianaÎ lub wyjasÂniajaÎcaÎ. Podstawowa charakterystyka socjodemograficzna badanych osoÂb objeÎøa: pøecÂ, miejsce
zamieszkania, wyksztaøcenie i wiek ± znajduje sieÎ ona w tabeli 1.
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Tabela 1. Socjodemograficzny opis caøej badanej grupy

Zmienna

Kategoria

PøecÂ

Kobiety

873

55,8

MeÎźczyzÂni

691

44,2

Podstawowe

301

19,2

Gimnazjum

275

17,6

Zawodowe

276

17,6

SÂrednie

396

25,3

32

2,0

Niepeøne wyźsze

152

9,7

Wyźsze

101

6,5

31

2,0

337

21,5

Miasto do 5 tys. mieszk.

85

5,4

Miasto 6-20 tys. mieszk.

163

10,4

Miasto 21-50 tys. mieszk.

225

14,4

Miasto 51-100 tys. mieszk.

200

12,8

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

529

33,8

25

1,6

Wyksztaøcenie

Wyźsze zawodowe

Braki danych
Aktualne miejsce zamieszkania

WiesÂ

Systemowe braki danych
Wiek

CzeÎstosÂcÂ

Procent

SÂrednia

26,77

Odchylenie standardowe

12,26

Grupa byøa zroÂwnowaźona pod wzgleÎdem pøci (55,6% stanowiøy kobiety).
SÂrednia wieku wyniosøa 26,77 lat. NajwieÎcej ankietowanych z grup wykluczenia
spoøecznego stanowiøy osoby z wyksztaøceniem sÂrednim (25,3%). Badani z wyksztaøceniem co najmniej wyźszym zawodowym stanowili jedynie 18,2% ogoÂøu.
Respondenci pochodzili przede wszystkim z maøych i sÂrednich miast do 100 tys.
mieszkanÂcoÂw (øaÎcznie 43%).
Osoby badane na pierwszym etapie analizy zostaøy przydzielone do 12 grup
zagroźonych wykluczeniem spoøecznym. Podziaø ten nie byø rozøaÎczny ± kaźdy
ankietowany speøniajaÎcy kryteria byø wøaÎczany do danej grupy. StaÎd jedna osoba
mogøa naleźecÂ do roÂźnych zespoøoÂw. Dlatego teź w tabelach 2.-13. zamieszczona
zostaøa charakterystyka poszczegoÂlnych grup.
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Badane grupy zagroźone wykluczeniem spoøecznym
czøonkowie rodzin wielodzietnych
møodzieź z rodzin dosÂwiadczajaÎcych problemoÂw alkoholowych
sieroty spoøeczne
eurosieroty
maøoletnie matki
møodzieź naruszajaÎca normy prawa karnego
møodzieź zagroźona alkoholizmem z terenoÂw wiejskich
møodzieź zagroźona uzaleźnieniami z terenoÂw miejskich
przesteÎpcy odbywajaÎcy kary izolacyjne
osoby opuszczajaÎce zakøady karne
osoby bezdomne
osoby uprawiajaÎce prostytucjeÎ

Tabela 2: Socjodemograficzny opis grupy osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych
Czøonkowie rodzin wielodzietnych (N=128)
CzeÎstosÂcÂ

Zmienna

Kategoria

PøecÂ

Kobiety

96

75,0

MeÎźczyzÂni

32

25,0

Wyksztaøcenie

Podstawowe

1

0,8

Gimnazjum

5

3,9

Zawodowe
SÂrednie

2

1,6

52

40,6

Wyźsze zawodowe

6

4,7

Niepeøne wyźsze

48

37,5

Wyźsze

13

10,2

1

0,8

43

33,6

5

3,9

Braki danych
Aktualne miejsce zamieszkania

WiesÂ
Miasto do 5 tys. mieszk.

Wiek

Procent

Miasto 6-20 tys. mieszk.

8

6,3

Miasto 21-50 tys. mieszk.

17

13,3

Miasto 51-100 tys. mieszk.

19

14,8

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

33

25,8

Systemowe braki danych
SÂrednia
Odchylenie standardowe

3

2,3
22,95
2,78
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Osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych stanowiaÎ grupeÎ w wieku wczesnej
dorosøosÂci (sÂrednia wieku 22,95 lat). Trzy czwarte badanych stanowiøy kobiety.
Przewaźaøy osoby o wyksztaøceniu sÂrednim (40,6%). Zamieszkiwaøy one roÂźne
sÂrodowiska, najwieÎcej pochodziøo z miast do 100 tys. mieszkanÂcoÂw (øaÎcznie
38,3%).
Tabela 3. Socjodemograficzny opis grupy møodzieźy z rodzin dosÂwiadczajaÎcych
problemoÂw alkoholowych
Møodzieź z rodzin dosÂwiadczajaÎcych problemoÂw alkoholowych (N=553)
Zmienna

Kategoria

PøecÂ

Kobiety

345

62,4

MeÎźczyzÂni

208

37,6

Podstawowe

106

19,2

Gimnazjum

153

27,7

Zawodowe

46

8,3

141

25,5

Wyźsze zawodowe

10

1,8

Niepeøne wyźsze

68

12,3

Wyźsze

20

3,6

9

1,6

111

20,1

Miasto do 5 tys. mieszk.

34

6,1

Miasto 6-20 tys. mieszk.

62

11,2

Miasto 21-50 tys. mieszk.

71

12,8

Miasto 51-100 tys. mieszk.

71

12,8

198

35,8

6

1,1

Wyksztaøcenie

SÂrednie

Braki danych
Aktualne miejsce zamieszkania

WiesÂ

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.
Systemowe braki danych
Wiek

CzeÎstosÂcÂ

Procent

SÂrednia

19,75

Odchylenie standardowe

2,93

GrupeÎ møodzieźy z rodzin dosÂwiadczajaÎcych problemoÂw alkoholowych stanowiøy w wieÎkszosÂci kobiety (62,4%). SÂrednia wieku wynosiøa 19,75 lat. Naj-
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wieÎcej osoÂb posiadaøo wyksztaøcenie gimnazjalne (27,7%), sÂrednie (25,5%) lub
podstawowe (19,2%). Badani pochodzili z miejscowosÂci zroÂźnicowanych pod
wzgleÎdem liczby mieszkanÂcoÂw. NajwieÎcej osoÂb (35,8%) pochodziøo z duźych
miast.
Tabela 4. Socjodemograficzny opis grupy sierot spoøecznych
Sieroty spoøeczne (N=227)
Zmienna

Kategoria

PøecÂ

Kobiety

Wyksztaøcenie

Aktualne miejsce zamieszkania

Wiek

CzeÎstosÂcÂ

Procent

139

61,2

MeÎźczyzÂni

88

38,8

Podstawowe

64

28,2

Gimnazjum

92

40,5

Zawodowe

22

9,7

SÂrednie

35

15,4

Wyźsze zawodowe

2

0,9

Niepeøne wyźsze

2

0,9

Wyźsze

1

0,4

Braki danych

9

4,0

WiesÂ

34

15,0

Miasto do 5 tys. mieszk.

22

9,7

Miasto 6-20 tys. mieszk.

22

9,7

Miasto 21-50 tys. mieszk.

33

14,5

Miasto 51-100 tys. mieszk.

40

17,6

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

72

31,7

Systemowe braki danych

4

1,8

SÂrednia

17,81

Odchylenie standardowe

2,35

Grupa osoÂb beÎdaÎcych wychowankami domoÂw dziecka lub rodzin zasteÎpczych skøadaøa sieÎ w 61,2% z kobiet. Byøa to w wieÎkszosÂci møodzieź (sÂrednia
wieku 17,81 lat) z ukonÂczonym gimnazjum (40,5%) lub szkoøaÎ podstawowaÎ
(28,2%). Osoby te pochodziøy w wieÎkszosÂci z miast, jedynie 15% grupy mieszkaøo na wsi.
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Tabela 5. Socjodemograficzny opis grupy eurosierot

Eurosieroty (N=277)
Zmienna

Kategoria

PøecÂ

Kobiety

173

62,5

MeÎźczyzÂni

104

37,5

Podstawowe

59

21,3

Gimnazjum

78

28,2

Zawodowe

13

4,7

SÂrednie

66

23,8

7

2,5

Niepeøne wyźsze

35

12,6

Wyźsze

14

5,1

5

1,8

WiesÂ

63

22,7

Miasto do 5 tys. mieszk.

10

3,6

Miasto 6-20 tys. mieszk.

22

7,9

Miasto 21-50 tys. mieszk.

51

18,4

Miasto 51-100 tys. mieszk.

34

12,3

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

92

33,2

5

1,8

Wyksztaøcenie

Wyźsze zawodowe

Braki danych
Aktualne miejsce zamieszkania

Systemowe braki danych
Wiek

CzeÎstosÂcÂ

Procent

SÂrednia

19,51

Odchylenie standardowe

3,17

W grupie eurosierot wieÎkszosÂcÂ stanowiøy kobiety (62,5%). SÂrednia wieku
wyniosøa 19,5 roku. Osoby te pochodziøy w wieÎkszosÂci z miast do 100 tys. mieszkanÂcoÂw (øaÎcznie 42,2%) i posiadaøy wyksztaøcenie gimnazjalne (28,2%), sÂrednie
(23,8%) lub podstawowe (21,3%).
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Tabela 6. Socjodemograficzny opis grupy maøoletnich matek
Maøoletnie matki (N=131)
Zmienna

Kategoria

PøecÂ

Kobiety

Wyksztaøcenie

100,0

Podstawowe

15

11,5

Gimnazjum

29

22,1

Zawodowe

14

10,7

SÂrednie

40

30,5

3

2,3

Niepeøne wyźsze

16

12,2

Wyźsze

10

7,6

4

3,1

28

21,4

Miasto do 5 tys. mieszk.

4

3,1

Miasto 6-20 tys. mieszk.

14

10,7

Miasto 21-50 tys. mieszk.

20

15,3

Miasto 51-100 tys. mieszk.

17

13,0

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

45

34,4

3

2,3

Braki danych
WiesÂ

Systemowe braki danych
Wiek

Procent

131

Wyźsze zawodowe

Aktualne miejsce zamieszkania

CzeÎstosÂcÂ

SÂrednia

21,22

Odchylenie standardowe

3,31

Grupa maøoletnich matek obejmowaøa 131 kobiet o sÂredniej wieku 21,22 lat.
Osoby te pochodziøy przede wszystkim z miast do 100 tys. mieszkanÂcoÂw (øaÎcznie
42,1%). NajwieÎcej badanych z opisywanej grupy miaøo wyksztaøcenie sÂrednie
(30,5%).
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Tabela 7. Socjodemograficzny opis grupy møodzieźy naruszajaÎcej normy prawa karnego
Møodzieź naruszajaÎca normy prawa karnego (N=234)
Zmienna
PøecÂ

Wyksztaøcenie

Aktualne miejsce zamieszkania

Kategoria

Procent

Kobiety

125

53,4

MeÎźczyzÂni

109

46,6

Podstawowe

147

62,8

Gimnazjum

80

34,2

Zawodowe

6

2,6

SÂrednie

1

0,4

WiesÂ

38

16,2

Miasto do 5 tys. mieszk.

16

6,8

Miasto 6-20 tys. mieszk.

24

10,3

Miasto 21-50 tys. mieszk.

50

21,4

Miasto 51-100 tys. mieszk.

29

12,4

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

74

31,6

3

1,3

Systemowe braki danych
Wiek

CzeÎstosÂcÂ

SÂrednia

16,25

Odchylenie standardowe

0,86

Grupa møodzieźy naruszajaÎcej normy prawa karnego skøadaøa sieÎ z kobiet
(53,4%) i meÎźczyzn w wieku do 18. r.ź. SÂrednia wieku wyniosøa 16 lat i 3
miesiaÎce. Osoby te w wieÎkszosÂci (62,8%) uzyskaøy wyksztaøcenie podstawowe,
jedynie jedna z nich ± sÂrednie. Miejsce zamieszkania byøo zroÂźnicowane.
NajczeÎsÂciej wystaÎpiøa kategoria ¹miasto powyźej 100 tys. mieszkanÂcoÂwº
(31,6%).
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Tabela 8. Socjodemograficzny opis grupy møodzieźy zagroźonej alkoholizmem
z terenoÂw wiejskich
Møodzieź zagroźona alkoholizmem z terenoÂw wiejskich (N=140)
Zmienna

Kategoria

PøecÂ

Kobiety

78

55,7

MeÎźczyzÂni

62

44,3

Podstawowe

33

23,6

Gimnazjum

55

39,3

Zawodowe

10

7,1

SÂrednie

29

20,7

Niepeøne wyźsze

6

4,3

Braki danych

7

5,0

140

100,0

Wyksztaøcenie

Aktualne miejsce zamieszkania

WiesÂ

Wiek

SÂrednia
Odchylenie standardowe

CzeÎstosÂcÂ

Procent

17,94
1,8

Grupa møodzieźy zagroźonej alkoholizmem z terenoÂw wiejskich byøa
wzgleÎdnie zroÂwnowaźona w aspekcie pøci (kobiety stanowiøy 55,7%). Wszystkie osoby zamieszkiwaøy na wsi. Wiek oraz wyksztaøcenie byøy zbliźone do
obserwowanych w grupie møodzieźy miejskiej. SÂrednia wieku wyniosøa 17,94
lat, zasÂ najczeÎstszym poziomem wyksztaøcenia byøo ukonÂczone gimnazjum
(39,3%).
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Tabela 9. Socjodemograficzny opis grupy møodzieźy zagroźonej uzaleźnieniami
z terenoÂw miejskich

Møodzieź zagroźona uzaleźnieniami z terenoÂw miejskich (N=522)
Zmienna
PøecÂ

Wyksztaøcenie

Kategoria

300

57,5

MeÎźczyzÂni

222

42,5

Podstawowe

149

28,5

Gimnazjum

198

37,9

Zawodowe

33

6,3

SÂrednie

98

18,8

2

0,4

32

6,1

Wyźsze

2

0,4

Braki danych

8

1,5

Miasto do 5 tys. mieszk.

47

9,0

Miasto 6-20 tys. mieszk.

74

14,2

Miasto 21-50 tys. mieszk.

108

20,7

Miasto 51-100 tys. mieszk.

83

15,9

210

40,2

Niepeøne wyźsze

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.
Wiek

Procent

Kobiety

Wyźsze zawodowe

Aktualne miejsce zamieszkania

CzeÎstosÂcÂ

SÂrednia

17,79

Odchylenie standardowe

1,79

W grupie møodzieźy zagroźonej uzaleźnieniami z terenoÂw miejskich niewielkaÎ przewageÎ liczebnaÎ miaøy kobiety (57,5%). Osoby te pochodziøy w 40,2%
z miast powyźej 100 tys. mieszkanÂcoÂw. SÂrednia wieku wyniosøa 17,79 lat,
a najczeÎstszym osiaÎgnieÎtym etapem wyksztaøcenia byøo ukonÂczone gimnazjum
(37,9%).

Metodologia badanÂ nad zasobami adaptacyjnymi ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

53

Tabela 10. Socjodemograficzny opis grupy przesteÎpcoÂw odbywajaÎcych kary izolacyjne
PrzesteÎpcy odbywajaÎcy kary izolacyjne (N=105)
Zmienna
PøecÂ
Wyksztaøcenie

Aktualne miejsce zamieszkania

Kategoria
MeÎźczyzÂni

Procent

105

100,0

Podstawowe

34

32,4

Gimnazjum

4

3,8

Zawodowe

35

33,3

SÂrednie

25

23,8

Niepeøne wyźsze

3

2,9

Wyźsze

3

2,9

Braki danych

1

1,0

24

22,9

Miasto do 5 tys. mieszk.

7

6,7

Miasto 6-20 tys. mieszk.

8

7,6

Miasto 21-50 tys. mieszk.

14

13,3

Miasto 51-100 tys. mieszk.

11

10,5

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

39

37,1

2

1,9

WiesÂ

Systemowe braki danych
Wiek

CzeÎstosÂcÂ

SÂrednia
Odchylenie standardowe

35,63
9,9

W grupie przesteÎpcoÂw odbywajaÎcych kary izolacyjne znalazøo sieÎ 105 meÎźczyzn
o sÂredniej wieku 35,6 lat. NajwieÎkszaÎ podgrupeÎ wsÂroÂd nich stanowiøy osoby
pochodzaÎce z miast powyźej 100 tys. mieszkanÂcoÂw (37,1%). Badani mieli w wieÎkszosÂci wyksztaøcenie zawodowe (33,3%) lub podstawowe (32,4%).
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Tabela 11. Socjodemograficzny opis grupy przesteÎpcoÂw, ktoÂrzy opusÂcili zakøady karne

Osoby, ktoÂre opusÂciøy zakøady karne (N=79)
Zmienna
PøecÂ
Wyksztaøcenie

Aktualne miejsce zamieszkania

Wiek

Kategoria

CzeÎstosÂcÂ

Procent

MeÎźczyzÂni

79

100,0

Podstawowe

22

27,8

Gimnazjum

4

5,1

Zawodowe

27

34,2

SÂrednie

15

19,0

Wyźsze zawodowe

1

1,3

Niepeøne wyźsze

5

6,3

Wyźsze

3

3,8

Braki danych

2

2,5

21

26,6

Miasto do 5 tys. mieszk.

1

1,3

Miasto 6-20 tys. mieszk.

3

3,8

Miasto 21-50 tys. mieszk.

14

17,7

Miasto 51-100 tys. mieszk.

13

16,5

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

27

34,2

WiesÂ

SÂrednia

43,41

Odchylenie standardowe

13,71

Grupa osoÂb, ktoÂre opusÂciøy zakøady karne, skøadaøa sieÎ z 79 meÎźczyzn. SÂrednia
ich wieku wynosiøa 43,41 lat. WieÎkszosÂcÂ z nich zdobyøa wyksztaøcenie zawodowe
(34,2%) lub podstawowe (27,8%). Byli wieÎzÂniowie pochodzili najczeÎsÂciej z miast
powyźej 100 tys. mieszkanÂcoÂw (34,2%).
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Tabela 12. Socjodemograficzny opis grupy osoÂb bezdomnych
Osoby bezdomne (N=117)
Zmienna
PøecÂ

Wyksztaøcenie

Aktualne miejsce zamieszkania

Wiek

Kategoria

CzeÎstosÂcÂ

Procent

Kobiety

36

30,8

MeÎźczyzÂni

81

69,2

Podstawowe

21

17,9

Gimnazjum

2

1,7

Zawodowe

57

48,7

SÂrednie

24

20,5

Wyźsze zawodowe

1

0,9

Niepeøne wyźsze

5

4,3

Wyźsze

6

5,1

Braki danych

1

0,9

WiesÂ

9

7,7

Miasto do 5 tys. mieszk.

2

1,7

Miasto 6-20 tys. mieszk.

9

7,7

Miasto 21-50 tys. mieszk.

17

14,5

Miasto 51-100 tys. mieszk.

23

19,7

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

57

48,7

SÂrednia

43,89

Odchylenie standardowe

12,67

WieÎkszosÂcÂ grupy osoÂb bezdomnych stanowili meÎźczyzÂni (69,2%). PrzecieÎtny
wiek badanych wynosiø 43,89 lata. Prawie poøowa z nich byøa mieszkanÂcami
duźych miast (48,7%). Podobny odsetek posiadaø wyksztaøcenie zawodowe
(48,7%).
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Tabela 13. Socjodemograficzny opis grupy osoÂb uprawiajaÎcych prostytucjeÎ

Osoby uprawiajaÎce prostytucjeÎ (N=89)
Zmienna
PøecÂ
Wyksztaøcenie

Aktualne miejsce zamieszkania

Kategoria

Procent

Kobiety

89

100,0

Podstawowe

11

12,4

Gimnazjum

14

15,7

Zawodowe

19

21,3

SÂrednie

29

32,6

Wyźsze zawodowe

5

5,6

Niepeøne wyźsze

6

6,7

Wyźsze

5

5,6

14

15,7

Miasto do 5 tys. mieszk.

5

5,6

Miasto 6-20 tys. mieszk.

13

14,6

Miasto 21-50 tys. mieszk.

12

13,5

Miasto 51-100 tys. mieszk.

12

13,5

Miasto powyźej 100 tys. mieszk.

30

33,7

3

3,4

WiesÂ

Systemowe braki danych
Wiek

CzeÎstosÂcÂ

SÂrednia

26,5

Odchylenie standardowe

8,58

GrupeÎ osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ stanowiøo 89 kobiet o sÂredniej wieku 26,5
roku. Badane byøy wyksztaøcone w wieÎkszosÂci na poziomie sÂrednim (32,6%) lub
zawodowym (21,3%). Miejsce zamieszkania stanowiøy przede wszystkim maøe
i sÂrednie (øaÎcznie 47,2%) oraz duźe miasta (33,7%). Jedynie 15,7% sposÂroÂd ankietowanych mieszkaøo na wsi.
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4. Techniki pomiaru zmiennych psychologicznych
DoboÂr narzeÎdzi wykorzystanych do pomiaru zmiennych wyjasÂnianej i wyjasÂniajaÎcej wynikaø z przyjeÎtej perspektywy teoretycznej oraz wymogoÂw metodologicznych i obejmowaø Test NiedokonÂczonych ZdanÂ J. Rottera i Stosunek Do WartosÂci
I. Niewiadomskiej (do pomiaru zmiennej wyjasÂnianej), OceneÎ Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla i KroÂtki Kwestionariusz Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem
K. Pargamenta (do pomiaru zmiennej wyjasÂniajaÎcej) oraz Arkusz Osobowy (jako
narzeÎdzie selekcyjne).

·

·

·

Techniki pomiaru zmiennych psychologicznych
zmienna wyjasÂniana
· Test Niedokon
Âczonych ZdanÂ Rottera (J. Rotter, M. I. Lah i J. E. Rafferty)
· Stosunek do WartosÂci (I. Niewiadomska)
zmienne wyjasÂniajaÎce
· Ocena Zachowania ZasoboÂw (S. Hobfoll i R. Lilly)
· KroÂtki Kwestionariusz Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem
(K. Pargament, B. W. Smith, H. G. Koenig i L. Peres)
selekcja do grup
· Arkusz Osobowy (I. Niewiadomska i zespoÂø)

Test NiedokonÂczonych ZdanÂ Rottera
Test NiedokonÂczonych ZdanÂ Rottera (Rotter Incomplete Sentences Blank) to narzaÎdzie umoźliwiajaÎce okresÂlenie poziomu przystosowania osoby. J. Rotter opracowaø je przy wspoÂøpracy z M. I. Lah i J. E. Rafferty (1992). Test NiedokonÂczonych
ZdanÂ Rottera jest metodaÎ o charakterze projekcyjnym i w zwiaÎzku z tym posiada
takie walory jak swobodny charakter wypowiedzi, duźy stopienÂ ukrycia celu diagnostycznego czy moźliwosÂcÂ tworzenia nowych pozycji testowych na potrzeby specyficznych celoÂw diagnostycznych i badawczych. Staranne opracowanie tego testu
pozwala roÂwnieź korzystacÂ z jego zalet jako narzeÎdzia obiektywnego: øatwosÂci
i rzetelnosÂci oceny wypowiedzi respondenta, moźliwosÂci poroÂwnywania odpowiedzi roÂźnych osoÂb oraz prowadzenia badanÂ grupowych.
Test skøada sieÎ z 40 trzonoÂw (poczaÎtkowych søoÂw) zdanÂ. Respondent dopisuje
dalszy ciaÎg do podanych fragmentoÂw. Udzielone odpowiedzi odzwierciedlajaÎ daÎźenia, konflikty, leÎki i postawy osoby badanej. Wnioskowanie o poziomie przystosowania dokonywane jest na podstawie oceny tych odpowiedzi przez psychologa. Test
ZdanÂ NiedokonÂczonych Rottera posiada system obiektywnej oceny, na podstawie
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ktoÂrego kaźdej z odpowiedzi nadawana jest kategoria jakosÂciowa oraz ocena punktowa. Na podstawie uzyskanych punktoÂw oblicza sieÎ wskazÂnik przystosowania,
ktoÂrego wartosÂcÂ zawiera sieÎ w przedziale <0; 282>. Wysoki wynik oznacza brak
przystosowania.
Na uźytek niniejszych badanÂ dokonano klasyfikacji zdanÂ zawartych w TesÂcie
NiedokonÂczonych ZdanÂ Rottera na dziedziny, ktoÂrych one dotyczaÎ. SaÎone nasteÎpujaÎce:
Dziedziny przystosowania:
1. Relacje z innymi
2. Relacje rodzinne
3. Stosunek do siebie
4. DaÎźenia i cele
5. DosÂwiadczane problemy

Klasyfikacji dokonywaøo 7 seÎdzioÂw kompetentnych ± psychologoÂw. PozycjeÎ
zaliczano do danej kategorii przy zgodzie co najmniej 4 seÎdzioÂw.
W badaniu zastosowano polskaÎ adaptacjeÎ metody dokonanaÎ przez A. JaworowskaÎ i A. Matczak (2008) na podstawie drugiego wydania testu z 1992 roku. Autorki
sprawdziøy walory psychometryczne polskiej adaptacji Testu NiedokonÂczonych ZdanÂ
Rottera. RzetelnosÂcÂ sprawdzano w rozumieniu zgodnosÂci ocen seÎdzioÂw oraz spoÂjnosÂci wewneÎtrznej. ZgodnosÂcÂ oceny tych samych protokoøoÂw przez roÂźnych seÎdzioÂw byøa mierzona wspoÂøczynnikiem korelacji Spearmana i wynosiøa 0,96.
WspoÂøczynnik zgodnosÂci wewneÎtrznej a-Cronbacha osiaÎgnaÎø wartosÂcÂ 0,79 (Jaworowska i Matczak 2008). Zbadano roÂwnieź trafnosÂcÂ testu metodaÎ roÂźnic mieÎdzy
grupami kontrastowymi. Wynik badanÂ wskazaø, źe grupy badanych nieprzystosowanych (wieÎzÂniowie, maltretowane kobiety, pacjenci z depresjaÎ, bezrobotni) osiaÎgajaÎ istotnie wyźsze wyniki testu od osoÂb stanowiaÎcych proÂbeÎ normalizacyjnaÎ
(Jaworowska i Matczak 2008).
Stosunek do WartosÂci
Na potrzeby obecnych badanÂ Test NiedokonÂczonych ZdanÂ Rottera zostaø uzupeøniony przez I. NiewiadomskaÎ siedmioma czøonami zdanÂ, ktoÂrych celem byøo
wychwycenie konfliktoÂw w dziedzinie stosunku do wartosÂci:
1. W źyciu warto
2. Waźne jest dla mnie
3. MojaÎ najwieÎkszaÎ radosÂciaÎ
4. Najbardziej cenieÎ
5. W źyciu kierujeÎ sieÎ
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6. Moim najwieÎkszym skarbem
7. Moje daÎźenia
Klucz kodowania utworzono na podstawie analizy 100 protokoøoÂw kobiet
i meÎźczyzn przez zespoÂø 7 psychologoÂw. Ocena rzetelnosÂci objeÎøa dotychczas analizeÎ spoÂjnosÂci wewneÎtrznej metodaÎ Cronbacha. Badanie przeprowadzono na 12
grupach i uzyskano wyniki 0d 0,33 do 0,69. Mediana wyniosøa 0,59. Wynik ten
wskazuje na niskaÎ do umiarkowanej spoÂjnosÂcÂ wynikoÂw.
Wysoki wynik w tesÂcie Stosunek do WartosÂci oznacza duźe nasilenie konfliktoÂw
w obszarze wartosÂci prospoøecznych, niski ± harmonijny stosunek do wartosÂci.
Skala ta, roÂwnieź z tego powodu, źe prace nad jej konstrukcjaÎ w dalszym ciaÎgu
trwajaÎ, zostaøa potraktowana jako zÂroÂdøo informacji dodatkowej do opisu grup
o roÂźnym typie przystosowania.
Ocena Zachowania ZasoboÂw
Ocena Zachowania ZasoboÂw (Conservation of Resources Evaluation) jest narzedziem pomiaru skonstruowanym na potrzeby TZZ przez Hobfolla we wspoÂøpracy
z R. Lilly (Hobfoll, Lilly i Jackson 1992; Hobfoll i Lilly 1993; Hobfoll 2006).
Opisywane narzeÎdzie ma formeÎ listy 74 zasoboÂw. Respondent ocenia kaźdy z nich
trzykrotnie, za kaźdym razem w innym aspekcie, odpowiednio:
1. osobistego znaczenia zasoboÂw
2. ich utraty w okresie minionych 6 miesieÎcy
3. ich pozyskania w przeciaÎgu ostatnich 6 miesieÎcy.
Za pomocaÎ Oceny Zachowania ZasoboÂw okresÂlicÂ moźna ogoÂlny poziom wartosÂciowania, pozyskania oraz utraty zasoboÂw przez jednostkeÎ, tak jak to jest rozumiane w TZZ. O mierzonych zmiennych wnioskuje sieÎ na podstawie sÂredniego
wyniku z caøej listy.
W obecnych badaniach dokonano podziaøu zasoboÂw na cztery rodzaje, zgodnie
z tresÂciaÎ TZZ:
1. materialne (11 zasoboÂw)
2. podmiotowe (21)
3. stanu (25)
4. energetyczne (17).
PrzyporzaÎdkowania pozycji testowych Oceny Zachowania ZasoboÂw dokonaøo 7
seÎdzioÂw kompetentnych: psychologoÂw zaznajomionych z TZZ na podstawie opisu
poszczegoÂlnych rodzajoÂw zasoboÂw, zawartych w publikacji Hobfolla (2006, s. 74).
Na uźytek obecnych badanÂ, z mysÂlaÎ o zastosowaniu uzyskanych wynikoÂw
w pracy z osobami zagroźonymi wykluczeniem spoøecznym, dokonano kategoryzacji zasoboÂw na wewneÎtrzne (27) i zewneÎtrzne (47 zasoboÂw). Do zewneÎtrznych
zaliczono takie, ktoÂre moźna dostarczycÂ osobie bez jej pracy nad ich pozyska-
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niem. W zdobycie zasoboÂw wewneÎtrznych zainteresowany musi wøoźycÂ wøasny
wysiøek, inaczej nie da sieÎ ich osiaÎgnaÎcÂ. Podziaøu zasoboÂw dokonaøo 7 seÎdzioÂw
kompetentnych ± psychologoÂw.
W obecnych badaniach wykorzystano przekøad Oceny Zachowania ZasoboÂw
zawarty w polskim tøumaczeniu wspomnianej wyźej publikacji (Hobfoll 2006,
s. 87). Autorem przekøadu jest M. Kacmajor. Autorom niniejszego opracowania
nie saÎ znane badania przy pomocy tego tøumaczenia skali, ani tym bardziej parametry psychometryczne polskiej wersji tej metody. Dlatego obliczono wskazÂniki
spoÂjnosÂci wewneÎtrznej ocen globalnych, jak roÂwnieź dla ocen poszczegoÂlnych
rodzajoÂw zasoboÂw. WspoÂøczynniki te policzono osobno dla kaźdej grupy, gdyź ±
jak wiadomo ± rzetelnosÂcÂ testu jest roÂwnieź funkcjaÎ badanej proÂby. Mediany oraz
uzyskane wskazÂniki a-Cronbacha przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 14: Mediany oraz zakresy wskazÂnikoÂw spoÂjnosÂci wewneÎtrznej
Oceny Zachowania ZasoboÂw w badanych grupach
Liczba pozycji

ZNACZENIE

ZYSK

UTRATA

GLOBALNE

74

0,96 (0,95-097)

0,96 (0,94-098)

0,97 (0,97-0,99)

MATERIALNE

11

0,77 (0,72-0,80)

0,81 (0,77-0,90)

0,87 (0,84-0,91)

PODMIOTOWE

21

0,91 (0,88-094)

0,91 (0,88-094)

0,94 (0,93-0,96)

ENERGETYCZNE

17

0,89 (0,84-0,90)

0,86 (0,83-0,92)

0,92 (0,90-0,95)

STANU

25

0,90 (0,86-093)

0,89 (0,84-0,93)

0,94 (0,92-0,97)

WEWNEÎTRZNE

27

0,92 (0,90-0,95)

0,92 (0,89-0,95)

0,95 (0,94-0,97)

ZEWNEÎTRZNE

47

0,94 (0,92-0,95)

0,94 (0,92-0,96)

0,97 (0,96-0,98)

Wszystkie wskazÂniki spoÂjnosÂci wewneÎtrznej osiaÎgneÎøy wartosÂci wyźsze od 0,7,
zasÂ mediany tych wskazÂnikoÂw od 0,77. RzetelnosÂcÂ caøej skali oraz wyodreÎbnionych
podskal jest zatem zadowalajaÎca, w wieÎkszosÂci bardzo wysoka (a >0,90), co sÂwiadczy o ich wysokiej spoÂjnosÂci.
KroÂtki Kwestionariusz Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem
KroÂtki Kwestionariusz Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem (Brief
RCOPE) jest miaraÎ zøoźonaÎ z 14 pozycji (pytanÂ) dobranych z peønej wersji
RCOPE, ktoÂra jest 17-czynnikowaÎ metodaÎ søuźaÎcaÎ do oszacowania peønego zakresu metod religijnego radzenia sobie (Pargament, Smith, Koenig i Perez 1998;
Pargament, Koenig i Perez 2000; Talik i Szewczyk 2008). Metoda pozwala na
ujeÎcie nateÎźenia stosowania przez badanego dwoÂch wzoroÂw radzenia sobie religijnego w sytuacji stresowej:
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1. pozytywnych strategii radzenia sobie religijnego, obejmujaÎcych: przebaczenie religijne, poszukiwanie religijnego wsparcia, radzenie sobie we wspoÂøpracy z Bogiem, duchowaÎ øaÎcznosÂcÂ, religijne oczyszczenie oraz pozytywne
religijne przewartosÂciowania
2. negatywnych strategii radzenia sobie religijnego, obejmujaÎcych: duchowe niezadowolenie, interpretacje w kategoriach kary Boźej i dziaøania demonoÂw, kwestionowanie mocy Boga oraz niezadowolenie z relacji mieÎdzyludzkich we wspoÂlnocie religijnej.
Oryginalna skala posiada wysokaÎ spoÂjnosÂcÂ wewneÎtrznaÎ (0,81£a£0,90) oraz
dobraÎ trafnosÂcÂ roÂźnicowaÎ. W obecnych badaniach wykorzystano tøumaczenie
M. Jarosza o nieznanych dotaÎd wskazÂnikach psychometrycznych. AnalizeÎ spoÂjnosÂci wewneÎtrznej Brief RCOPE przeprowadzono na aktualnych danych w 12 grupach
i uzyskano: dla czynnika negatywnego: 0,78£;a£0,84 z medianaÎ a=0,80; dla
pozytywnego 0,85£a£0,93 z medianaÎ a=0,88. Uzyskane wskazÂniki odpowiadajaÎ
rzetelnosÂci oryginalnej wersji metody i sÂwiadczaÎ o wysokiej spoÂjnosÂci wewneÎtrznej
polskiej wersji skali.
Arkusz Osobowy
Arkusz Osobowy to opracowana przez zespoÂø badawczy pod kierunkiem I.
Niewiadomskiej ankieta zawierajaÎca 115 pytanÂ. Zostaøy one pogrupowane w bloki
obejmujaÎce nasteÎpujaÎce zagadnienia:
1. Aktualny status spoøeczno-ekonomiczny
2. Rodzina pochodzenia
3. Wychowanie poza rodzinaÎ pochodzenia
4. Stan zdrowia
5. SÂwiadczenie usøug seksualnych.
W obecnych badaniach informacje zebrane za pomocaÎ Arkusza Osobowego
posøuźyøy do przydzielenia osoÂb do poszczegoÂlnych grup zagroźenia wykluczeniem
spoøecznym.

5. Wykorzystane metody analizy statystycznej
Analiza statystyczna wynikoÂw zostaøa przeprowadzona za pomocaÎ sÂrodowiska
do obliczenÂ statystycznych R (R Development Core Team 2008) oraz pakietu
statystycznego SPSS 14.0PL for Windows (SPSS Inc. 2006). Zastosowano procedureÎ analizy, ktoÂra zawieraøa 4 etapy.
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Etapy analizy statystycznej:
Przygotowanie danych ± uzupeønienie brakoÂw danych
Podziaø na grupy ryzyka wykluczenia spoøecznego
WyodreÎbnienie form przystosowania
Analiza roÂźnic pomieÎdzy formami przystosowania w zakresie oceny zasoboÂw
osobistych w czterech aspektach:
± globalnej oceny zasoboÂw
± oceny czterech rodzajoÂw zasoboÂw (materialne, stanu, podmiotowe,
energetyczne)
± oceny dwoÂch typoÂw kapitaøu (wewneÎtrzny, zewneÎtrzny)
± oceny religijnych zasoboÂw jednostki w postaci strategii

Przygotowanie danych ± uzupeønienie brakoÂw danych. Dopuszczone do
analizy kwestionariusze z brakami danych uzupeøniono przy pomocy procedury
opartej na zmiennych kanonicznych, ktoÂraÎ przeprowadzono na poziomie pozycji,
dla kaźdego testu z osobna. Procedura ta przeksztaøca zbioÂr zmiennych w taki
sposoÂb, aby miaøy najwyźszaÎ korelacjeÎ z najlepszaÎ liniowaÎ kombinacjaÎ pozostaøych
zmiennych (w tym przypadku pozostaøych pozycji w tesÂcie). Braki danych dla
zmiennej (pozycji testowej) saÎ uzupeøniane poprzez uzyskanie oszacowanÂ przeksztaøconych wynikoÂw za pomocaÎ regresji wielorakiej metodaÎ najmniejszych kwadratoÂw. Oszacowania te saÎ nasteÎpnie przeksztaøcane na wyniki w skali oryginalnej
(kategorie odpowiedzi) przy zastosowaniu wielomianowych modeli logistycznych
(Harrell i uźytkownicy 2008). Zastosowanie tej metody miaøo na celu uniknieÎcie
ograniczenÂ, wynikajaÎcych z obecnosÂci brakoÂw danych w analizie baÎdzÂ z czeÎsto
stosowanych metod uzupeøniania brakoÂw opartych na sÂredniej.
Podziaø na grupy ryzyka wykluczenia spoøecznego. Po uzupeønieniu brakoÂw
danych osoby zostaøy przydzielone do poszczegoÂlnych grup wykluczenia spoøecznego. Podziaø ten zostaø dokonany na podstawie okresÂlonych dla kaźdej grupy
kryterioÂw merytorycznych, wynikajaÎcych z definicji operacyjnych przynaleźnosÂci
do tych zespoøoÂw. Kryteria te zostanaÎ przedstawione w odpowiednich rozdziaøach,
posÂwieÎconych tym grupom.
WyodreÎbnienie form przystosowania. OdpowiedzÂ na pierwsze pytanie badawcze: Jakie formy przystosowania mozÇna wyodreÎbnicÂ w grupach osoÂb zagrozÇonych
wykluczeniem spoøecznym? uzyskano na drodze analizy skupienÂ metodaÎ k-sÂrednich
(Aldenderfer i Blashfield 1984). Metoda ta dzieli punkty w przestrzeni wielowymiarowej na k grup (skupienÂ) w taki sposoÂb, aby suma kwadratoÂw punktoÂw
naleźaÎcych do danego skupienia byøa jak najmniejsza. W przypadku obecnych
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badanÂ punktami byøy osoby ankietowane, zasÂ przestrzenÂ byøa opisana poprzez
wyniki Testu NiedokonÂczonych ZdanÂ Rottera w 5 dziedzinach adaptacji. Efektem
uźycia metody k-sÂrednich byøy zatem skupienia osoÂb o zbliźonej charakterystyce
w zakresie pieÎciu wymiaroÂw przystosowania. AnalizeÎ skupienÂ przeprowadzano
z osobna w kaźdej grupie badanych zagroźonych wykluczeniem spoøecznym.
W ten sposoÂb uzyskano formy przystosowania specyficzne dla kaźdego z zespoøoÂw.
PrzyjeÎta metoda wyodreÎbniania skupienÂ wymaga podania ich oczekiwanej
liczby. WsteÎpnie ustalono jaÎ na 4. DecyzjeÎ o ostatecznej liczbie typoÂw przystosowania podejmowano po analizie merytorycznej wyodreÎbnionych skupienÂ oraz
wartosÂci odstajaÎcych.
Po wyodreÎbnieniu typoÂw przystosowania, poddano je analizie merytorycznej ±
okresÂlono charakterystykeÎ adaptacji osoÂb naleźaÎcych do kaźdego ze skupienÂ poprzez
identyfikacjeÎ obszaroÂw najbardziej naznaczonych konfliktami i problemami na
podstawie sÂrednich wynikoÂw w TesÂcie NiedokonÂczonych ZdanÂ Rottera. Na tym
etapie do analizy wøaÎczono roÂwnieź wyniki uzyskane w tesÂcie Stosunek do WartosÂci
± policzono, za pomocaÎ jednoczynnikowej analizy wariancji, istotnosÂcÂ roÂźnic mieÎdzy typami przystosowania, a uzyskane wyniki wøaÎczono do opisu poszczegoÂlnych
rodzajoÂw adaptacji.
Analiza roÂźnic pomieÎdzy formami przystosowania w zakresie oceny zasoboÂw osobistych. Drugie pytanie badawcze brzmiaøo: Jaki rodzaj zasoboÂw ksztaøtuje
wysoki potencjaø przystosowawczy (duzÇe mozÇliwosÂci przystosowawcze) u osoÂb zagrozÇonych wykluczeniem spoøecznym? Hipotezy sformuøowane w odpowiedzi na to pytanie
postulowaøy w zakresie ocen znaczenia, utraty oraz zysku zasoboÂw osobistych
zroÂźnicowanie pomieÎdzy grupami roÂźniaÎcymi sieÎ formami przystosowania.
RoÂźnice w Ocenie Zachowania ZasoboÂw mieÎdzy grupami o odmiennej formie
przystosowania testowano w czterech etapach oceny:
± zasoboÂw (ujeÎcie globalne)
± czterech rodzajoÂw kapitaøu (materialny, stanu, podmiotowy, energetyczny)
± dwoÂch typoÂw zasoboÂw (wewneÎtrzne, zewneÎtrzne)
± religijnych zasoboÂw jednostki w postaci strategii.
RoÂźnice te testowano przy zastosowaniu jednoczynikowej analizy wariancji
(BrzezinÂski 1996, s. 274). Tam, gdzie nie zostaø speøniony warunek jednorodnosÂci
wariancji, zastosowano odporny test Welcha (Wilcox 2009). W procedurze analizy
wariancji zastosowano odpowiednie testy post-hoc: Tukey'a (speøniony warunek
jednorodnosÂci wariancji) oraz T2-Tamhane'a (warunek jednorodnosÂci wariancji
niespeøniony).
ZwienÂczeniem analizy roÂźnic pomieÎdzy formami przystosowania w zakresie
oceny zasoboÂw osobistych byøo poroÂwnanie na poziomie poszczegoÂlnych typoÂw
kapitaøu (pozycji testu Ocena Zachowania ZasoboÂw). Ze wzgleÎdu na kategorialny
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i porzaÎdkowy charakter analizowanych danych, roÂźnice w zakresie poszczegoÂlnych
pozycji testowano za pomocaÎ nieparametrycznego testu H-Kruskala-Wallisa.
Przedstawione powyźej testy statystyczne pozwoliøy poroÂwnacÂ roÂźne modele
przystosowania w danej grupie zagroźonej wykluczeniem spoøecznym do formy
uznanej za przejaw najlepszej adaptacji i w ten sposoÂb uzyskano odpowiedzÂ na
postawione pytania badawcze.
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Talik E., Szewczyk L. (2008). Ocena roÂwnowaźnosÂci kulturowej religijnych strategii radzenia
sobie ze stresem na podstawie adaptacji kwestionariusza RCOPE ± Kennetha I. Pargamenta. PrzeglaÎd Psychologiczny nr 4, s. 513-538.
Wilcox R. (2003). Applying contemporary statistical techniques. San Diego: Academic Press.
* Rafaø P. Bartczuk ± magister psychologii, zatrudniony w Pracowni Psychometrycznej w Instytucie Psychologii KUL. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia funkcji religijnosÂci w sytuacjach
trudnych, metodologii psychologii oraz pomiaru psychologicznego.

ROZDZIAè III

ZASOBY ADAPTACYJNE OSOÂB
POCHODZAÎCYCH Z RODZIN WIELODZIETNYCH
___________________________________________

Mirosøaw Kalinowski

Artykuø porusza kilka waźnych kwestii koncentrujaÎcych sieÎ wokoÂø funkcjonowania rodziny wielodzietnej i osoÂb dorosøych wywodzaÎcych sieÎ z rodzin wielodzietnych: ich potencjaøu adaptacyjnego i zasoboÂw psychospoøecznych odgrywajaÎcych
istotnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu kapitaøu przystosowawczego.
Rodzina, jako podstawowy system spoøeczny, odgrywa szczegoÂlnaÎ roleÎ
w ksztaøtowaniu postaw i zachowanÂ wsÂroÂd nowych pokolenÂ, stanowi ona waźne
sÂrodowisko spoøeczne. Peøni funkcje prokreacyjne, opiekunÂczo-wychowawcze,
zabezpieczajaÎce, zaspokajajaÎce potrzeby (Grygielski 2003, s. 65). W rodzinie
ksztaøtuje sieÎ osobowosÂcÂ dziecka, jego przystosowanie w aktualnym i przyszøym
źyciu spoøecznym poprzez przekazywanie mu spoøecznie uznawanych wartosÂci,
norm i wzoroÂw rzaÎdzaÎcych jego zachowaniem zaroÂwno wewnaÎtrz, jak i na zewnaÎtrz rodziny (Cudak 2001, s. 275). Jan Paweø II podkresÂla, źe rodziny saÎ
najstarszymi i zarazem powszechnymi naturalnymi instytucjami i wspoÂlnotami
ludzkimi, w wymiarze ogoÂlnospoøecznym jak i religijnym, ktoÂre wysteÎpujaÎ we
wszystkich kulturach. SaÎ one jednymi z najcenniejszych doÂbr ludzkosÂci (za BielenÂ
2000, s. 53).
Rodzina wielodzietna jest pojeÎciem o zmieniajaÎcym sieÎ znaczeniu w czasie.
W okresie poprzedzajaÎcym globalizacjeÎ spoøeczenÂstwa za takaÎ uwaźano rodzineÎ
posiadajaÎcaÎ szesÂcioro baÎdzÂ wieÎcej dzieci. Obecnie, wedøug ustawy o sÂwiadczeniach
rodzinnych, termin ten oznacza rodzineÎ wychowujaÎcaÎ troje i wieÎcej potomstwa.
Badacze problematyki zwykli jednak traktowacÂ jako wielodzietnaÎ rodzineÎ z minimum czworgiem dzieci (Strojnowska 1999). WielodzietnosÂcÂ zaliczana jest do grupy
wskazÂnikoÂw źycia spoøecznego, w ktoÂrych tkwi podøoźe powstawania nieegalitarnosÂci baÎdzÂ nieroÂwnego traktowania w otoczeniu (Soøtysiak 2003, s. 297). Wielokrotne macierzynÂstwo wysteÎpuje gøoÂwnie w rodzinach źyjaÎcych w trudnych warunkach socjalnych, z licznymi dysfunkcjami w zakresie przystosowania, ale takźe
dotyczy ono rodzin o wysokim standardzie źycia i pozytywnej adaptacji (Strojnowska 1999; Kozdrowicz 2003).
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1. Problemy przystosowawcze czøonkoÂw rodzin wielodzietnych
TrudnosÂci adaptacyjne osoÂb dorosøych, majaÎce podøoźe rodzinne, wynikajaÎ
przede wszystkim z dysfunkcjonalnosÂci systemu rodzinnego. Rodziny wielodzietnej nie naleźy utoźsamiacÂ z rodzinaÎ problematycznaÎ. Dysfunkcje systemu rodzinnego mogaÎ dotyczycÂ kaźdej rodziny, niezaleźnie od dzietnosÂci. Problemy wysteÎpujaÎce w rodzinie dotykajaÎ wszystkich jej czøonkoÂw, jednak w najwieÎkszym stopniu
dzieci, ze wzgleÎdu na ich dynamiczny rozwoÂj i ksztaøtowanie sieÎ poprzez modelowanie zachowanÂ na podstawie obecnych w otoczeniu. W prawidøowo funkcjonujaÎcym domu dzieci otoczone saÎ opiekaÎ, rodzice dbajaÎ o zaspokojenie ich potrzeb
oraz uczaÎ samodzielnosÂci. Rodzina dysfunkcjonalna, w ktoÂrej wysteÎpujaÎ roÂźnego
´
rodzaju patologie, wpøywa destrukcyjnie na wszystkich czøonkoÂw. Zycie dziecka
w takim sÂrodowisku dostarcza mu wielu cierpienÂ, prowadzi do zaburzenÂ emocjonalnych, zachowanÂ dewiacyjnych i internalizacji nieprawidøowych postaw rodzicielskich, co powoduje tworzenie dysfunkcjonalnych rodzin prokreacyjnych (Kowalczyk-Jamnicka 2001, s. 437).
TrudnosÂci adaptacyjne osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych wynikajaÎ przede wszystkim z:
1. stereotypu rodziny wielodzietnej funkcjonujaÎcego w spoøeczenÂstwie
2. uboÂstwa materialnego rodziny wyzwalajaÎcego kolejne formy uboÂstwa poznawczego, spoøecznego, kulturowego
3. deficytoÂw w kompetencjach psychospoøecznych i wychowawczych rodzicoÂw.
Ad 1. TrudnosÂci adaptacyjne wynikajaÎce ze stereotypu rodziny wielodzietnej. Rodzina wielodzietna najczeÎsÂciej postrzegana jest jako ta, w ktoÂrej wysteÎpujaÎ
alkoholizm, przemoc fizyczna i psychiczna, naduźycia seksualne a takźe wyzyskiwanie dzieci. Zdarza sieÎ, źe problem wielodzietnosÂci zwiaÎzany jest z bezrobociem
rodzicoÂw i uboÂstwem. CzeÎsto rodziny te saÎ pod opiekaÎ osÂrodkoÂw pomocy i pracownikoÂw socjalnych, co spycha je na margines źycia spoøecznego. NiektoÂre dysfunkcje, takie jak niezaradnosÂcÂ na rynku pracy, przemoc czy alkoholizm, przenoszone saÎ z pokolenia na pokolenie. PrzyczynaÎ tego saÎ:
± obecnosÂcÂ mechanizmoÂw spoøecznego uczenia sieÎ ± odwzorowywanie zachowanÂ obserwowanych w rodzinie i najbliźszym otoczeniu, wyuczenie sieÎ okresÂlonej
formy radzenia sobie
± speønianie przez dziecko z rodziny dysfunkcyjnej przypisanej mu przez zbiorowosÂcÂ etykiety; spoøeczenÂstwo posøugujaÎce sieÎ stereotypem oczekuje od czøonkoÂw
rodzin dysfunkcyjnych podobnych zachowanÂ, jakie wysteÎpujaÎ u ich rodzicoÂw czy
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starszego rodzenÂstwa. Osoby te, bioraÎc pod uwageÎ brak wsparcia rodzinnego
i spoøecznego w stosunku do zmiany kierunku ich formy przystosowania, majaÎ
niewielkie szanse na niezrealizowanie przypisanej im etykiety.
Ze wzgleÎdu na stereotyp, jaki powszechnie wysteÎpuje w spoøeczenÂstwie, dotyczaÎcy patologizacji rodzin wielodzietnych, ich czøonkowie majaÎ ograniczone szanse
rozwoju. Z powodu narastajaÎcej stygmatyzacji oraz nieumiejeÎtnosÂci zmiany swojego
poøoźenia, dzieci z rodzin wielodzietnych mogaÎ rozwijacÂ postawy aspoøeczne. Zahamowanie spoøeczne jednostki moźe przybieracÂ roÂźne formy:
· Brak zaufania do ludzi, nowych rzeczy i sytuacji, osøabienie naturalnej
pewnosÂci siebie (Konopnicki 1971, s. 168). Osoby przejawiajaÎce brak zaufania,
nie mogaÎ przemoÂc swej ostroźnosÂci wobec obcych, nie rywalizujaÎ ze swoimi roÂwiesÂnikami. Dzieci takie nie starajaÎ sieÎ osiaÎgnaÎcÂ wieÎkszej skutecznosÂci swego dziaøania czy mistrzostwa w jakiejsÂ pracy (Konopnicki 1971, s. 168).
· Depresja, ktoÂra w swych øagodniejszych formach objawia sieÎ jako roÂźnorodnosÂcÂ i zmiennosÂcÂ poziomu reakcji, a takźe brak energii fizycznej. Faza ostrzejsza
wyraźa sieÎ utrzymujaÎcym sieÎ stanem apatii, a poza tym tendencjaÎ do niepokoju lub
frustracji. Dziecko cheÎtnie kryje sieÎ w samotnosÂci. Nie daÎźy do osiaÎgania sukcesoÂw,
a w kranÂcowych przypadkach unika kontaktoÂw spoøecznych (Konopnicki 1971,
s. 169).
· Wycofanie sieÎ dotyczy niecheÎci jednostki do nawiaÎzywania kontaktoÂw spoøecznych i obejmuje izolacjeÎ spoøecznaÎ, wyobcowanie ze sÂrodowiska. Wycofanie
moźe bycÂ uwarunkowane dosÂwiadczeniami niepowodzenÂ w kontaktach z ludzÂmi
(Konopnicki 1971, s. 169).
· PosteÎpowanie niekonsekwentne, czyli dziaøanie pod wpøywem bodzÂca,
ktoÂry w danej chwili jest najsilniejszy. Osoba posteÎpujaÎca niekonsekwentnie odznacza sieÎ tendencjaÎ do zaspokajania swoich potrzeb bez wzgleÎdu na konsekwencje.
Nie realizuje swoich dziaøanÂ w perspektywie przeszøosÂci i przyszøosÂci, tylko chwili
obecnej. Osoba taka jest podatna na demoralizacjeÎ, zwøaszcza w møodszym wieku,
moźe wieÎc bycÂ wykorzystywana przez silniejsze jednostki aspoøeczne (Konopnicki
1971, s. 171).
Wyźej opisane dysfunkcje przyjmujaÎ prawidøowosÂci mechanizmu sprzeÎźenia
zwrotnego. Møodzieź jest stygmatyzowana z powodu pochodzenia z rodziny wielodzietnej, ubogiej czy dysfunkcyjnej, co powoduje wycofywanie sieÎ z źycia spoøecznego, a to z kolei pogøeÎbia stygmatyzacjeÎ.
Ad 2. Problemy przystosowawcze wynikajaÎce z uboÂstwa materialnego
rodziny. Badania empiryczne dowodzaÎ, źe jednostki i grupy, instytucje i organizacje usytuowane wyźej w hierarchii dochodu i dosteÎpu do informacji i wøadzy
majaÎ øatwiejszy dosteÎp do roÂźnych doÂbr i wartosÂci przestrzennych, tj. do pewnych instytucji publicznych, miejsc atrakcyjnych zdrowotnie i krajobrazowo,
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lepszych mieszkanÂ. Najbardziej zagroźone uboÂstwem saÎ rodziny wielodzietne,
a problem ten jest juź wyrazÂnie dostrzegalny w rodzinach posiadajaÎcych wieÎcej
niź dwoje dzieci (Komorska 2001, s. 147). Dzieci i møodzieź wychowujaÎce sieÎ
w warunkach niedostatku majaÎ ograniczony dosteÎp do wielu instytucji źycia
spoøecznego, m.in. w sferze kultury, osÂwiaty, zdrowia, a takźe odczuwajaÎ wyøaÎczenie sÂrodowiskowe. Ze wzgleÎdu na sÂwiadomosÂcÂ niskiego statusu materialnego dzieci z ubogich rodzin ograniczajaÎ swoje kontakty zewneÎtrzne nawet ze
sÂrodowiskiem roÂwiesÂniczym, a takźe ograniczajaÎ realizacjeÎ planoÂw edukacyjnych
(Komorska 2001, s. 148).
UboÂstwo to stan poniźej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub
progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy spoøecznej
(BoczenÂ i in. 1993, s. 341). Wedøug analiz GøoÂwnego UrzeÎdu Statystycznego,
najbiedniejszaÎ czeÎsÂcÂ spoøeczenÂstwa stanowiaÎ rodziny wychowujaÎce co najmniej 4
dzieci. Dane z 1997 roku wskazujaÎ, źe na granicy i poniźej minimum socjalnego
funkcjonowaøo w Polsce 85% takich rodzin.
Braki finansowe w rodzinach wielodzietnych w bardzo znacznym stopniu
ograniczajaÎ moźliwosÂci rozwoju dzieci (Komorska 2001, s. 147). PodstaweÎ funkcjonowania rodziny na wielu polach stanowiaÎ jej warunki bytowe. DecydujaÎ one
o stopniu i poziomie zaspokajania istotnych potrzeb ekonomicznych, zdrowotnych
i kulturalnych. WarunkujaÎstabilizacjeÎ źycia rodzinnego, samopoczucie rodziny oraz
postrzeganie jej przez opinieÎ spoøecznaÎ (Marzec 2001, s. 298).
Niezaspokojenie potrzeb czøonkoÂw rodzin wielodzietnych.
Do konsekwencji uboÂstwa rodziny naleźy niezaspokojenie na optymalnym
poziomie wielu potrzeb jej czøonkoÂw, co nasteÎpnie przekøada sieÎ na trudnosÂci
adaptacyjne w poszczegoÂlnych sferach funkcjonowania. M. Winiarski wymienia
nasteÎpujaÎce potrzeby zaspokajane na gruncie rodzinnym: podstawowe (snu, pokarmu, przestrzeni źyciowej i in.), emocjonalne (miøosÂci, rozrywki, osiaÎgnieÎcÂ, przeźycÂ
estetycznych, pieÎkna), spoøeczne (przynaleźnosÂci, kontaktoÂw spoøecznych, przyjazÂni, wspoÂødziaøania, znaczenia, sensu i wartosÂci). Niezaspokojenie wymienionych
oczekiwanÂ prowadzi do (Winiarski 2003, s. 254-262):
± ogoÂlnej deformacji struktury potrzeb
± nasilonego stanu ogoÂlnego cierpienia, co z kolei utrwala poczucie niźszosÂci
± fiksacji na nieefektywnych dziaøaniach daÎźaÎcych do zaspokojenia potrzeb
± chorobliwego rozbudzenia wyobrazÂni
± zaøamania i rezygnacji (apatii)
± zaburzenÂ socjalizacji, takich jak egocentryzm, nasilenie negatywnego stosunku do innych, zøosÂliwosÂci, agresywnosÂci
± zahamowania lub regresu w rozwoju fizycznym
± uzaleźnienÂ.
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SkøonnosÂcÂ do zachowanÂ przesteÎpczych.
Brak sÂrodkoÂw i wiary w moźliwosÂcÂ poprawy swojego poøoźenia przyczynia sieÎ
do powstania uboÂstwa permanentnego i w konsekwencji jego dziedziczenia przez
kolejne pokolenia (Komorska 2001, s. 148). Wieloletnie pozostawanie rodziny bez
wsparcia materialnego i merytorycznego powoduje, źe jej czøonkowie, chcaÎc przeøamacÂ stagnacjeÎ, w ktoÂrej tkwiaÎ, podejmujaÎ dziaøania przesteÎpcze. Farrington uznaje, źe sposoÂb funkcjonowania rodziny w najwieÎkszym stopniu wpøywa na to, czy
osoba wejdzie na drogeÎ przesteÎpczosÂci. Wykazaøa ona, źe najsilniejszy zwiaÎzek
wysteÎpuje mieÎdzy ojcem-kryminalistaÎ a synem, ktoÂry w przyszøosÂci roÂwnieź prawdopodobnie stanie sieÎ przesteÎpcaÎ (Farrighton 1995 za Hollin i in. 2008, s. 17).
Wiele badanÂ dowodzi, źe przesteÎpcy wywodzaÎ sieÎ na ogoÂø z rodzin wielodzietnych
(Rankin, Kern 1994 za Hollin i in. 2008, s. 25). Hollin, Browne i Palmer uwaźajaÎ,
źe im liczniejsze rodzenÂstwo, tym bardziej rosÂnie prawdopodobienÂstwo, źe ktoÂresÂ
z dzieci beÎdzie przejawiaøo zachowania przesteÎpcze, a co za tym idzie ± beÎdzie
negatywnym wzorcem dla pozostaøych czøonkoÂw rodziny. ZwieÎkszone ryzyko zachowanÂ przesteÎpczych wsÂroÂd møodzieźy z rodzin wielodzietnych moźe wynikacÂ
roÂwnieź ze zmniejszonej kontroli rodzicielskiej lub niewøasÂciwych technik wychowawczych. JesÂli chodzi o pierwsze kontakty møodzieźy ze sÂrodowiskiem przesteÎpczym, nie bez znaczenia jest teź fakt, źe w wyniku uboÂstwa wiele rodzin wielodzietnych mieszka w najbiedniejszych dzielnicach miast, w blokach socjalnych, w ktoÂrych o demoralizacjeÎ nietrudno. Rodzice, ktoÂrzy borykajaÎ sieÎ z problemami spoøecznymi i finansowymi, nie potrafiaÎ zapewnicÂ dziecku odpowiednich warunkoÂw,
ktoÂrych potrzebuje do prawidøowego rozwoju (McWhirter i in. 2008, s. 171).
Møodzieź przejawiajaÎca zachowania przesteÎpcze najczeÎsÂciej dorasta w warunkach,
ktoÂre nie sprzyjajaÎ wøasÂciwemu rozwojowi i socjalizacji. Niskie zasoby finansowe
rodziny saÎ powodem mniejszych moźliwosÂci rozwoju dzieci, to z kolei powoduje
stagnacjeÎ i nieefektywne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Konflikty i kryzysy.
Frustracja wynikajaÎca z powodu niezaspokojenia potrzeb przez poszczegoÂlnych czøonkoÂw rodziny moźe prowadzicÂ do licznych konfliktoÂw i dalszych zaburzenÂ: depresji, nerwicy, wzrostu agresji. Powoduje to wiele napieÎcÂ pomieÎdzy
maøźonkami, ale takźe na linii rodzice ± dzieci. Konflikty czy kryzysy rozwojowe
saÎ naturalnymi zjawiskami w kaźdej rodzinie. W wielodzietnej trudnosÂciaÎ jest
pozostawanie rodziny w wielu fazach rozwojowych roÂwnoczesÂnie (np. faza charakterystyczna dla rozwoju rodziny z maøym dzieckiem, przedszkolakiem, uczniem, nastolatkiem, a nawet opuszczajaÎcym dom). Kaźdy z tych etapoÂw rozwoju
systemu rodzinnego charakteryzuje sieÎ dosÂwiadczaniem okresÂlonych kryzysoÂw
rozwojowych i wysteÎpowaniem konfliktoÂw (Niewiadomska, Chwaszcz 2010, s.
262-266). Rodzina maøodzietna staje przed zadaniem poradzenia sobie z jednym
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lub dwoma konfliktami charakterystycznymi dla danego okresu rozwojowego.
W wielodzietnej kumulacja okresoÂw rozwojowych i zwiaÎzanych z nimi konfliktoÂw jest bardzo duźa, co powoduje drastyczny wzrost trudnosÂci sytuacji. Wobec
niewystarczajaÎcych kompetencji psychospoøecznych, uboÂstwa i braku wsparcia
z zewnaÎtrz rodzina wielodzietna czeÎsto nie jest w stanie poradzicÂ sobie z dosÂwiadczanymi kryzysami. UtrzymujaÎce sieÎ sytuacje trudne, nierozwiaÎzane konflikty
mogaÎ prowadzicÂ do zachowanÂ agresywnych baÎdzÂ ucieczkowych (bezradnosÂci,
depresji) u poszczegoÂlnych czøonkoÂw rodziny. PowodujaÎ takźe zatrzymanie sieÎ
a niekiedy i regres rozwoju systemu rodzinnego.
Ad 3. Problemy adaptacyjne wynikajaÎce z obniźonych kompetencji psychospoøecznych i wychowawczych rodzicoÂw.
Zaburzenia systemu komunikacyjnego.
W rodzinach wielodzietnych czeÎsto zdarza sieÎ, źe relacje mieÎdzy poszczegoÂlnymi
czøonkami rodziny saÎ osøabione baÎdzÂ zaburzone. Prawidøowe wieÎzi emocjonalne
pomieÎdzy nimi saÎ bardzo waźne, gdyź przygotowujaÎ møodych ludzi do źycia
w spoøeczenÂstwie. Dzieci, widzaÎc patologiczne wzorce, same nabywajaÎ wadliwych
umiejeÎtnosÂci spoøecznych. Deficyty w relacjach z bliskimi spowodowane saÎ gøoÂwnie
zakøoÂceniami w systemie komunikacji. TrudnosÂci komunikacyjne w rodzinie wielodzietnej wynikajaÎ z wielopøaszczyznowej sieci zwiaÎzanej z duźaÎ ilosÂciaÎ interakcji
pomieÎdzy jej czøonkami. W skomplikowanych kanaøach komunikacyjnych znacznie
øatwiej o zafaøszowanie przekazywanej informacji, zakøoÂcenia pøynnosÂci przepøywu
informacji, niedroźnosÂcÂ kanaøu informacyjnego, deficyty w aktywnym søuchaniu,
posøugiwanie sieÎ wielkimi kwantyfikatorami i inne bøeÎdy. Skutki zaburzenÂ komunikacyjnych odczuwalne saÎ w jakosÂci relacji pomieÎdzy poszczegoÂlnymi czøonkami
rodziny wielodzietnej. ZakøoÂcenia najdotkliwiej uderzajaÎ w najmøodszych, powodujaÎc u nich poczucie osamotnienia, brak poczucia bezpieczenÂstwa, trudnosÂci
z wyraźaniem przeźywanych stanoÂw emocjonalnych. Taka sytuacja moźe przyczynicÂ sieÎ do wypaczenia rozwoju niektoÂrych sfer psychicznych dziecka, lekcewaźenia
norm spoøecznych, osobistej autonomii, biernosÂci źyciowej (Cudak 2001, s. 277).
Møodzieź pozbawiona wsparcia w domu, beÎdzie szukaøa go poza rodzinaÎ, angaźujaÎc
sieÎ w roÂźnego rodzaju subkultury przesteÎpcze lub sekty. Dzieci mogaÎ uciekacÂ do
grup, ktoÂre oferujaÎ im cosÂ wieÎcej niź bliscy, w ktoÂrych czujaÎ sieÎ akceptowane
i potrzebne.
Nieprawidøowe wzorce zachowanÂ.
CzeÎsto w rodzinach wielodzietnych wysteÎpuje alkoholizm, ktoÂry jest jednoczesÂnie jednaÎ z najczeÎstszych dysfunkcji systemu rodzinnego w ogoÂle. U dzieci
z rodzin uzaleźnionych istnieje duźe ryzyko nieprzystosowania emocjonalnego
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i spoøecznego, na przykøad nadpobudliwosÂci, trudnosÂci w relacjach z innymi,
agresji, depresji, opuszczania szkoøy i rozwoju narkomanii (Watkins, Durant
1996 2008, s. 72). Zaburzenie wieÎzi rodzic ± dziecko moźe powodowacÂ, źe
møode dziewczeÎta, czujaÎc sieÎ osamotnione, beÎdaÎ szukaøy substytutu tych wieÎzi.
Badania Kowalczyk-Jamnickiej wykazaøy, źe prostytuujaÎce sieÎ dziewczeÎta w znacznej mierze wywodzaÎ sieÎ z rodzin dysfunkcjonalnych. 45,7% rodzicoÂw kobiet, ktoÂre
wzieÎøy udziaø w badaniu, przejawiaøo wrogosÂcÂ lub chøoÂd uczuciowy zaroÂwno wobec
siebie, jak i wobec dzieci (Kowalczyk-Jamnicka 2001, s. 446). NiewøasÂciwa atmosfera rodzinna, brak wsparcia i poczucia bycia kochanaÎ, skøaniaøy dziewczeÎta do
znalezienia innego sposobu na zaspokojenie swoich potrzeb, czeÎsto poprzez uprawianie nierzaÎdu.
NiezgodnosÂcÂ stosowanych przez rodzicoÂw metod wychowawczych.
NiezgodnosÂcÂ mieÎdzy rodzicami w stosowanych wobec dzieci strategiach wychowawczych (wymaganiach, zachowaniach nagradzanych, zachowaniach karanych, rodzaju kar) oraz brak konsekwencji pomieÎdzy kierowanymi do dzieci
informacjami a zachowaniem rodzicoÂw prowadzi do poczucia u dzieci braku
bezpieczenÂstwa i ksztaøtowania sieÎ labilnego systemu wartosÂci. Dziecko nie wie,
co jest wøasÂciwe, a co nie, jesÂli to samo zachowanie oceniane jest przez dwie osoby
w roÂźny sposoÂb. Brak zgodnosÂci mieÎdzy rodzicami umoźliwia takźe dziecku manipulacjeÎ nimi w celu osiaÎgnieÎcia wøasnych korzysÂci, co ksztaøtuje negatywne
strategie zaradcze.
Brak wyrazÂnych granic pomieÎdzy czøonkami systemu rodzinnego.
Brak granic pomieÎdzy osobami naleźaÎcymi do rodziny wielodzietnej jest zjawiskiem dosÂcÂ czeÎstym. Odnosi sieÎ on zaroÂwno do granic fizycznych, jak i psychicznych. Podøoźem takiej sytuacji jest zwykle obecnosÂcÂ fizycznego zageÎszczenia
w pomieszczeniach mieszkalnych zajmowanych przez rodzineÎ wielodzietnaÎ. OkolicznosÂcÂ ta nie pozwala na zaspokojenie potrzeb intymnosÂci poszczegoÂlnych czøonkoÂw rodziny, utrudnia proces indywidualizacji, wzmacnia zachowania agresywne,
powoduje spadek wzajemnej atrakcyjnosÂci tychźe osoÂb.
NiewystarczajaÎce kompetencje psychospoøeczne rodzicoÂw.
Rodzinom wielodzietnym czeÎsto przypisywane saÎ w literaturze niskie kompetencje psychospoøeczne. Wnioskowanie takie prowadzone jest na podstawie
wyksztaøcenia rodzicoÂw, edukacji dzieci, rodzaju wykonywanej przez rodzicoÂw
pracy zarobkowej, wielkosÂci dochodoÂw na czøonka rodziny i obecnosÂci sÂwiadczenÂ socjalnych. Obniźenie efektywnosÂci spoøecznego funkcjonowania rodzin
wielodzietnych jest jednak procesem bardziej skomplikowanym, na ktoÂry skøadajaÎ sieÎ: poziom kompetencji rodzicoÂw, poziom zamoźnosÂci spoøeczenÂstwa,
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stereotyp rodziny wielodzietnej, negatywne procesy spoøeczne jak bezrobocie,
niewydolnosÂcÂ polityki w zakresie wsparcia rodzin i inne czynniki. Wieloczynnikowo uwarunkowana niewydolnosÂcÂ funkcji wychowawczych rodziny jest
natomiast charakterystyczna ogoÂlnie dla wspoÂøczesnej doby, niezaleźnie od
dzietnosÂci.
Rodzina jest najwaźniejszym systemem, w ktoÂrym jednostki uczaÎ sieÎ sposoboÂw funkcjonowania spoøecznego. W niej nabywa sieÎ wiedzy na temat roÂl
spoøecznych, uczy sieÎ reakcji na sytuacje stresowe, rozwiaÎzywania problemoÂw
oraz wspoÂøźycia z innymi ludzÂmi. Moźe bycÂ ona fundamentem dla dojrzaøego
i pragnaÎcego rozwoju czøowieka, jednak jesÂli wysteÎpujaÎ w niej patologie, moźe
przyczynicÂ sieÎ do degradacji jednostki. Rodzina wielodzietna nie jest z definicji
dysfunkcjonalna, jest jednak w wieÎkszym stopniu naraźona na roÂźnego rodzaju
problemy. Zøa sytuacja materialna, uzaleźnienia, przemoc i rozluzÂnienie relacji
rodzinnych mogaÎ wysteÎpowacÂ w kaźdej rodzinie, jednak w sytuacji, gdy problemy nakøadajaÎ sieÎ na siebie, a dodatkowo spoøeczenÂstwo stygmatyzuje czøonkoÂw
takich rodzin, bardzo trudno jest o prawidøowaÎ atmosfereÎ wychowawczaÎ.
W rodzinie wieloosobowej znacznie øatwiej o zaniedbanie potrzeb dziecka, trudniej jest zapewnicÂ godny byt, duźo czeÎsÂciej dochodzi takźe do uzaleźnienÂ
i zachowanÂ przesteÎpczych.

2. Zasoby ksztaøtujaÎce adaptacjeÎ w rodzinie wielodzietnej
Postawiono dwa pytania badawcze: jaki jest potencjaø przystosowawczy osoÂb
pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych? oraz jakie rodzaje zasoboÂw konstytuujaÎ
adaptacjeÎ spoøecznaÎ czøonkoÂw rodzin wielodzietnych?
Na potrzeby badanÂ zoperacjonalizowano termin osoba pochodzaÎca z rodziny
wielodzietnej. Do badanÂ kwalifikowano respondenta, ktoÂry miaø w rodzinie pochodzenia przynajmniej troje rodzenÂstwa. Przebadano 128 osoÂb pochodzaÎcych z rodzin
wielodzietnych w wieku rozwojowym. Charakterystyka socjodemograficzna badanych osoÂb umieszczona jest w rozdziale drugim.
Potencjaø adaptacyjny osoÂb wychowywanych w rodzinach wielodzietnych
Na podstawie analizy skupienÂ, uwzgleÎdniajaÎc przystosowanie osobiste (wynik
ogoÂlny i wyniki w szesÂciu sferach przystosowania uzyskane na podstawie RISB),
wyodreÎbniono cztery grupy czøonkoÂw rodzin wielodzietnych z roÂźnym potencjaøem
przystosowawczym.
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Wykres 1. Potencjaø przystosowawczy osoÂb wychowywanych w rodzinach wielodzietnych (N=128):
wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB J. Rottera w grupach N1 (N=29), N2 (N=18), S (N=57), P
(N=24)

WsÂroÂd ankietowanych pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych moźna wyroÂźnicÂ
grupy ze zroÂźnicowanym potencjaøem adaptacyjnym: wysokim (P), sÂrednim (S)
oraz niskim (N1, N2).
Grupa (P) ± osoby przystosowane z wysokim potencjaøem adaptacyjnym
(N=24). NaleźaÎ tu odznaczajaÎcy sieÎ pozytywnaÎ adaptacjaÎ, lecz bardzo nieharmonijnaÎ w poszczegoÂlnych sferach w stosunku do sÂredniej grupowej. CharakteryzujaÎ
sieÎ:
± wysokim wskazÂnikiem przystosowania (niskim wskazÂnikiem ogoÂlnym nieprzystosowania)
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± bardzo niskim nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± sprecyzowanymi celami i wyznaczonymi dziaøaniami prowadzaÎcymi do ich
realizacji
± pozytywnym stosunkiem do siebie
± poprawnymi relacjami interpersonalnymi
± sÂrednio poprawnymi relacjami rodzinnymi
± ambiwalentnym stosunkiem do wartosÂci (moźe bycÂ przejawem kryzysu
wartosÂciowania u møodych osoÂb).
Grupa (S) ± osoby przystosowane ze sÂrednim harmonijnym potencjaøem
adaptacyjnym (N=57). NaleźaÎ tu respondenci odznaczajaÎcy sieÎ sÂrednim poziomem
adaptacji w miareÎ harmonijnej. CharakteryzujaÎ sieÎ:
± sÂrednim ogoÂlnym wskazÂnikiem nieprzystosowania
± sÂrednio poprawnymi relacjami rodzinnymi
± sÂrednio poprawnymi relacjami interpersonalnymi
± ambiwalentnym stosunkiem do wartosÂci
± konfliktami w obszarze daÎźenÂ i celoÂw
± ambiwalentnym, ze skøonnosÂciaÎ do negatywnego, stosunkiem do siebie
± dosÂwiadczaniem problemoÂw.
Grupa (N2) ± osoby nieprzystosowane ze sÂrednim nieharmonijnym potencjaøem adaptacyjnym (N=18). SaÎ to badani odznaczajaÎcy sieÎ sÂrednim w kierunku
do niskiego poziomem adaptacji o nieharmonijnym przebiegu. CharakteryzujaÎ sieÎ:
± sÂrednim nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± ambiwalentnym stosunkiem do siebie
± wskazÂnikiem nieprzystosowania ogoÂlnego mieszczaÎcym sieÎ na granicy wynikoÂw sÂrednich i wysokich
± raczej konfliktowymi relacjami z innymi
± duźym nasileniem konfliktoÂw w sferze relacje rodzinne
± duźym nasileniem konfliktoÂw w sferze daÎźenia i cele
± silnymi konfliktami zwiaÎzanymi z wartosÂciowaniem.
Grupa (N1) ± osoby z niskim potencjaøem adaptacyjnym (N=29) we wszystkich sferach funkcjonowania. CharakteryzujaÎ sieÎ:
± bardzo wysokim poziomem nieprzystosowania ogoÂlnego
± konfliktami w sferze daÎźenÂ i celoÂw
± konfliktami w sferze wartosÂciowania
± duźym nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± trudnosÂciami w relacjach z innymi
± negatywnym stosunkiem do siebie.
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Zasoby rozwojowe a potencjaø przystosowawczy osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych
ZwiaÎzek pomieÎdzy zasobami rozwojowymi a zroÂźnicowanym potencjaøem przystosowawczym osoÂb wychowywanych w rodzinach wielodzietnych przeanalizowany
zostanie na trzech pøaszczyznach:
1. ksztaøtowanie adaptacji czøonkoÂw rodzin wielodzietnych poprzez poziom zasoboÂw ± analizuje sieÎ wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w kategoriach:
a) przypisywanie znaczenia kapitaøowi
b) spostrzeganie zyskoÂw w posiadanych zasobach
c) ocenianie strat.
2. ksztaøtowanie przystosowania osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych poprzez cztery typy kapitaøu psychospoøecznego (wykorzystuje sieÎ dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla):
a) przypisywanie znaczenia zasobom o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
b) spostrzeganie zyskoÂw w tych zasobach
c) ocena strat we wskazanych typach kapitaøu.
3. ksztaøtowanie adaptacji czøonkoÂw rodzin wielodzietnych poprzez dwa rodzaje
kapitaøu (por. rozdziaø pierwszy ± zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne; analiza
uwzgleÎdnia szesÂcÂ rodzajoÂw wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla)
a) nadawanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym
b) spostrzeganie zyskoÂw w tych zasobach
c) ocena w nich strat.
4. ksztaøtowanie adaptacji osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych poprzez
strategie religijne (religijne radzenie sobie pozytywne i negatywne) (wyniki
uzyskane w Kwestionariuszu Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem
BRIEF RCOPE K. Pargamenta).
Ad 1. Ksztaøtowanie adaptacji czøonkoÂw rodzin wielodzietnych poprzez
poziom zasoboÂw.
AnalizujaÎc zwiaÎzek pomieÎdzy potencjaøem adaptacyjnym osoÂb pochodzaÎcych
z rodzin wielodzietnych a wynikiem ogoÂlnym w znaczeniu, pozyskiwaniu i utracie
zasoboÂw, odnotowano istotnaÎ zaleźnosÂcÂ w zakresie ich pozyskiwania pomieÎdzy
grupaÎ osoÂb nieprzystosowanych z niskim kapitaøem adaptacyjnym (N1) a grupaÎ
respondentoÂw przystosowanych ze sÂrednim harmonijnym potencjaøem adaptacyjnym (S).
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Wykres 2. Pozyskiwanie zasoboÂw przez osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych (N=128): wyniki
jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach P, S,
N1, N2

Osoby z wysokim i sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym pozyskujaÎ znacznie
wieÎcej zasoboÂw podmiotowych niź te z niskim. IstotnaÎ roÂźniceÎ na poziomie statystycznym (p=0,05) uzyskujemy pomieÎdzy badanymi ze sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym o harmonijnym przystosowaniu (S) w analizowanych obszarach (relacje
rodzinne, relacje z innymi, stosunek do siebie, daÎźenia i cele, dosÂwiadczane problemy, stosunek do wartosÂci) a ankietowanymi z niskim potencjaøem adaptacyjnym
(N1).
Ad 2. Ksztaøtowanie przystosowania osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych poprzez cztery typy kapitaøu psychospoøecznego.
Zasoby podmiotowe
Osoby wychowujaÎce sieÎ w rodzinach wielodzietnych roÂźniaÎ sieÎ poziomem
pozyskiwania zasoboÂw podmiotowych. RoÂźnice istotne statystycznie (p=0,05) wysteÎpujaÎ pomieÎdzy grupaÎ osoÂb z niskim (N1) i ze sÂrednim (S) harmonijnym potencjaøem przystosowawczym. CzøonkoÂw rodzin wielodzietnych z roÂźnym poziomem
potencjaøu adaptacyjnego nie roÂźnicuje znaczenie nadawane zasobom podmiotowym ani ich utrata.
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Wykres 3. Pozyskiwanie zasoboÂw podmiotowych przez osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych
(N=128): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach P, S, N1, N2.

Osoby z wysokim i sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym charakteryzujaÎ sieÎ
wieÎkszym poziomem pozyskiwania zasoboÂw podmiotowych niź te o niskim kapitale adaptacyjnym.
Badani ze sÂrednim harmonijnym poziomem moźliwosÂci adaptacyjnych (S)
pozyskujaÎ istotnie wieÎcej (p=0,05) zasoboÂw podmiotowych niź ci z niskim potencjaøem przystosowawczym (N1). Do pozyskiwanych zasoboÂw podmiotowych, istotnie roÂźnicujaÎcych wymienione grupy, naleźaÎ:
± poczucie wartosÂciowosÂci dla innych
± poczucie dumy z siebie
± poczucie sensu (celu) w źyciu
± sÂwiadomosÂcÂ celu, do jakiego zmierza sieÎ w źyciu
± samodyscyplina.
Zasoby energii
Osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych roÂźniaÎ sieÎ stopniem pozyskiwania
zasoboÂw energii. RoÂźnice istotne statystycznie wysteÎpujaÎ pomieÎdzy osobami
o niskim potencjale rozwojowym (N1) i sÂrednim harmonijnym kapitale adaptacyjnym (S). Czøonkowie rodzin wielodzietnych nie roÂźniaÎ sieÎ znaczeniem nadawanym
zasobom energii ani ich utrataÎ.
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Wykres 4. Pozyskiwanie zasoboÂw energii przez osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych (N=128):
wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach P, S, N1, N2

Osoby przystosowane pozyskujaÎ znacznie wieÎcej zasoboÂw energii niź nieprzystosowane. Do zasoboÂw tych naleźaÎ:
± siøa do zrealizowania podjeÎtych zadanÂ
± ubezpieczenie zdrowotne
± pieniaÎdze na przyjemnosÂci
± pomoc finansowa, gdy zachodzi taka potrzeba.
NajwieÎcej zasoboÂw energetycznych pozyskujaÎ czøonkowie rodzin wielodzietnych ze sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym (o rozwoju harmonijnym), nasteÎpnie
osoby z wysokim potencjaøem rozwojowym (o nieharmonijnym rozkøadzie). Podobnie duźo zasoboÂw energii pozyskujaÎ badani o sÂrednim poziomie nieprzystosowania. ZnaczaÎco mniej zasoboÂw energetycznych pozyskujaÎ osoby nieprzystosowane
o niskim potencjale adaptacyjnym.
Zasoby stanu
Osoby wychowywane w rodzinach wielodzietnych roÂźniaÎ sieÎ w zakresie pozyskiwania zasoboÂw stanu. Nie odnotowano natomiast, mieÎdzy nimi, roÂźnic w znaczeniu nadawanemu zasobom stanu ani ich utracie. RoÂźnice istotne statystycznie
wysteÎpujaÎ pomieÎdzy respondentami ze sÂrednim harmonijnym potencjaøem adaptacyjnym a tymi o niskim kapitale przystosowawczym.
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Wykres 5. Pozyskiwanie zasoboÂw stanu przez osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych (N=128):
wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach P, S, N1, N2

Osoby z wysokim i sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym cechujaÎ sieÎ znacznie wieÎkszym poziomem pozyskiwania zasoboÂw niź badani o niskim kapitale rozwojowym.
RoÂźnice istotne statystycznie (p=0,05) wysteÎpujaÎ pomieÎdzy ludzÂmi ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym (S) harmonijnym w poszczegoÂlnych analizowanych sferach
(relacje rodzinne, relacje z innymi, stosunek do siebie, daÎźenia i cele, dosÂwiadczane
problemy, stosunek do wartosÂci) a osobami o niskim kapitale adaptacyjnym (N1).
Osoby przystosowane pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych pozyskujaÎ wieÎcej
zasoboÂw stanu, takich jak:
± bliskosÂcÂ z jednaÎ lub kilkoma osobami z rodziny
± posiadanie przynajmniej jednego przyjaciela
± ludzie, od ktoÂrych mogaÎ sieÎ uczycÂ
± pomoc w realizowaniu zadanÂ w pracy.
Zasoby materialne
PomieÎdzy grupami osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych odznaczajaÎcych
sieÎ zroÂźnicowanym potencjaøem adaptacyjnym nie stwierdzono roÂźnic w zakresie
znaczenia, pozyskiwania ani utraty zasoboÂw materialnych. Moźna wnioskowacÂ, źe
zasoby te nie saÎ czynnikiem w istotny sposoÂb wpøywajaÎcym na formeÎ adaptacji ludzi
pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych.
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Ad 3. Ksztaøtowanie adaptacji czøonkoÂw rodzin wielodzietnych poprzez
dwa rodzaje kapitaøu ± zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne.
Osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych, charakteryzujaÎce sieÎ zroÂźnicowanym potencjaøem adaptacyjnym, nie roÂźniaÎ sieÎ pod wzgleÎdem znaczenia nadawanego zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, poziomu pozyskiwania obu rodzajoÂw
zasoboÂw a takźe pod wzgleÎdem stopnia ich utraty. PomieÎdzy grupami P, S, N1, N2
nie odnotowano roÂźnic istotnych w zakresie zarzaÎdzania zasobami wewneÎtrznymi
i zewneÎtrznymi.
Ad 4. Ksztaøtowanie adaptacji osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych
poprzez strategie religijne.
Osoby wychowywane w rodzinach wielodzietnych odznaczajaÎ sieÎ roÂźnym poziomem korzystania ze strategii religijnego radzenia sobie pozytywnego.

Wykres 6. Korzystanie ze strategii Religijne radzenie sobie pozytywne przez osoby pochodzaÎce z rodzin
wielodzietnych (N=128): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla Kwestionariusza Religijnych
SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem BRIEF RCOPE K. Pargamenta w grupach P, S, N1, N2
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Osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych o wysokim potencjale adaptacyjnym (P) w znacznie wieÎkszym stopniu (p=0,05) posøugujaÎ sieÎ strategiaÎ religijnego
radzenia sobie pozytywnego niź te o niskim kapitale adaptacyjnym (N1). Wysoki
poziom przystosowania ludzi z takich rodzin wspoÂøwysteÎpuje z ich pozytywnym
rozwojem religijnym.
Wnioski
Z wysokim poziomem kapitaøu adaptacyjnego (P) osoÂb pochodzaÎcych z rodzin
wielodzietnych wspoÂøwysteÎpuje:
· ogoÂlnie wieÎksze pozyskiwanie zasoboÂw
· posøugiwanie sieÎ religijnymi strategiami radzenia sobie o charakterze pozytywnym.

Z wysokim (P) i sÂrednim (S) kapitaøem adaptacyjnym osoÂb pochodzaÎcych
z rodzin wielodzietnych wspoÂøwysteÎpuje znaczaÎco wieÎkszy poziom pozyskiwania
zasoboÂw:
· podmiotowych
· energii
· stanu.

3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny u osoÂb
wywodzaÎcych sieÎ z rodzin wielodzietnych
Z przyjeÎtego w 2002 r. przez RzaÎd ¹Raportu o sytuacji rodzin møodych
i wielodzietnychº wynika, źe z roku na rok pogarsza sieÎ, i tak juź bardzo trudna,
sytuacja ekonomiczna rodzin wielodzietnych (Wosicki 2004). Ze wzgleÎdu na
niekorzystnaÎ sytuacjeÎ demograficznaÎ kraju oraz pogarszajaÎcaÎ sieÎ kondycjeÎ tych
rodzin, realizowane saÎ dla nich w Polsce roÂźnego rodzaju programy wsparcia. SaÎ
one prowadzone przez OsÂrodki Pomocy Spoøecznej, ktoÂre dziaøajaÎ w miastach,
gminach i powiatach. W akcje wøaÎczajaÎ sieÎ roÂwnieź organizacje i stowarzyszenia
pozarzaÎdowe, ktoÂre organizujaÎ roÂźnego rodzaju formy opieki.
Najwaźniejszym dokumentem regulujaÎcym sÂwiadczenia na rzecz rodzin jest
Ustawa o sÂwiadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 roku z poÂzÂniejszymi poprawkami (DzU 2006, p. 139). OkresÂla ona prawa do sÂwiadczenÂ oraz zasady
i warunki, na jakich saÎ one przyznawane.
Na podstawie artykuøu drugiego sÂwiadczeniami rodzinnymi saÎ:
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1. zasiøek rodzinny oraz dodatki do zasiøku rodzinnego
2. sÂwiadczenia opiekunÂcze: zasiøek pieleÎgnacyjny i sÂwiadczenie pieleÎgnacyjne
3. zapomoga wypøacana przez gminy, na podstawie art. 22a
1. jednorazowa zapomoga z tytuøu urodzenia sieÎ dziecka.
W artykule dwunastym Ustawy zawarte saÎ ogoÂlne zasady przyznawania zasiøku
rodzinie wielodzietnej:
1. dodatek z tytuøu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysøuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka
2. dodatek przysøuguje w wysokosÂci 50,00 zø miesieÎcznie na trzecie i na nasteÎpne dzieci uprawnione do zasiøku rodzinnego.
W dalszych czeÎsÂciach Ustawa okresÂla zasady weryfikacji wysokosÂci zasiøkoÂw, zÂroÂdøa
ich finansowania oraz podmioty realizujaÎce wsparcie.
Ustawa jest gøoÂwnym dokumentem regulujaÎcym sÂwiadczenia dla rodzin wielodzietnych, jednak samorzaÎdy uchwalajaÎ wøasne rozporzaÎdzenia i uchwaøy, ktoÂre
pozwalajaÎ prowadzicÂ pomoc dla takich rodzin w dodatkowym zakresie. Na sÂcianie
zachodniej Polski, w dwoÂch najwieÎkszych miastach Wrocøawiu i Poznaniu, co roku
podejmowane saÎ programy pomocowe. Poniźej przedstawione zostanaÎ wybrane
rozwiaÎzania wsparcia rodzin wielodzietnych realizowane w tych dwoÂch miastach.
We Wrocøawiu Rada Miejska, w 2005 roku, przyjeÎøa program pomocy dla
rodzin wielodzietnych ¹Dwa plus trzy i jeszcze wieÎcejº (Biuletyn UrzeÎdowy Rady
Miejskiej Wrocøawia nr 4 poz. 41). Program adresowany jest do wszystkich wrocøawskich rodzin. Z oferty mogaÎ korzystacÂ rodziny wielodzietne posiadajaÎce na
utrzymaniu troje i wieÎcej dzieci do 24. roku źycia (roÂwnieź samotni rodzice/opiekunowie prawni, rodziny zasteÎpcze, rodzinne domy dziecka). Waźnym elementem
Programu jest ksztaøtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przeøamanie niekorzystnego stereotypu wiaÎźaÎcego wielodzietnosÂcÂ z uboÂstwem i patologiaÎ. Dlatego w odniesieniu do tych rodzin autorzy wprowadzili okresÂlenie Rodzina
Plus, majaÎce pozytywnaÎ konotacjeÎ (www.um.wroc.pl).
Cele Programu:
· Promowanie modelu rodziny z dziecÂmi i pozytywnego wizerunku Rodziny
Wielodzietnej.
· Umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczego
Â lnym uwzgleÎdnieniem
potrzeb Rodzin Wielodzietnych.
· Poprawa warunko
Â w źycia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.
· ZwieÎkszenie szans rozwojowych dzieci i møodzieźy z Rodzin Wielodzietnych.
Program obejmuje wielowymiarowaÎ pomoc ± w celu jej sprawnego zapewnienia
wprowadzono specjalnaÎ KarteÎ Rodzina Plus. Za jej okazaniem czøonkowie rodziny
mogaÎ korzystacÂ mieÎdzy innymi z bezpøatnych badanÂ, szczepienÂ, przejazdoÂw komu-
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nikacjaÎ miejskaÎ, darmowych biletoÂw do muzeoÂw, teatroÂw i na roÂźnego rodzaju
przedsieÎwzieÎcia kulturowe. MogaÎ skorzystacÂ roÂwnieź z bezpøatnego poradnictwa
psychologicznego, prawnego i socjalnego. DzieÎki takiemu wsparciu rodziny mogaÎ
ograniczycÂ koszty codziennego utrzymania, a dodatkowo mogaÎ rozwijacÂ sieÎ kulturalnie i korzystacÂ z rozrywek, na co bez wsparcia nie mogøyby sobie pozwolicÂ.
W 2009 roku, Miejski OsÂrodek Pomocy Spoøecznej we Wrocøawiu, we wspoÂøpracy ze szkoøami i przedszkolami, rozpoczaÎø realizacjeÎ projektu pt. ¹Aktywni
razem z namiº, ktoÂrego celem jest zwieÎkszanie szans rozwojowych i aktywnosÂci
dzieci i møodzieźy z rodzin wielodzietnych poprzez wspieranie rozwoju ich zainteresowanÂ i zdolnosÂci. Adresatami saÎ dzieci i møodzieź z najuboźszych wrocøawskich
rodzin posiadajaÎcych na utrzymaniu troje i wieÎcej dzieci do 24. roku źycia
(www.um.wroc.pl).
Cele projektu:
± zwieÎkszenie szans rozwojowych dzieci i møodzieźy z Rodzin Plus
± wsparcie zdolnosÂci, umiejeÎtnosÂci i zainteresowanÂ
± upowszechnianie wiedzy o potrzebach dzieci i møodzieźy z Rodzin Plus
pragnaÎcych rozwijacÂ swoje zainteresowania.
Dziaøania:
± pozyskiwanie sponsoroÂw w celu sfinansowania konkretnego zadania, ktoÂrego
realizacja jest niezbeÎdna dla rozwoju zdolnosÂci i zainteresowanÂ dziecka
± posÂredniczenie mieÎdzy sponsorem a rodzicami dziecka, w celu ustalenia
najwøasÂciwszej formy pomocy
± umoźliwienie sponsorom umieszczania logo swojej firmy na stronie internetowej MOPS z informacjaÎ o udzielonej pomocy lub zachowania anonimowosÂci.
W Poznaniu natomiast, realizowany jest program wsparcia ¹Patronat nad
RodzinaÎº. Polega on na systematycznym i døugofalowym wspieraniu konkretnej
rodziny z przynajmniej czworgiem dzieci. SÂrodki na pomoc pozyskuje sieÎ od
sponsoroÂw, zwanych Patronami ± saÎ to instytucje, rodziny lub osoby prywatne.
´
Program realizowany jest przez FundacjeÎ ¹Gøos dla Zyciaº przy wspoÂøpracy innych
podmiotoÂw: Klubu Rodzin Wielodzietnych Civitas Christiana, Duszpasterstwa
Rodzin Archidiecezji PoznanÂskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
(www.patronatnadrodzina.pl).
Cele programu:
1. Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rozbudzanie
wraźliwosÂci spoøecznej na potrzeby tych rodzin poprzez reklameÎ i promocjeÎ
programu ¹Patronat nad rodzinaÎº.
2. Stworzenie silnego sÂrodowiska rodzin wielodzietnych, ktoÂre beÎdzie reprezentowacÂ ich interesy wobec wøadz, medioÂw i w spoøeczenÂstwie oraz beÎdzie
dziaøacÂ na rzecz swoich czøonkoÂw.
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3. Pozyskiwanie sponsoroÂw, czyli zÂroÂdeø finansowania wieloletniego wsparcia
rodzin wielodzietnych w zakresie ekonomicznym i opiekunÂczym.
4. Stworzenie Klubu ¹Patronatº, grupujaÎcego sponsoroÂw programu.
5. Wspomaganie finansowe i rzeczowe rodzin wielodzietnych przez firmy,
instytucje, rodziny oraz ludzi dobrej woli.
6. Wielokierunkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji
źyciowej (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna itp.).
Realizacja programu polega na:
1. poszukiwaniu osoÂb publicznych dla wsparcia programu
2. znalezieniu patronoÂw medialnych programu
3. znajdowaniu sponsoroÂw (firm, rodzin, osoÂb), decydujaÎcych sieÎ na systematyczne i døugofalowe wspieranie rodzin wielodzietnych
4. doborze rodzin wielodzietnych do otrzymywania systematycznej, døugofalowej pomocy
5. kojarzeniu rodzin potrzebujaÎcych z konkretnym patronem
6. szerokiej akcji promocyjnej i medialnej dla popularyzacji programu ¹Patronat nad RodzinaÎº
7. wydawaniu kolejnych edycji ¹Informatora dla rodzin wielodzietnychº.
W Wielkopolsce trwa roÂwnieź kolejna edycja kampanii ¹Rodzina Wielodzietna ± Dobry WyboÂr!º, ktoÂra takźe jest inicjatywaÎ Fundacji ¹Gøos dla
´
Zyciaº. Kampania ma na celu zmianeÎ negatywnego stereotypu, jaki powszechnie
panuje na temat rodzin wielodzietnych, jako tych, w ktoÂrych wysteÎpuje patologia. Kampania ta ma roÂwnieź podniesÂcÂ samooceneÎ czøonkoÂw takich rodzin,
zwøaszcza dzieci i møodzieźy. Waźne jest takźe zwieÎkszanie ich sÂwiadomosÂci na
temat przysøugujaÎcych im obecnie praw, jak roÂwnieź rozwiaÎzanÂ poprawiajaÎcych
sytuacjeÎ rodzin, ktoÂre mogøyby zostacÂ wprowadzone w Polsce, np. ulg podatkowych.
Inicjatywy pomocowe skierowane do rodzin wielodzietnych realizowane saÎ
roÂwnieź w Polsce centralnej, mieÎdzy innymi w wojewoÂdztwach sÂwieÎtokrzyskim
i mazowieckim.
W 2008 roku w Warszawie urzeÎdnicy utworzyli program wspierajaÎcy rodziny wychowujaÎce kilkoro dzieci. Nie jest to typowa pomoc socjalna, czyli
wsparcie finansowe, ale caøy wachlarz ulg i bonusoÂw dla matki i ojca, ktoÂrzy
majaÎ czworo lub wieÎcej dzieci. Miasto zmieniøo uchwaøeÎ Rady Warszawy, na
mocy ktoÂrej tylko rodziny majaÎce piaÎtkeÎ dzieci mogøy jezÂdzicÂ komunikacjaÎ
miejskaÎ za darmo. Obecnie ta ulga przysøuguje juź rodzinom z czwoÂrkaÎ dzieci.
W ramach projektu zostaø rozpisany konkurs dla organizacji pozarzaÎdowych,
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w wyniku ktoÂrego wyøoniono administratora do prowadzenia magazynu rzeczowego. Moźna w nim zostawiacÂ niepotrzebne podreÎczniki szkolne, ktoÂre nasteÎpnie trafiaÎ do ucznioÂw z rodzin wielodzietnych. Zorganizowano roÂwnieź grupeÎ
wolontariuszy udzielajaÎcych korepetycji dzieciom z problemami w nauce.
Wprowadzono ulgi dla dzieci w dosteÎpie do Miejskich OsÂrodkoÂw Sportu
i Rekreacji. BeÎdaÎ one roÂwnieź dostawaøy dofinansowanie z miasta do wycieczek
i wyjazdoÂw klasowych organizowanych przez ich szkoøy (www.se.pl).
W Sandomierzu wprowadzono natomiast program ¹Nas troje i wieÎcejº, ktoÂry
realizowany jest przez Miejski OsÂrodek Pomocy Spoøecznej. Skierowany jest on do
rodzin wielodzietnych i zasteÎpczych zamieszkaøych na terenie Sandomierza.
Program obejmuje:
± zapewnienie czøonkom rodzin ulgi polegajaÎcej na umoźliwieniu zakupu
biletoÂw wsteÎpu na pøatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez
miejskie instytucje kultury i sportu (bezpøatnie lub ulgowo)
± zawieranie z podmiotami prowadzaÎcymi na terenie Sandomierza dziaøalnosÂcÂ
gospodarczaÎ umoÂw przewidujaÎcych inne ulgi skierowane do rodzin wielodzietnych i zasteÎpczych.
Z realizacjaÎ programu zwiaÎzane jest wprowadzenie specjalnej karty ¹Nas troje
i wieÎcejº (bip.um.sandomierz.pl).
W Polsce podejmowane saÎ roÂźne inicjatywy skierowane do rodzin wielodzietnych. NiewaÎtpliwie takie przedsieÎwzieÎcia sprzyjajaÎ rozwojowi nie tylko samych
rodzin, ale takźe caøego spoøeczenÂstwa. Istnieje jednak wiele deficytoÂw w polityce
skierowanej wobec rodziny, zwøaszcza wielodzietnej. Braki obserwuje sieÎ gøoÂwnie na
poziomie:
1. makrospoøecznym ± wsparcia instytucjonalnego rodzin, zwøaszcza wielodzietnych, ten typ wsparcia wymaga zmiany obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw
prawnych i rozporzaÎdzenÂ regulujaÎcych politykeÎ spoøecznaÎ wobec rodzin,
takźe wielodzietnych
2. mikrospoøecznym ± wsparcia rodzin poprzez roÂźnorodne systemy spoøecznej
troski (naturalne i specjalistyczne), ten typ pomocy wymaga rzetelnej wiedzy
dotyczaÎcej obszaroÂw problemowych rodzin (zapotrzebowania na wsparcie)
oraz wykwalifikowanej kadry søuźaÎcej opiekaÎ.
W dalszej czeÎsÂci artykuøu przedstawione zostanaÎ gøoÂwne zaøoźenia do pracy
z osobami pochodzaÎcymi z rodzin wielodzietnych w celu wzmocnienia ich kapitaøu
adaptacyjnego. PodstawaÎ do wnioskowanych rozwiaÎzanÂ staøy sieÎ wyniki badanÂ
empirycznych (patrz pkt 2.).
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Zaøoźenia do pracy wzmacniajaÎcej kapitaø adaptacyjny osoÂb pochodzaÎcych
z rodzin wielodzietnych
Zaøoźenie 1.
ZatrzymacÂ straty ± strategia interwencyjna polegajaÎca na przerwaniu cyklu strat
w sferach:
± fizycznej (ubytki zdrowia)
± psychicznej (obniźenie poczucia wøasnej wartosÂci, brak poczucia skutecznosÂci dziaøanÂ, poczucie bezradnosÂci)
± spoøecznej (wycofanie z kontaktoÂw interpersonalnych)
± zawodowej (brak pracy i zabezpieczenia finansowego)
± duchowej (kryzys wartosÂciowania).

U czøonkoÂw rodzin wielodzietnych straty w poszczegoÂlnych sferach mogaÎ
przybieracÂ roÂźny stopienÂ nasilenia, od braku ubytkoÂw do wyczerpania zasoboÂw.
Interwencja wymaga wczesÂniejszej diagnozy poziomu zasoboÂw (poziomu utraty
poszczegoÂlnych zasoboÂw).
Zaøoźenie 2.
ZminimalizowacÂ skutki strat ± wyroÂwnacÂ poziom potencjaøu rozwojowego poprzez wsparcie w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego, spoøecznego, zawodowego i duchowego.

Kolejnym krokiem po zatrzymaniu cyklu strat jest minimalizowanie ich negatywnych skutkoÂw w funkcjonowaniu osoby z rodziny wielodzietnej w sferach:
indywidualnej (fizycznej, psychicznej i duchowej), rodzinnej, spoøeczno-zawodowej.
Zaøoźenie 3.
WzmacniacÂ zasoby podmiotowe, czyli kompetencje psychospoøeczne osoby, niezbeÎdne w pozytywnym odbiorze siebie i poczuciu skutecznosÂci wøasnych dziaøanÂ.

Kompetencje podmiotowe obejmujaÎ wszelkie zasoby wewneÎtrzne czøowieka,
ktoÂre moźe nabycÂ w procesie edukacji (szeroko rozumianej), takie jak: zdolnosÂci
komunikacyjne, poczucie zaradnosÂci wynikajaÎce z odnoszenia sukcesoÂw i spostrze-
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gania zwiaÎzku pomieÎdzy wøasnym dziaøaniem a pozytywnym rezultatem, umiejeÎtnosÂcÂ rozwiaÎzywania konfliktoÂw, nabycie efektywnych strategii radzenia sobie ze
stresem, wzmacnianie kompetencji zawodowych, rozwoÂj zainteresowanÂ itp.
Zaøoźenie 4.
WzmacniacÂ zasoby energii ± strategia polega na wzmacnianiu tych zasoboÂw osobistych, ktoÂre warunkujaÎ pozyskiwanie innych rodzajoÂw zasoboÂw, moźna je wymienicÂ na
inne typy kapitaøu (Hobfoll 2006, s. 75).

Do zasoboÂw energetycznych istotnych w pozytywnej adaptacji osoÂb pochodzaÎcych z rodzin wielodzietnych naleźaÎ: siøy do zrealizowania zadanÂ, zdrowie, pomoc
finansowa.
Zaøoźenie 5.
WzmacniacÂ zasoby stanu ± strategia polega na wzmacnianiu tych zasoboÂw, ktoÂre
warunkujaÎ pozyskiwanie innych rodzajoÂw zasoboÂw.

Do zasoboÂw stanu istotnych w pozytywnym procesie adaptacji osoÂb wychowywanych w rodzinach wielodzietnych naleźaÎ: bliskosÂcÂ z osobami z rodziny, przyjazÂnÂ,
obecnosÂcÂ autorytetoÂw, od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ, wsparcie w pracy. Ich wzmacnianie powinno odbywacÂ sieÎ poprzez pomoc jednostce w konteksÂcie systemu
rodzinnego.
Zaøoźenie 6.
WspieracÂ rozwoÂj religijny osoÂb z rodzin wielodzietnych.

Osoby pochodzaÎce z rodzin wielodzietnych o pozytywnej adaptacji charakteryzujaÎ sieÎ wykorzystywaniem w radzeniu sobie ze stresem strategii religijnych pozytywnych, polegajaÎcych na zrozumieniu dosÂwiadczanych problemoÂw i proÂbie poradzenia sobie z nimi. Pozytywny wzoÂr religijnego radzenia sobie zwiaÎzany jest
z pozytywnym przystosowaniem i zaangaźowaniem w religieÎ (Bartczak, Jarosz
2006, s. 48).
Badania wskazujaÎna istotne znaczenie religijnosÂci i sposobu odwoøywania sieÎ do
dosÂwiadczenÂ w tej sferze (pozytywnego baÎdzÂ negatywnego) w radzeniu sobie

90

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Mirosøaw Kalinowski

w sytuacjach trudnych (Szewczyk, Weinmuller 2005; Galea 2008). Stosowanie
strategii religijnych pozytywnych sprzyja efektywnemu radzeniu sobie z sytuacjaÎ
stresowaÎ i wspoÂøwysteÎpuje z wyźszym poziomem przystosowania (Bartczuk, Jarosz
2006).
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ROZDZIAè IV

ZASOBY ADAPTACYJNE
´
MèODZIEZY Z RODZIN ALKOHOLOWYCH
___________________________________________

Iwona Niewiadomska

1. Problemy przystosowawcze u dzieci alkoholikoÂw
WspoÂøuzaleźnienie jako forma adaptacji w rodzinie z problemem alkoholowym. Døugotrwaøe funkcjonowanie w bliskich relacjach z alkoholikiem prowadzi
czeÎsto do wspoÂøuzaleźnienia, ktoÂre jest traktowane jako syndrom reakcji przystosowawczych do døugotrwaøej i silnie stresujaÎcej sytuacji źyciowej (Cierpiaøkowska
2000, s. 90). Do cech konstytuujaÎcych syndrom wspoÂøuzaleźnienia zalicza sieÎ
mieÎdzy innymi takie objawy jak (Brown 1992, s. 261; Cierpiaøkowska 1997,
s. 20-23; RysÂ 2008, s. 48-49):
· staøa tendencja do tego, aby samoocena zaleźaøa od umiejeÎtnosÂci kontrolowania siebie i innych w roÂźnego rodzaju sytuacjach źyciowych (w tym roÂwnieź w okolicznosÂciach stanowiaÎcych zagroźenie)
· przyjmowanie odpowiedzialnosÂci za zaspokajanie potrzeb innych (nawet
kosztem niezaspokajania potrzeb wøasnych)
· problemy z wyznaczaniem granicy mieÎdzy dwoma tendencjami ± do bliskosÂci
i do zachowania dystansu
· skøonnosÂcÂ do zwiaÎzko
Â w z jednostkami o zaburzonej osobowosÂci i/lub z osobami uzaleźnionymi od substancji chemicznych
· wysteÎpowanie przynajmniej trzech sposÂro
Â d nasteÎpujaÎcych problemoÂw: 1)
silnie rozwinieÎtego mechanizmu zaprzeczania, 2) tøumienia uczucÂ, 3) depresji, 4) przejawiania nadmiernej czujnosÂci, 5) kompulsywnosÂci, 6) naduźywania sÂrodkoÂw psychoaktywnych, 7) dosÂwiadczenia przemocy fizycznej i/lub
seksualnej, 8) choroÂb somatycznych stanowiaÎcych nasteÎpstwo przeźywanego
stresu, 9) pozostawanie przez co najmniej dwa lata w sÂcisøym zwiaÎzku z osobaÎ
uzaleźnionaÎ bez proÂby szukania pomocy.
Moźna sieÎ zastanawiacÂ, jak dochodzi do powstania syndromu wspoÂøuzaleźnienia. Sprzyja temu przede wszystkim funkcjonowanie w chaosie oraz w atmo-
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sferze zakøamania i niekonsekwencji. Gdy skutki uzaleźnienia stajaÎ sieÎ coraz
bardziej widoczne i coraz trudniejsze do usunieÎcia, to dochodzi do zwieÎkszenia
potrzeby ukrywania tego faktu. Przedstawiony mechanizm prowadzi z jednej
strony do hermetycznego zamknieÎcia systemu rodzinnego, zasÂ z drugiej ± do
przyjmowania nadmiernej odpowiedzialnosÂci za utrzymywanie roÂwnowagi w tym
systemie. Do elementoÂw dezintegrujaÎcych funkcjonowanie naleźy teź zaliczycÂ
brak konsekwencji i staøosÂci, ciaÎgle obecnych w źyciu dzieci, ktoÂrych jedno lub
obydwoje rodzicoÂw naduźywa alkoholu, a pozostali domownicy zaprzeczajaÎ temu
faktowi. Osoby wychowywane w tego rodzaju sÂrodowisku przestajaÎ teź ufacÂ
swoim uczuciom i ocenie napøywajaÎcych faktoÂw szczegoÂlnie wtedy, gdy zdobeÎdaÎ
przesÂwiadczenie, źe funkcje, jakie peøni alkohol w ich rodzinie ± np. jako sÂrodek
do wyraźania miøosÂci, smutku, radosÂci, zøosÂci czy do rozwiaÎzywania istniejaÎcych
problemoÂw ± nie majaÎ powszechnego charakteru (Ledwoch, Ledwoch 1996,
s. 93-94).
W rodzinie z problemem alkoholowym nasteÎpujaÎ teź istotne zmiany w zakresie
kontroli zachowanÂ. Na etapie wsteÎpnym rodzina znajduje sieÎ w fazie ostrego
konfliktu, poniewaź wytwarza sieÎ rywalizacja o sprawowanie kontroli mieÎdzy rodzicem alkoholikiem i rodzicem niealkoholikiem. Gdy nasila sieÎ dezorganizacja
źycia rodzinnego, woÂwczas niepijaÎcy wspoÂømaøźonek zaczyna rezygnowacÂ z proÂb
sprawowania kontroli nad zachowaniami alkoholowymi partnera na rzecz kontrolowania dorazÂnych problemoÂw. StabilnosÂcÂ rodziny moźe wzrosnaÎcÂ, gdy niepijaÎcy
rodzic na nowo podejmie proÂbeÎ przejeÎcia kontroli nad źyciem rodzinnym, a osoba
uzaleźniona z pozycji rodzicielskiej przejdzie na pozycjeÎ dziecka (Sztander 1994,
s. 44-45). Przedstawiona dynamika zmian w kontrolowaniu systemu rodzinnego
znajduje oddzÂwieÎk w funkcjonowaniu dzieci alkoholikoÂw, poniewaź øatwo przejmowacÂ nad nimi kontroleÎ za pomocaÎ narzucania uczucÂ i/lub wymaganÂ (Ackerman
1987, s. 63-76; Brown 1992, s. 269-270).
TrudnosÂci adaptacyjne u dzieci alkoholikoÂw wynikajaÎ teź ze specyficznych
zasad, ktoÂre søuźaÎ utrzymaniu kruchej roÂwnowagi w systemie rodzinnym. Reguøa
¹nie moÂwº dotyczy bezwzgleÎdnego milczenia na temat istniejaÎcej sytuacji. Skutki
obowiaÎzywania tej zasady saÎ niebezpieczne, poniewaź domownicy nie informujaÎ ani
siebie nawzajem, ani otoczenia o przeźywanych trudnosÂciach. Dlatego rzadko tego
typu rodziny otrzymujaÎ skutecznaÎ pomoc we wczesnej fazie rozwoju problemoÂw
alkoholowych. Zasada ¹nie ufajº oznacza brak zaufania ± zaroÂwno w stosunku do
osoÂb najbliźszych, jak roÂwnieź do dalszego sÂrodowiska spoøecznego. Skutkiem
obowiaÎzywania tej reguøy jest permanentne odczuwanie braku bezpieczenÂstwa,
przy stale dosÂwiadczanym zagroźeniu ze strony alkoholika. Zasada ¹nie odczuwajº wyraźa koniecznosÂcÂ zaprzeczania emocjom, poniewaź osoby wspoÂøuzaleźnione czeÎsto interpretujaÎ przeźywanie uczucÂ jako utrateÎ kontroli nad zachowaniem
(Brown 1992, s. 261).
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Efektem znalezienia sieÎ w sytuacji trudnej ± w bliskich relacjach rodzinnych
z alkoholikiem ± czeÎsto jest bezradnosÂcÂ, poniewaź osoba nie wie, jak sieÎ zachowacÂ,
gdyź stosowane przez niaÎ sposoby radzenia sobie z problemami saÎ nieskuteczne
(Jacyniak, Pøuźek 1996, s. 108). Do dorazÂnych nasteÎpstw dosÂwiadczanego stresu
naleźy zaliczycÂ przede wszystkim wysoki poziom napieÎcia emocjonalnego i przykre
dosÂwiadczenia psychiczne ± np. gwaøtownaÎ agresjeÎ werbalnaÎ i/lub fizycznaÎ, gniew
czy zachowanie ucieczkowe. PrzedøuźajaÎcy sieÎ stan przeciaÎźenia prowadzi do pogorszenia w funkcjonowaniu jednostki na poziomie somatycznym, psychicznym
i/lub spoøecznym. ZasÂ trwaøe nasteÎpstwa døugotrwaøego stresu polegajaÎ gøoÂwnie na
utrwaleniu destrukcyjnych sposoboÂw radzenia sobie z trudnosÂciami, co w konsekwencji skutkuje wadliwym przystosowaniem jednostki (Oniszczenko 1993, s. 72-74).
Naleźy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, źe czynnikiem regulujaÎcym nasilenie
dezadaptacyjnych zachowanÂ jest poziom odpornosÂci na stres. JesÂli jest niski, zwieÎksza ryzyko zaburzenÂ przystosowawczych, zasÂ dysponowanie konstruktywnymi strategiami zaradczymi prowadzi do wzrostu prawdopodobienÂstwa pozytywnej adaptacji (Rogala-ObøeÎkowska 1999, s. 78). PrzedstawionaÎ prawidøowosÂcÂ potwierdzajaÎ
wyniki badanÂ, w ktoÂrych stwierdzono, źe ± niezaleźnie od etapu rozwojowego
møodzieźy ± døugotrwaøe napieÎcie psychiczne prowadzi do trudnosÂci w procesie
przystosowania møodych osoÂb (Centre for Substance Abuse Treatment 1999,
s. 107).
Bardziej szczegoÂøowa analiza problemoÂw w funkcjonowaniu dzieci alkoholikoÂw
zostanie przedstawiona w konteksÂcie trzech kryterioÂw zespoøu wadliwego przystosowania (Rosenhan, Seligman 1994, s. 10; RysÂ 2008, s. 49):
· tworzenia systemu iluzji i zaprzeczania (nieracjonalnosÂcÂ i dziwacznosÂcÂ posteÎpowania)
· usztywnienia zachowan
Â w celu utrzymania stabilnosÂci systemu
· naruszania norm spoøecznych.
Wpøyw systemu iluzji i zaprzeczania (nieracjonalnosÂci zachowanÂ) na trudnosÂci adaptacyjne u dzieci alkoholikoÂw. Kiedy spostrzeźenia, mysÂlenie i zachowania jednostki wydajaÎ sieÎ pozbawione sensu i nie majaÎ podstaw w obiektywnej
rzeczywistosÂci, woÂwczas okresÂla sieÎ tego typu postaweÎ jako nieadaptacyjnaÎ. W przypadku rodziny, w ktoÂrej ojciec i/lub matka przez døuźszy czas naduźywa alkoholu,
pozostali czøonkowie rodziny zaczynajaÎ dostosowywacÂ swoje źycie do zaistniaøej
sytuacji poprzez stosowanie systemu iluzji i zaprzeczenÂ (Mellibruda 1998; Linowski, Nowicka 2004; Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda 2006). Mechanizm ten
polega na narastajaÎcej liczbie znieksztaøcenÂ poznawczych, ktoÂre z jednej strony
zmniejszajaÎ zdolnosÂci w zakresie adekwatnego spostrzegania faktoÂw oraz do ich
¹zdrowegoº osaÎdu, a z drugiej ± nasilajaÎ zjawisko samooszukiwania (Mellibruda
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1998 s. 28). NajczeÎsÂciej wysteÎpujaÎce znieksztaøcenia mogaÎ przyjaÎcÂ postacÂ (Linowski, Nowicka 2004, s. 53-54):
· zaprzeczenia prostego ± przekonanie, źe cosÂ nie istnieje, mimo jego faktycznego wysteÎpowania w rzeczywistosÂci
· minimalizowania ± przyznawanie sieÎ do wysteÎpowania trudnosÂci, ale w taki
sposoÂb, źe ich nateÎźenie wydaje sieÎ mniejsze niź faktycznie jest
· racjonalizowania ± usprawiedliwiania zachowan
Â alkoholika w taki sposoÂb,
aby nie ponosiø za nie odpowiedzialnosÂci
· intelektualizowania ± unikanie konkretnego mysÂlenia o problemach na rzecz
ich uogoÂlniania i teoretyzowania
· odwracania uwagi ± zmienianie przedmiotu rozmowy (lub refleksji mysÂlowej)
w celu unikania tematoÂw zagraźajaÎcych systemowi iluzji, ktoÂry zostaø przez
osobeÎ wypracowany
· fantazjowania ± czeÎste posøugiwanie sieÎ wyobraźeniami na temat nierealistycznych sytuacji, wydarzenÂ i wøasnych czynoÂw
· koloryzowania wspomnien
Â ± przypominanie sobie minionych wydarzenÂ,
ktoÂre pomagajaÎ przetrwacÂ trudne momenty w relacjach z alkoholikiem
· źyczeniowego planowania ± tworzenie nierealistycznych wizji zaro
Â wno wøasnych dziaøanÂ, jak roÂwnieź przyszøych sytuacji, ktoÂre przyczyniaÎ sieÎ do rozwiaÎzania zaistniaøych problemoÂw.
Przedstawione powyźej znieksztaøcenia poznawcze prowadzaÎ w konsekwencji
do tego, źe czøonkowie rodziny z problemem alkoholowym zaczynajaÎ mysÂlecÂ
w sposoÂb magiczno-źyczeniowy. W tym mysÂleniu osoby wykorzystujaÎ manipulowanie (Linowski, Nowicka 2004, s. 55): 1) czasem ± podporzaÎdkowujaÎc wspomnienia i plany aktualnym przeźyciom, 2) przyczynowosÂciaÎ ± zmieniajaÎc źyczeniowo
uwarunkowania zaistniaøych zdarzenÂ, 3) znaczeniem ± okresÂlajaÎc znaczenie zjawisk
w oderwaniu od realioÂw. Celem stosowania systemu iluzji i zaprzeczenÂ przez
wspoÂøuzaleźnionych czøonkoÂw rodziny nie jest okøamywanie innych, ale to, by
nie dopusÂcicÂ do usÂwiadomienia sobie przeźywanych problemoÂw alkoholowych,
a takźe utrzymacÂ stabilnosÂcÂ systemu rodzinnego, pozytywnaÎ samooceneÎ i konstruktywnaÎ wizjeÎ wøasnego źycia (Mellibruda 1998; Woronowicz 2001).
Problemy adaptacyjne dzieci alkoholikoÂw zwiaÎzane z usztywnieniem zachowanÂ. Osoby wychowywane w dysfunkcjonalnych rodzinach majaÎ tendencje do
preferowania sztywnych i nieprzystosowawczych form dziaøania (roÂl) po to, aby
w døuźszym okresie czasu utrzymywacÂ stabilizacjeÎ tego systemu (Sztander 1994,
s. 39; Woydyøøo 1993, s. 87-89).
Podejmowanie przez dziecko okresÂlonej roli odbywa sieÎ w sposoÂb niesÂwiadomy,
a jej kontynuacja jest wzmacniana poprzez oczekiwania odnoszaÎce sieÎ do wyznaczonej jednostce funkcji w kontaktach mieÎdzy czøonkami rodziny. Odgrywanie roli
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w døuźszym okresie czasu doprowadza do jej utrwalenia w postaci okresÂlonych
wzorcoÂw zachowania, ktoÂre jest przenoszone na funkcjonowanie w innych ukøadach spoøecznych (RysÂ 2008, s. 89). Dzieci alkoholikoÂw najczeÎsÂciej identyfikujaÎ sieÎ
z rolaÎ (Woronowicz 2001, s. 122; Robinson, Rhoden 2003, s. 55-60; RysÂ 2008, s.
89-91):
1. Bohatera Rodzinnego
2. Zagubionego Dziecka (Anioøka, Dziecka we Mgle, Niewidocznego Dziecka)
3. Maskotki (Bøazna)
4. Kozøa Ofiarnego (Wyrzutka, Dewianta).
Ad 1) Bohater Rodzinny. Zazwyczaj tego rodzaju rola jest przyjmowana przez
najstarsze dziecko w rodzinie. Przyjmuje ono obowiaÎzki zwiaÎzane z kompensowaniem deficytoÂw w sprawowanej opiece rodzicielskiej. Wykonywanie zadanÂ przekraczajaÎcych moźliwosÂci dziecka øaÎczy sieÎ z ksztaøtowaniem takich cech jak:
· nadmierna obowiaÎzkowosÂcÂ
· nadodpowiedzialnosÂcÂ
· zdolnosÂcÂ do funkcjonowania w ciaÎgøym napieÎciu
· niewielkie zaufanie do innych ludzi
· nadmierne kontrolowanie siebie i otoczenia
· brak umiejeÎtnosÂci odpoczywania i redukcji napieÎcÂ
· rezygnowanie z wøasnych potrzeb i troski o siebie
· nastawienie na perfekcjonizm i osiaÎganie sukceso
Â w (np. nauce i/lub sporcie).
Bohater Rodzinny sprawia teź wraźenie osoby odpornej na stres, czyli takiej,
ktoÂra nie potrzebuje pomocy. W zwiaÎzku z tym takie dziecko rzadko otrzymuje
wsparcie ze strony innych osoÂb. W źyciu dorosøym skutki tej roli saÎ czeÎsto zwiaÎzane
z unikaniem uźywania alkoholu, rezygnacjaÎ z osobistego szczeÎsÂcia, pracoholizmem,
ustawicznym niezadowoleniem z uzyskiwanych osiaÎgnieÎcÂ oraz trudnosÂciami w bliskich relacjach interpersonalnych (z powodu braku zaufania i nadmiernej kontroli).
Ad 2) Zagubione Dziecko. Istnieje grupa osoÂb, ktoÂre radzaÎ sobie z rodzinnym
problemem alkoholowym poprzez wycofanie sieÎ w ¹swoÂjº sÂwiat. CzeÎsto jest to
zwiaÎzane z ucieczkaÎ w marzenia, lektury czy teź w wirtualnaÎ przestrzenÂ Internetu.
Jednostki przyjmujaÎce roleÎ Zagubionego Dziecka stajaÎ sieÎ ¹niewidoczneº lub niedostrzegalne dla otoczenia ± np. nie majaÎ przyjacioÂø i źyjaÎ na marginesie klasy.
PrzyjeÎcie opisanej powyźej postawy skutkuje formowaniem takich cech jak:
· skrywanie uczucÂ
· brak otwartosÂci i tworzenie nadmiernego dystansu w mieÎdzyludzkich kontaktach
· unikanie ludzi
· uciekanie od dosÂwiadczanych problemo
Â w i/lub ich negowanie.
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UtrzymujaÎce sieÎ wzorce Zagubionego Dziecka w okresie dorosøosÂci skutkujaÎ
trudnosÂciami adaptacyjnymi ± zaroÂwno w źyciu prywatnym, jak i zawodowym. Ich
problemy polegajaÎ gøoÂwnie na braku satysfakcjonujaÎcych zwiaÎzkoÂw uczuciowych,
izolowaniu sieÎ od innych, niskich umiejeÎtnosÂciach w zakresie rozwiaÎzywania roÂźnego typu problemoÂw, niewielkich zdolnosÂciach asertywnych (najczeÎsÂciej nie upominajaÎ sieÎ o wøasne prawa).
Ad 3) Maskotka. Dzieci posteÎpujaÎce zgodnie z rolaÎ Maskotki rozøadowujaÎ
napieÎcia rodzinne poprzez to, źe strojaÎc roÂźnego rodzaju źarty, znajdujaÎ sieÎ
w centrum uwagi wszystkich domownikoÂw. Wraz z upøywem czasu jednostka
przestaje rozumiecÂ graniceÎ mieÎdzy źartem a sytuacjaÎ serio (sÂmiechem i pøaczem).
Osoby z tej zbiorowosÂci najczeÎsÂciej stosujaÎ strategieÎ rozwiaÎzywania problemoÂw,
ktoÂra polega na ¹robieniu dobrej miny do zøej gryº. Przedstawiony mechanizm
decyduje o ksztaøtowaniu takich cech przystosowawczych jak:
· øatwosÂcÂ podporzaÎdkowywania sieÎ innym ludziom (preferowanie submisyjnych postaw)
· nadmierna cheÎcÂ podobania sieÎ otoczeniu
· søabe zdolnosÂci obronne, co sprzyja wykorzystywaniu jednostki (w tym ro
Â wnieź seksualnemu)
· niewielkie kompetencje w zakresie rozwiaÎzywania problemo
Â w.
Skutki tej roli w źyciu dorosøym najczeÎsÂciej dotyczaÎ ambiwalencji zachowanÂ.
Pierwsza z nich polega na tym, źe pomimo opinii osoÂb wesoøych, wewnaÎtrz odczuwajaÎ one permanentny smutek, leÎk i niepewnosÂcÂ. ZasÂ druga ambiwalencja
odnosi sieÎ do tego, źe chocÂ wzbudzajaÎ sympatieÎ, to nie saÎ traktowane powaźnie ±
ani w kontaktach na pøaszczyzÂnie zawodowej, ani w relacjach z partnerem.
Ad 4) Kozioø Ofiarny. Odgrywanie tej roli søuźy temu, aby poprzez skupianie
uwagi na problemach dziecka ± np. jego wagarach, dokonywanych kradzieźach czy
spoźywaniu alkoholu ± odwroÂcicÂ uwageÎ najbliźszych od problemoÂw rodzinnych.
DzieÎki ¹nieudacznictwuº osoby dochodzi do rozøadowania w sÂrodowisku domowym roÂźnego rodzaju frustracji, zøosÂci i/lub rozczarowanÂ. Kozøem Ofiarnym zazwyczaj zostaje bardzo wraźliwa osoba, ktoÂra, dziaøajaÎc pod wpøywem negatywnych
uczucÂ, zaczyna przejawiacÂ dewiacyjne zachowania. DosÂwiadczanie nieustannych
niepowodzenÂ źyciowych czeÎsto skutkuje w dorosøym źyciu KozøoÂw Ofiarnych spoøecznym niedostosowaniem. Dezaprobata ze strony otoczenia najczeÎsÂciej jest wywoøana statusem dewianta z powodu zachowanÂ przesteÎpczych i/lub przejawoÂw demoralizacji. WieÎcej informacji na ten temat znajduje sieÎ w nasteÎpnej czeÎsÂci paragrafu.
TrudnosÂci adaptacyjne dzieci alkoholikoÂw zwiaÎzane z naruszaniem norm
spoøecznych. Naduźywanie substancji psychoaktywnych ± gøoÂwnie alkoholu ±
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w rodzinie pochodzenia jest traktowane jako czynnik wysokiego ryzyka zachowanÂ
dewiacyjnych dzieci. Zachowania niezgodne z obowiaÎzujaÎcymi normami w tej
grupie polegajaÎ gøoÂwnie na (Stelmach 2001, s. 165):
1. popeønianiu czynoÂw karalnych
2. naduźywaniu substancji psychoaktywnych (przede wszystkim alkoholu)
3. innych przejawach demoralizacji.
Ad 1) Popeønianie czynoÂw karalnych. Funkcjonowanie møodej osoby
w dysfunkcjonalnych grupach pierwotnych ± przede wszystkim w zaburzonym
systemie rodzinnym i/lub dewiacyjnej grupie roÂwiesÂniczej ± czeÎsto prowadzi do
lekcewaźenia ogoÂlnie akceptowanych norm i wartosÂci, co znajduje odzwierciedlenie
w zachowaniach przesteÎpczych (Szymanowska 2003, s. 78). Wyniki badanÂ sugerujaÎ, źe w populacji møodzieźy czyny karalne najczeÎsÂciej popeøniajaÎ (WozÂniak-Krakowian, Pawlica 1998 s. 460-462):
· uczniowie starszych klas szko
Âø gimnazjalnych lub zawodowych
· gøo
Â wnie chøopcy
· wagarowicze
· czeÎsto w wysokim stopniu zdemoralizowani
· uźywajaÎcy alkoholu i/lub innych sÂrodko
Â w psychoaktywnych
· uciekinierzy z domo
Â w rodzinnych lub placoÂwek wychowawczych.
NiepokoÂj budzaÎ roÂwnieź okolicznosÂci tego typu dziaøanÂ, przede wszystkim
wysoki stopienÂ agresywnosÂci, bezwzgleÎdnosÂcÂ i okrucienÂstwo nieletnich (Sitkowska
1997, s. 188).
Bardzo wysoki stopienÂ kryminogennosÂci zaznacza sieÎ w rodzinach alkoholowych. Jest to zwiaÎzane z kilkoma czynnikami. Po pierwsze dlatego, źe wysteÎpuje
w nich szczegoÂlnie niepomysÂlna atmosfera wychowawcza, gdyź dzieci juź od najmøodszych lat spotykajaÎ sieÎ z zaburzeniami w relacji rodzic-dziecko, brakiem nadzoru rodzicielskiego, dosÂwiadczaniem przemocy fizycznej i/lub seksualnej, negatywnymi wzorcami zachowanÂ ± zwiaÎzanych mieÎdzy innymi z uźywaniem substancji
chemicznych, czynami przesteÎpczymi i prostytucjaÎ (Simourd, Andrews 1994, s. 26-31; Cottle 2001, s. 367-394).
Po drugie, brak wsparcia ze strony rodzicoÂw powoduje zanikanie wieÎzi uczuciowych, frustracjeÎ podstawowych potrzeb psychicznych (np. bezpieczenÂstwa, akceptacji i afiliacji) oraz narastanie trudnosÂci w obszarze psychicznego funkcjonowania (m.in. zaburzenÂ w sferze emocjonalnej, poznawczej i/lub spoøecznej). CzeÎstaÎ
konsekwencjaÎ wymienionych powyźej mechanizmoÂw jest nieposøuszenÂstwo, zaniedbywanie obowiaÎzkoÂw szkolnych, wagary oraz angaźowanie sieÎ w dziaøalnosÂcÂ
grup przesteÎpczych, w ktoÂrych osoba cÂwiczy kryminogenne posteÎpowanie (OchmanÂski 2001, s. 47-49).
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Po trzecie, dzieci alkoholikoÂw czeÎsto nie saÎ roÂwnieź akceptowane przez kolegoÂw
± przede wszystkim ze wzgleÎdu na ich sytuacjeÎ domowaÎ. RoÂwiesÂniczy ostracyzm
spoøeczny pogøeÎbia zaroÂwno ich izolacjeÎ spoøecznaÎ, jak teź negatywne dosÂwiadczenia
psychiczne (PstraÎg 1993, s. 11-12).
Po czwarte, charakterystycznaÎ cechaÎ dzieci alkoholikoÂw jest nadmiernie
rozwinieÎta reakcja imitacyjna, polegajaÎca na bezkrytycznej identyfikacji z aspoøecznymi i/lub antyspoøecznymi wzorami posteÎpowania. Mechanizm modelowania zachowanÂ posiada bardzo duźe znaczenie w procesie socjalizacji dziecka.
Jednak w przypadku osoÂb z rodzin alkoholowych modelowanie spoøeczne
czeÎsto dotyczy nieakceptowanego przez innych posteÎpowania. Rezultaty bezkrytycznej imitacji mogaÎ wieÎc polegacÂ na takich zachowaniach przesteÎpczych
jak: kradzieźe, wøamania, rozboje czy uczestnictwo w boÂjkach (PstraÎg 1993,
s. 12).
Ad 2) Naduźywanie substancji psychoaktywnych. Wychowanie w rodzinie
z problemem alkoholowym w istotny sposoÂb sprzyja poÂzÂniejszemu uzaleźnieniu
dzieci (Chatham i in. 1999). Istnienie zaleźnosÂci mieÎdzy specyfikaÎ rodziny
pochodzenia a naduźywaniem alkoholu przez kobiety w ich dorosøym źyciu
potwierdzajaÎ badania przeprowadzone przez T. Soøtysiak (1994, s. 6-8). CzeÎsÂcÂ
wnioskoÂw z tych analiz zostaøa przedstawiona poniźej. WieÎkszosÂcÂ badanych
pochodziøa z rodzin peønych, w ktoÂrych wysteÎpowaøo naduźywanie alkoholu
przez rodzicoÂw. Osoby badane od najmøodszych lat proÂbowaøy alkohol (34%
± czeÎstowanie przez rodzicoÂw, 25% ± zmuszanie do picia pod presjaÎ kar fizycznych). AtmosfereÎ domu rodzinnego cechowaøy czeÎste køoÂtnie i awantury. Ten
negatywny obraz dopeøniajaÎ jeszcze inne zjawiska patologiczne: kazirodztwo
(8%), narkomania (4%), prostytucja (6%), proÂby samoboÂjcze (11%). Wedøug
subiektywnych ocen badanych kobiet, istotnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu stylu ich
źycia speøniaøy postawy rodzicoÂw ± 37% badanych stwierdziøo, źe rodzice stawiali im zbyt wysokie wymagania; 27% oceniøo postaweÎ rodzicoÂw jako odtraÎcajaÎcaÎ; 23% ± jako nadopiekunÂczaÎ, a 10% ± jako unikajaÎcaÎ. UogoÂlniajaÎc zaprezentowane wyniki badanÂ, moźna stwierdzicÂ, źe kobiety uzaleźnione od alkoholu
w wielu przypadkach powielaøy styl źycia, jaki byø preferowany w rodzinie ich
pochodzenia.
Ad 3) Inne przejawy demoralizacji. Wpøyw rodziny alkoholowej na inne
zachowania dewiacyjne zostanie przedstawiony na przykøadzie zjawiska prostytucji. WieÎkszosÂcÂ osoÂb uprawiajaÎcych nierzaÎd nie ma dobrych dosÂwiadczenÂ socjalizacyjnych, poniewaź z reguøy wywodzaÎ sieÎ z dysfunkcjonalnych rodzin. Rodzinne
uwarunkowania prostytucji saÎ zwiaÎzane z takimi czynnikami jak (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2004, s. 78-79; Pospiszyl 2009, s. 245):
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brak stabilizacji materialnej i personalnej
· zaburzona struktura systemu rodzinnego
· konflikty mieÎdzy domownikami
· brak prawidøowych wieÎzi osobowych (w tym wrogi lub obojeÎtny stosunek do
siebie czøonkoÂw rodziny)
· stosowanie ro
Â źnych form przemocy
· duźa czeÎstotliwosÂcÂ zachowan
Â kryminogennych
· naduźywanie alkoholu.
Przedstawione powyźej czynniki prowadzaÎ w konsekwencji do takiego modelu
wychowawczego, w ktoÂrym silnie zaznaczajaÎ sieÎ negatywne wpøywy ± przede
wszystkim niewielka i/lub nieprawidøowa opieka rodzicoÂw nad dziecÂmi, chaos
aksjo-normatywny oraz preferowanie dwoÂch styloÂw wychowawczych: liberalnego
(brak konstruktywnej dyscypliny, nadmierna pobøaźliwosÂcÂ i niekonsekwentne karanie) lub autokratycznego, ktoÂry przejawia sieÎ gøoÂwnie w nadmiernym rygoryzmie
i zbyt czeÎstym karaniu (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2004, s. 83).
·

2. Zasoby ksztaøtujaÎce adaptacjeÎ w rodzinie alkoholowej
Analizy empiryczne zostaøy przeprowadzone na populacji 553 osoÂb, ktoÂre
wychowywaøy sieÎ w rodzinie z problemem alkoholowym. Badani byli kwalifikowali
do tej grupy, gdy przynajmniej jedno z ich rodzicoÂw naduźywaøo alkoholu. Opis
socjodemograficzny respondentoÂw zostaø przedstawiony w rozdziale drugim.
Formy adaptacji dzieci alkoholikoÂw. Przeprowadzenie analizy skupienÂ doprowadziøo do wyodreÎbnienia czterech typoÂw adaptacji w grupie osoÂb wychowywanych w rodzinie alkoholowej (por. wykres 1.). Do badania rodzaju przystosowania wykorzystano Test ZdanÂ NiedokonÂczonych (RISB) J. Rottera. W zastosowanej
metodzie wyniki wysokie oznaczajaÎ problemy adaptacyjne, zasÂ niskie ± duźy potencjaø przystosowawczy.
Wykres 1. ilustruje prawidøowosÂcÂ, źe wsÂroÂd møodzieźy wywodzaÎcej sieÎ z rodzin
alkoholowych istniejaÎ nasteÎpujaÎce sposoby przystosowania:
1. typu P (N=151) ± z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ
2. typu S1 (N=140) ± ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym z powodu
zaburzenÂ w sferze relacji rodzinnych
3. typu S2 (N=173) ± ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (gøoÂwnie z powodu podwyźszonego nateÎźenia problemoÂw psychicznych i interpersonalnych)
4. typu N (N=89) ± z niskim potencjaøem przystosowawczym.
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Wykres 1. Formy adaptacji dzieci alkoholikoÂw (N=553): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB
J. Rottera w grupach N (N=89), S1 (N=140), S2 (N=173), P (151)

Ad 1) Dzieci alkoholikoÂw typu P (z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ). Osoby w tej
zbiorowosÂci funkcjonujaÎprawidøowo we wszystkich sferach, ktoÂre konstytuujaÎpotencjaø przystosowawczy, tj. w: 1) relacjach interpersonalnych, 2) kontaktach rodzinnych,
3) obszarze stosunku do siebie, 4) poczuciu realizowania osobistych daÎźenÂ, 5) niewielkim nasileniu przeźywanych problemoÂw psychicznych, 6) urzeczywistnianiu prospoøecznych wartosÂci. Wymienione powyźej prawidøowosÂci decydujaÎo duźych moźliwosÂciach adaptacyjnych w grupie typu P (por. niski WO: nieprzystosowanie osobiste).
Ad 2) Dzieci alkoholikoÂw typu S1 (ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym z powodu zaburzenÂ w sferze relacji rodzinnych). Obniźenie adaptacyjnosÂci w tej grupie stanowi przede wszystkim efekt konfliktoÂw rodzinnych. W tej
spoøecznosÂci zaznacza sieÎ teź podwyźszony poziom trudnosÂci w relacjach interpersonalnych. Natomiast w pozostaøych obszarach ± stosunku do wartosÂci, przeźywanych problemach psychicznych, realizacji daÎźenÂ i samoocenie ± wysteÎpuje harmonijne funkcjonowanie osoÂb typu S1.
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Ad 3) Dzieci alkoholikoÂw typu S2 (ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi z powodu podwyźszonego nateÎźenia problemoÂw psychicznych i interpersonalnych). W wyodreÎbnionej grupie zaznacza sieÎ podwyźszony poziom trudnosÂci
przystosowawczych w dwoÂch wymiarach funkcjonowania: dosÂwiadczanych problemach psychicznych i kontaktach interpersonalnych. W pozostaøych sferach adaptacyjnych ± tj. w relacjach rodzinnych, stosunku do siebie, daÎźeniach i celach oraz
w preferowaniu prospoøecznych wartosÂci ± jednostki ze zbiorowosÂci typu S2 realizujaÎ sieÎ bezkonfliktowo.
Ad 4) Dzieci alkoholikoÂw typu N (z niskim potencjaøem przystosowawczym). Duźe nasilenie trudnosÂci (por. wysoki WO: nieprzystosowanie osobiste)
u dzieci alkoholikoÂw typu N jest generowane przez konfliktowe funkcjonowanie we
wszystkich wymiarach analizowanych obszaroÂw adaptacyjnych, co sieÎ wyraźa poprzez takie czynniki jak:
· destrukcyjne relacje interpersonalne
· zaburzone kontakty z osobami najbliźszymi (domownikami)
· negatywna samoocena
· trudnosÂci dotyczaÎce urzeczywistniania daÎźen
Â i celoÂw
· wysoki poziom dosÂwiadczanych problemo
Â w psychicznych
· zaburzenia w preferencji prospoøecznych wartosÂci.
Wpøyw zasoboÂw na formy adaptacji møodzieźy pochodzaÎcej z rodzin alkoholowych. Analiza zwiaÎzkoÂw mieÎdzy zasobami a rodzajem przystosowania u dzieci
alkoholikoÂw zostaøa dokonana w czterech aspektach:
1. wpøywu ogoÂlnego nateÎźenia kapitaøu na sposoÂb przystosowania badanych osoÂb ±
w tym konteksÂcie testowano trzy wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania
ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia posiadanemu kapitaøowi,
b) ocenianie zyskoÂw w zasobach, c) spostrzeganie strat kapitaøowych
2. determinowania form adaptacji u dzieci alkoholikoÂw przez cztery typy zasoboÂw
(por. rozdziaø pierwszy); do tej procedury wykorzystano dwanasÂcie wynikoÂw
w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia
kapitaøowi o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu, energetycznym,
b) ocenianie zyskoÂw w zasobach materialnych, podmiotowych, stanu i energetycznych, c) spostrzeganie strat w kapitale o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
3. wpøywu zasoboÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych na potencjaø adaptacyjny møodzieźy wychowywanej w rodzinach alkoholowych; w analizie tej kwestii uwzgleÎdniono szesÂcÂ rodzajoÂw wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrz-
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nym, b) ocenianie zyskoÂw w kapitale wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, c) spostrzeganie strat w zasobach wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
4. ksztaøtowania moźliwosÂci przystosowawczych w wyodreÎbnionej spoøecznosÂci
przez zasoby religijne; w testowaniu tego czynnika wykorzystano dwa wyniki
w Kwestionariuszu Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta: a) pozytywne sposoby radzenia sobie ze stresem, b) negatywne strategie
zaradcze.
Ad 1) Ksztaøtowanie adaptacji u dzieci alkoholikoÂw przez poziom posiadanych zasoboÂw (niezaleźnie od ich rodzaju). Na podstawie przeprowadzonych analiz
statystycznych moźna sformuøowacÂ konkluzjeÎ, źe formy adaptacji u møodzieźy
wychowywanej w rodzinie z problemem alkoholowym w istotny sposoÂb zaleźaÎ od
(por. aneks do rozdziaøu IV):
· przypisywania znaczenia poziomowi posiadanych zasobo
Â w ± roÂźnice mieÎdzy
grupami N, S1, S2 i P w analizowanym zakresie ilustruje wykres 2.
· spostrzegania zysko
Â w kapitaøowych ± prawidøowosÂci w tym aspekcie wskazuje
wykres 3.
· dostrzegania strat w poziomie posiadanego kapitaøu ± ro
Â źnice mieÎdzygrupowe
w tym wymiarze ukazuje wykres 4.

Wykres 2. Wpøyw dosÂwiadczania poziomu roÂźnorodnych zasoboÂw na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw (N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P
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Osoby z niskimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (typu N) spostrzegajaÎ
u siebie istotnie mniej zasoboÂw niź jednostki z pozostaøych grup. Nie ma natomiast
istotnych roÂźnic mieÎdzy nateÎźeniem psychospoøecznego kapitaøu w spoøecznosÂciach
typu P, S1 i S2. Uzyskana prawidøowosÂcÂ moźe sÂwiadczycÂ o tym, źe problemy
w roÂźnych sferach funkcjonowania u dzieci alkoholikoÂw typu N mogaÎ stanowicÂ
efekt defensywnych postaw, ktoÂre saÎ generowane przez zbyt niski poziom zasoboÂw
adaptacyjnych (por. rozdziaø pierwszy).

Wykres 3. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw kapitaøowych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

Dzieci alkoholikoÂw z wysokimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (typ P) spostrzegajaÎ
istotnie wieÎcej zyskoÂw kapitaøowych niź osoby odznaczajaÎce sieÎ niskim potencjaøem
przystosowawczym (typ N) i jednostki typu S1 (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu
konfliktoÂw w sferze relacji rodzinnych). Nie ksztaøtujaÎ sieÎ natomiast istotne roÂźnice
mieÎdzy møodzieźaÎ typu P i osobami typu S2 (ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi z powodu podwyźszonego nateÎźenia problemoÂw psychicznych i interpersonalnych). Moźna w zwiaÎzku z tym sugerowacÂ, źe spostrzeganie niewielkich zyskoÂw
kapitaøowych moźe prowadzicÂ zaroÂwno do problemoÂw w roÂźnych sferach funkcjonowania (w spoøecznosÂci typu N), jak roÂwnieź do specyficznych trudnosÂci adaptacyjnych
± zwiaÎzanych z konfliktowymi relacjami rodzinnymi (w grupie typu S1).
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Wykres 4. Wpøyw spostrzeganych strat kapitaøowych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Møodzieź z wysokim potencjaøem przystosowawczym (typ P) i dzieci alkoholikoÂw ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu konfliktowych relacji rodzinnych (typ
S1) dosÂwiadczajaÎ istotnie mniej strat w psychospoøecznym kapitale w stosunku do
zbiorowosÂci typu N i S2. Na bazie przedstawionych przesøanek moźna zatem
stwierdzicÂ, źe spostrzeganie strat w ilosÂci posiadanych zasoboÂw moźe wpøywacÂ
u jednostek wychowywanych w rodzinach alkoholowych na problemy przystosowawcze w roÂźnych aspektach funkcjonowania (w zbiorowosÂci typu N) lub na
generowanie trudnosÂci psychologicznych i interpersonalnych (w spoøecznosÂci
typu S2).
Ad 2) Ksztaøtowanie przystosowania dzieci alkoholikoÂw przez cztery typy
kapitaøu: materialny, podmiotowy, stanu, energii. WyszczegoÂlnione powyźej
kategorie zasoboÂw determinujaÎ formy przystosowania osoÂb wychowywanych
w rodzinach alkoholowych poprzez nasteÎpujaÎce mechanizmy (por. aneks do rozdziaøu IV):
· przypisywanie znaczenia poziomowi zasobo
Â w ± materialnych (wykres 5.),
podmiotowych (wykres 6.), stanu (wykres 7.), energii (wykres 8.)
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spostrzeganie zyskoÂw w kapitale ± podmiotowym (wykres 9.), stanu (wykres
10.), energii (wykres 11.)
dostrzeganie strat w zasobach podmiotowych (wykres 12.) i stanu (wykres 13.).

Wykres 5. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw materialnych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw (N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Møodzieź z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (typ P) w stosunku do osoÂb
z niskimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (typ N) dosÂwiadcza istotnie wieÎkszego
poziomu zasoboÂw o charakterze materialnym. RoÂźnice dotyczaÎ przede wszystkim
takich kategorii doÂbr jak:
· warunki mieszkaniowe
· ubranie
· sÂrodki transportu.
Nie ma natomiast istotnych roÂźnic mieÎdzy grupami typu P, S1 i S2
w analizowanym obszarze. Dlatego moźna stwierdzicÂ, źe istotnie niźszy poziom zasoboÂw materialnych ksztaøtuje formeÎ adaptacji typu N u dzieci alkoholikoÂw, czyli niski potencjaø przystosowawczy w roÂźnych sferach ich funkcjonowania.
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Wykres 6. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw podmiotowych na formy adaptacji u dzieci
alkoholikoÂw (N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Analogicznie do poziomu kapitaøu materialnego, u jednostek typu N (z niskaÎ
adaptacyjnosÂciaÎ) zaznacza sieÎ istotnie niźsze nateÎźenie zasoboÂw podmiotowych
w stosunku do pozostaøych spoøecznosÂci (typu P, S1 i S2). Stanowi to podstaweÎ
do sformuøowania konkluzji, źe niski potencjaø przystosowawczy u dzieci alkoholikoÂw jest generowany przez niewielkie nasilenie kapitaøu o charakterze podmiotowym. Møodzieź z tej zbiorowosÂci dosÂwiadcza deficytoÂw w nasteÎpujaÎcych sferach
osobowosÂci:
· sensownosÂci/celowosÂci wøasnego źycia
· samoocenie ± m.in. w zakresie korzystnych uczucÂ wzgleÎdem siebie, poczucia
wøasnej wartosÂci, poczucia dumy z siebie, dosÂwiadczania wøasnej wartosÂci
w relacjach z innymi ludzÂmi
· umiejeÎtnosÂciach interpersonalnych
· samodyscyplinie
· sprawowaniu kontroli nad zdarzeniami ± zaro
Â wno w konteksÂcie aktualnych,
jak i przyszøych zdarzenÂ
· nasileniu dosÂwiadczanych sukceso
Âw
· poczuciu humoru.
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Wykres 7. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw stanu na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Niewielkie moźliwosÂci przystosowawcze saÎ takźe generowane przez istotnie
niźszy poziom zasoboÂw stanu. SÂwiadczy o tym fakt, źe wysteÎpujaÎ statystyczne
roÂźnice w analizowanym obszarze mieÎdzy zbiorowosÂciaÎ typu N a pozostaøymi
grupami (typu P, S1 i S2). Natomiast mieÎdzy spoøecznosÂciami z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ P) i ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym (typ S1 i S2) nie
zaznaczajaÎ sieÎ roÂźnice w testowanym wymiarze. W zwiaÎzku z tym moźna sugerowacÂ,
iź na niewielkie zdolnosÂci przystosowawcze u møodzieźy z rodzin alkoholowych
wpøywajaÎ braki w zasobach stanu, ktoÂre dotyczaÎ m.in.:
· stabilnosÂci rodzinnej
· udanego maøźen
Âstwa rodzicoÂw
· bliskosÂci z czøonkami rodziny
· dobrych relacji z rodzicami
· bliskosÂci z aktualnym partnerem
· dosteÎpnosÂci do oso
Â b, od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ
· pomocy w realizowaniu zadan
Â ± szczegoÂlnie w domu
· wsparcia ze strony innych ± m.in. od wspo
ÂøpracownikoÂw
· liczby relacji z innymi ludzÂmi
· zaangaźowania w dziaøalnosÂcÂ wspo
Â lnot religijnych.
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Wykres 8. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw energetycznych na formy adaptacji u dzieci
alkoholikoÂw (N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

W obszarze kapitaøu energetycznego roÂwnieź zachodzi prawidøowosÂcÂ polegajaÎca
na tym, źe møodzieź z niskim potencjaøem przystosowawczym (grupa N) dosÂwiadcza niźszego poziomu tego rodzaju doÂbr w stosunku do spoøecznosÂci typu P, S1 i S2.
W konteksÂcie tej reguøy naleźy zatem wnioskowacÂ, źe na niewielkie moźliwosÂci
adaptacyjne u osoÂb wychowywanych w rodzinach alkoholowych wpøywa niski
kapitaø energetyczny. Deficyty odnoszaÎ sieÎ przede wszystkim do:
· zdrowia fizycznego i/lub psychicznego
· zdrowia partnera
· siø do realizacji podjeÎtych zadan
Â
· zabezpieczenia finansowego ± zaro
Â wno aktualnego, jak teź przyszøego
· pomocy finansowej, gdy zachodzi taka potrzeba.
U dzieci alkoholikoÂw z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ P) i ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym (grupy S1 i S2) zaznacza sieÎ istotnie wyźsze nasilenie
zyskoÂw w zasobach podmiotowych w stosunku do spoøecznosÂci z niewielkimi
moźliwosÂciami adaptacyjnymi. JednoczesÂnie mieÎdzy grupami P, S1 i S2 nie ma
roÂźnic w testowanym aspekcie. Zaprezentowane prawidøowosÂci stanowiaÎ podstaweÎ
do wnioskowania, źe spostrzeganie niewielkich zyskoÂw w zasobach podmiotowych
w istotny sposoÂb przyczynia sieÎ do niskiej adaptacyjnosÂci osoÂb pochodzaÎcych
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z alkoholowych systemoÂw rodzinnych. DosÂwiadczanie duźych trudnosÂci przystosowawczych øaÎczy sieÎ w szczegoÂlny sposoÂb z poczuciem niskich zyskoÂw w zakresie:
· pozytywnej samooceny ± m.in. poczucia dumy z siebie i poczucia wøasnej
wartosÂci
· sensownosÂci wøasnego źycia i sÂwiadomosÂci realizowanych celo
Âw
· dosÂwiadczania niezaleźnosÂci oraz wpøywu na wøasne źycie i zachodzaÎce zdarzenia
· dosÂwiadczanych sukceso
Âw
· optymizmu i nadziei na przyszøosÂcÂ
· samodyscypliny i niepoddawania sieÎ rutynie
· umiejeÎtnosÂci ksztaøtowania konstruktywnych kontakto
Â w interpersonalnych.

Wykres 9. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw podmiotowych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

Analogicznie do przedstawionych wczesÂniej zaleźnosÂci, zyski w zasobach stanu
u dzieci alkoholikoÂw typu N (z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) saÎ istotnie niźsze niź
w grupach typu P (z wysokim potencjaøem przystosowawczym), S1 i S2 (ze sÂredniaÎ
adaptacyjnosÂciaÎ). MieÎdzy spoøecznosÂciami P, S1 i S2 nie ma natomiast statystycznie
istotnych roÂźnic w testowanym wymiarze. W zwiaÎzku z tym moźna sformuøowacÂ
konkluzjeÎ, źe niskie moźliwosÂci przystosowawcze u møodzieźy z rodzin alkoholo-
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wych saÎ konstytuowane przez spostrzeganie niewielkich zyskoÂw w zasobach stanu.
Deficyty osoÂb dosÂwiadczajaÎcych problemoÂw adaptacyjnych dotyczaÎ gøoÂwnie niewielkiego pozyskiwania:
· bliskosÂci z czøonkami rodziny
· satysfakcji z bliskich relacji z maøźonkiem (partnerem)
· wsparcia ze strony innych ludzi (w tym ro
Â wnieź od wspoÂøpracownikoÂw)
· pomocy w realizowaniu domowych obowiaÎzko
Âw
· obecnosÂci oso
Â b, od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ
· towarzystwa innych ludzi
· pozytywnej oceny spoøecznej (poczucia, źe osoba jest wartosÂciowa dla innych)
i przejawoÂw pozytywnych uczucÂ od innych.

Wykres 10. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w zasobach stanu na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

Møodzieź z niewielkim potencjaøem przystosowawczym (zbiorowosÂcÂ typu N)
dosÂwiadcza takźe w stosunku do grup z wyźszymi moźliwosÂciami adaptacyjnymi
(typu P, S1 i S2) istotnie mniej zyskoÂw o charakterze energetycznym. JednoczesÂnie
testowany czynnik w spoøecznosÂciach P, S1 i S2 ksztaøtuje sieÎ na podobnym
poziomie. Dlatego teź naleźy stwierdzicÂ, źe niewielkie moźliwosÂci przystosowawcze
saÎ generowane przez istotnie niźsze zyski w wymiarze energetycznym. Dzieci alko-
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holikoÂw typu N (z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) najczeÎsÂciej dosÂwiadczajaÎ maøych zyskoÂw
w obszarze:
· siø witalnych i wytrzymaøosÂci (w tym ro
Â wnieź do zrealizowania podjeÎtych
zadanÂ)
· wøasnego zdrowia
· czasu na praceÎ i na przebywanie z bliskimi
· rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe
· stabilnosÂci finansowej i zabezpieczenia materialnego
· dysponowania pienieÎdzmi (m.in. na transport i przyjemnosÂci).

Wykres 11. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw energetycznych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

Istotnie niźszy poziom spostrzeganych strat w kapitale podmiotowym wysteÎpuje u møodzieźy z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ P) w stosunku do dwoÂch
zbiorowosÂci dzieci alkoholikoÂw ± z niewielkimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (grupy N) i ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu podwyźszonego nateÎźenia
problemoÂw psychicznych i interpersonalnych (grupy S2). JednoczesÂnie nie ma
istotnych roÂźnic w nasileniu tego czynnika mieÎdzy spoøecznosÂciaÎ typu P
(z duźymi moźliwosÂciami przystosowawczymi) i S1 (ze sÂrednim potencjaøem
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przystosowawczym z powodu zaburzenÂ w sferze relacji rodzinnych). Moźna
zatem wnioskowacÂ, źe zaroÂwno duźe nasilenie problemoÂw w roÂźnych sferach
funkcjonowania (w grupie N), jak i podwyźszone nateÎźenie trudnosÂci o charakterze psychicznym i/lub interpersonalnym (w populacji typu S2) stanowi efekt
duźego nasilenia spostrzeganych strat w zasobach podmiotowych. DotyczaÎ one
przede wszystkim:
· poczucia kontroli nad wøasnym źyciem i osiaÎganymi sukcesami
· sensownosÂci wøasnej egzystencji
· moźliwosÂci realizacji celo
Â w źyciowych
· poczucia niezaleźnosÂci
· optymizmu i nadziei
· poczucia wøasnej wartosÂci i pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie.

Wykres 12. Wpøyw spostrzeganych strat podmiotowych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

Analogicznie do zaleźnosÂci odnoszaÎcej sieÎ do strat podmiotowych, ubytek
zasoboÂw stanu zaznacza sieÎ na istotnie wyźszym poziomie u dzieci alkoholikoÂw
typu N (z niewielkim potencjaøem przystosowawczym) i S2 (ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi z powodu podwyźszonego nateÎźenia problemoÂw psychicznych
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i interpersonalnych) w stosunku do osoÂb z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (populacji typu
P). JednoczesÂnie w dwoÂch grupach osoÂb wychowywanych w rodzinach z problemem
alkoholowym utrata zasoboÂw ksztaøtuje sieÎ na podobnym poziomie ± w spoøecznosÂci
typu P i zbiorowosÂci S1 (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎz uwagi na trudnosÂci w relacjach
rodzinnych). Przedstawione przesøanki przemawiajaÎ za stwierdzeniem, źe duźe
nasilenie dosÂwiadczanych strat w zasobach stanu przyczynia sieÎ w istotny sposoÂb
do przeźywania roÂźnorodnych problemoÂw przystosowawczych (w populacji typu
N) oraz do zwieÎkszania trudnosÂci o charakterze psychicznym i/lub interpersonalnym (w zbiorowosÂci S2). DosÂwiadczanie utraty w zasobach stanu odnosi sieÎ przede
wszystkim do takich elementoÂw jak:
· stabilnosÂcÂ rodzinna
· przejawy pozytywnych uczucÂ ze strony innych
· obecnosÂcÂ ludzi, od kto
Â rych moźna sieÎ uczycÂ
· posiadanie przyjacio
Â ø i lojalnosÂcÂ z ich strony
· kontakty z innymi ludzÂmi
· zrozumienie ze strony pracodawcy/szefa
· pomoc w realizowaniu zadan
Â zawodowych.

Wykres 13. Wpøyw spostrzeganych strat w zasobach stanu na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P
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Ad 3) Ksztaøtowanie adaptacji dzieci alkoholikoÂw przez zasoby wewneÎtrzne
(zarzaÎdzajaÎce) versus zasoby zewneÎtrzne. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazujaÎ, źe sposoÂb przystosowania osoÂb pochodzaÎcych z alkoholowych systemoÂw
rodzinnych w istotny sposoÂb zaleźy od nasteÎpujaÎcych mechanizmoÂw (por. aneks
do rozdziaøu IV):
· przypisywania znaczenia poziomowi kapitaøu o charakterze wewneÎtrznym
(wykres 14.) i zewneÎtrznym (wykres 15.)
· spostrzegania zysko
Â w w zasobach wewneÎtrznych (wykres 16.) i zewneÎtrznych
(wykres 17.)
· dosÂwiadczania strat w kapitale wewneÎtrznym (wykres 18.).

Wykres 14. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw wewneÎtrznych na formy adaptacji u dzieci
alkoholikoÂw (N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

U dzieci alkoholikoÂw z niewielkim potencjaøem przystosowawczym (w grupie
N) wysteÎpuje istotnie niźszy poziom zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych niź w populacji typu P
(osoÂb z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ). RoÂwnoczesÂnie w spoøecznosÂciach P, S1 i S2
nasilenie tego czynnika ma poroÂwnywalny charakter. W zwiaÎzku z tym moźna
sformuøowacÂ wniosek, źe niewielkie moźliwosÂci przystosowawcze u jednostek pochodzaÎcych z rodzin alkoholowych saÎ zwiaÎzane z maøymi zasobami zarzaÎdzajaÎcymi.
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W konteksÂcie zaburzenÂ w procesie adaptacyjnym u dzieci alkoholikoÂw naleźy
zwroÂcicÂ uwageÎ na takie deficyty w kapitale zarzaÎdzajaÎcym jak:
· poczucie sensu źycia
· niska samoocena
· zewnaÎtrzsterownosÂcÂ (poczucie niewielkiego wpøywu na skutki zachodzaÎcych
zdarzenÂ ± m.in. na wøasne źycie w terazÂniejszosÂci i przyszøosÂci)
· niskie kompetencje spoøeczne ± m.in. w zakresie ksztaøtowania bliskosÂci
z czøonkami rodziny, komunikacji spoøecznej, zdolnosÂci przywoÂdczych,
umiejeÎtnosÂci organizacyjnych
· niewielka motywacja do angaźowania sieÎ w ro
Â źnego rodzaju aktywnosÂcÂ
· niski poziom samodyscypliny.

Wykres 15. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw zewneÎtrznych na formy adaptacji u dzieci
alkoholikoÂw (N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

W przypadku wysteÎpowania zasoboÂw zewneÎtrznych zachodzi taka sama prawidøowosÂcÂ jak przy kapitale zarzaÎdzajaÎcym. Mianowicie, u osoÂb z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typu N) ksztaøtujaÎ sieÎ one na istotnie niźszym poziomie niź w zbiorowosÂci
z duźymi moźliwosÂciami przystosowawczymi (typu P). Z drugiej zasÂ strony, osoby
w grupach P, S1 i S2 dysponujaÎ poroÂwnywalnym kapitaøem zewneÎtrznym. Na
podstawie zaprezentowanych prawidøowosÂci moźna wieÎc sformuøowacÂ konkluzjeÎ,
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źe niewielkie moźliwosÂci przystosowawcze u osoÂb pochodzaÎcych z rodzin alkoholowych saÎ uwarunkowane niewielkaÎ ilosÂciaÎ zasoboÂw zewneÎtrznych. Braki w zewneÎtrznym kapitale u jednostek dosÂwiadczajaÎcych wielowymiarowych problemoÂw
adaptacyjnych polegajaÎ mieÎdzy innymi na:
· niewielkiej stabilnosÂci rodzinnej
· zaburzeniach zdrowotnych u czøonko
Â w rodziny
· braku obecnosÂci ludzi, kto
Â rzy mogaÎ bycÂ wzorami posteÎpowania
· zbyt maøym wsparciu ze strony czøonko
Â w rodziny i wspoÂøpracownikoÂw
· niewielkiej liczbie oso
Â b, z ktoÂrymi moźna tworzycÂ relacje interpersonalne
· niestabilnosÂci finansowej i niewielkim zabezpieczeniu materialnym (m.in.
w postaci odpowiedniego mieszkania czy posiadanych ubranÂ)
· braku pomocy finansowej, gdy zachodzi tak potrzeba.

Wykres 16. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw wewneÎtrznych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

Dzieci alkoholikoÂw z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ N) dosÂwiadczajaÎ istotnie mniej
zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych w stosunku do osoÂb z wysokim potencjaøem
przystosowawczym (typ P). RoÂwnoczesÂnie w trzech grupach ± P (z wysokimi
moźliwosÂciami przystosowawczymi) oraz S1 i S2 (ze sÂrednim poziomem adaptacyjnosÂci) ± spostrzeganie zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych posiada poroÂwnywalne
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nateÎźenie. Powyźsze przesøanki pozwalajaÎ zatem na konkluzjeÎ, źe dosÂwiadczanie
niewielkiego poziomu zyskoÂw w kapitale zarzaÎdzajaÎcym przyczynia sieÎ u jednostek
wychowywanych w rodzinnych systemach alkoholowych do trudnosÂci w wielu
wymiarach funkcjonowania. SÂwiadomosÂcÂ istotnie mniejszego pozyskiwania kapitaøu wewneÎtrznego dotyczy w szczegoÂlnosÂci:
· poczucia wøasnej skutecznosÂci (dosÂwiadczanych sukceso
Â w)
· sensownosÂci wøasnego źycia
· pozytywnej samooceny
· wewnaÎtrzsterownosÂci (wpøywu na wøasne źycie w czasie terazÂniejszym
i w przyszøosÂci)
· motywacji intencjonalnej (zwiaÎzanej z ukierunkowaniem dziaøan
Â na realizacjeÎ
celoÂw źyciowych)
· kompetencji spoøecznych ± m.in. w zakresie komunikacji spoøecznej
· samodyscypliny.

Wykres 17. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw zewneÎtrznych na formy adaptacji u dzieci alkoholikoÂw
(N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

W zakresie pozyskiwania kapitaøu zewneÎtrznego zaznacza sieÎ prawidøowosÂcÂ
polegajaÎca na tym, źe u osoÂb z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ P) i u jednostek ze
sÂrednim potencjaøem przystosowawczym z powodu podwyźszonego nateÎźenia
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problemoÂw psychicznych i interpersonalnych (grupa S2) czynnik ten ksztaøtuje sieÎ
na istotnie wyźszym poziomie niź w grupach z niskimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (model N) i ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu zaburzenÂ w sferze relacji
rodzinnych (populacja S1). Wobec tego moźna wnioskowacÂ, źe spostrzeganie
niskich zyskoÂw w kapitale zewneÎtrznym wpøywa u dzieci alkoholikoÂw na ksztaøtowanie niskiego poziomu adaptacyjnosÂci (w grupie N) oraz na generowanie problemoÂw w sferze rodzinnej (w populacji S1). Niskie zyski w kapitale zewneÎtrznym
dotyczaÎ mieÎdzy innymi takich zasoboÂw jak:
· pozytywna ocena ze strony otoczenia spoøecznego
· przejawy pozytywnych uczucÂ od innych ludzi
· interpersonalne wsparcie ± zaro
Â wno od czøonkoÂw rodziny, jak i od wspoÂøpracownikoÂw
· obecnosÂcÂ oso
Â b, od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ
· stabilnosÂcÂ finansowa (np. pieniaÎdze na transport i na przyjemnosÂci)
· zabezpieczenie materialne (m.in. w postaci mieszkania i wyposaźenia domu).

Wykres 18. Wpøyw spostrzeganych strat w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji u dzieci
alkoholikoÂw (N=553): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2 i P

DosÂwiadczanie strat w zasobach wewneÎtrznych roÂźnicuje poroÂwnywane grupy
w taki sposoÂb, źe u osoÂb typu P (z duźymi moźliwosÂciami adaptacyjnymi)
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i u møodzieźy typu S1 (ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym z powodu
zaburzenÂ w relacjach rodzinnych) analizowany czynnik ksztaøtuje sieÎ w istotnie
niźszym nasileniu niź w grupach N (z niskim potencjaøem przystosowawczym)
i S2 (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z uwagi na podwyźszone nateÎźenie problemoÂw
psychicznych i interpersonalnych). Zaprezentowana zaleźnosÂcÂ stanowi zatem podstaweÎ do wniosku, źe spostrzeganie duźych strat w kapitale zarzaÎdzajaÎcym generuje
trudnosÂci w roÂźnych sferach adaptacyjnych (w grupie N) oraz przyczynia sieÎ do
trudnosÂci o charakterze psychicznym i interpersonalnym (w populacji S2). Poczucie
utraty w kapitale zarzaÎdzajaÎcym u dzieci alkoholikoÂw typu N i S2 dotyczy
w szczegoÂlnosÂci:
· sensownosÂci wøasnej egzystencji
· motywacji intencjonalnej (poczucia realizacji celo
Â w)
· wewnaÎtrzsterownosÂci (wpøywu na aktualne i przyszøe zdarzenia)
· samooceny.
Ad 4) Wpøyw zasoboÂw religijnych na formowanie przystosowania møodzieźy
pochodzaÎcej z rodzin alkoholowych. Zastosowana procedura statystyczna stanowi
podstaweÎ do konkluzji, źe zasoby religijne nie roÂźnicujaÎ przystosowania w spoøecznosÂci osoÂb, ktoÂre wychowywaøy sieÎ w alkoholowych systemach rodzinnych.
ReasumujaÎc rezultaty przedstawionych analiz, warto podkresÂlicÂ, źe moźna
zwieÎkszacÂ potencjaø adaptacyjny møodzieźy pochodzaÎcej z rodzin alkoholowych
dzieÎki mechanizmom zwiaÎzanym z funkcjonowaniem ich zasoboÂw. W tym konteksÂcie naleźy zwroÂcicÂ uwageÎ na kilka reguø.
PrawidøowosÂcÂ pierwsza odnosi sieÎ do zwieÎkszania moźliwosÂci przystosowawczych w grupie typu N (u osoÂb z niskim potencjaøem adaptacyjnym) i w populacji S1 (u møodzieźy ze sÂrednimi moźliwosÂciami przystosowawczymi z powodu
zaburzenÂ w sferze relacji rodzinnych). Waźne znaczenie w przedstawionym obszarze posiada zwieÎkszanie dosÂwiadczenÂ, dzieÎki ktoÂrym osoba moźe spostrzegacÂ istotnie wyźsze zyski kapitaøowe ± przede wszystkim oceniacÂ wzrost doÂbr w zasobach
zewneÎtrznych (por. wykresy: 3., 17.). WsÂroÂd nich naleźy zwroÂcicÂ szczegoÂlnaÎ uwageÎ
na pozyskiwanie takich czynnikoÂw jak: a) pozytywna ocena ze strony otoczenia
spoøecznego, b) przejawy źyczliwosÂci ze strony innych ludzi, c) interpersonalne
wsparcie ± zaroÂwno od czøonkoÂw rodziny, jak i od wspoÂøpracownikoÂw, d) obecnosÂcÂ
osoÂb, od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ, e) stabilnosÂcÂ finansowa ± np. pieniaÎdze na
transport i na przyjemnosÂci, f) zabezpieczenie materialne ± m.in. w postaci mieszkania i wyposaźenia domu.
Drugi rodzaj zaleźnosÂci dotyczy mechanizmoÂw, dzieÎki ktoÂrym powinno wzrosnaÎcÂ prawdopodobienÂstwo pozytywnej adaptacji u dzieci alkoholikoÂw typu N
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(z niskim potencjaøem przystosowawczym) i S2 (ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi z powodu podwyźszonego nateÎźenia problemoÂw psychicznych i interpersonalnych). Strategie ukierunkowane na urzeczywistnianie tego daÎźenia powinny
doprowadzicÂ do nasteÎpujaÎcych zmian w mechanizmach sterujaÎcych zasobami møodzieźy z rodzin alkoholowych (por. wykresy: 4., 12., 13., 18.):
· przeźywania niewielkich deficyto
Â w w roÂźnego typu zasobach ± niezaleźnie od
ich rodzaju
· spostrzegania mniejszych strat w kapitale podmiotowym ± m.in.: w zakresie:
a) poczucia kontroli nad wøasnym źyciem, b) moźliwosÂci realizacji celoÂw
źyciowych, c) dosÂwiadczania niezaleźnosÂci, optymizmu i nadziei, d) poczucia
wøasnej wartosÂci i pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie
· dosÂwiadczania niźszego poziomu utraty w zasobach stanu ± gøo
Â wnie w obszarze: a) stabilnosÂci rodzinnej, b) przejawoÂw pozytywnych uczucÂ od innych,
c) pozostawania wartosÂciowym dla innych, d) obecnosÂci ludzi, od ktoÂrych
moźna sieÎ uczycÂ, e) posiadania przyjacioÂø i lojalnosÂci z ich strony, f) kontaktoÂw z innymi ludzÂmi, g) zrozumienia ze strony pracodawcy/szefa, h) pomocy
w realizowaniu zadanÂ zawodowych
· poczucia mniejszych strat w wewneÎtrznym kapitale zarzaÎdzajaÎcym ± przede
wszystkim w wymiarze: a) sensownosÂci wøasnej egzystencji, b) motywacji
intencjonalnej (zwiaÎzanej z moźliwosÂciaÎ realizacji celoÂw), c) wewnaÎtrzsterownosÂci, czyli wpøywu na aktualne i przyszøe zdarzenia, d) samooceny.
Trzecia kategoria prawidøowosÂci odnosi sieÎ do przeobraźenÂ jedynie w przystosowaniu dzieci alkoholikoÂw, u ktoÂrych wysteÎpuje najwieÎcej problemoÂw adaptacyjnych (w grupie typu N). Na zwieÎkszenie moźliwosÂci przystosowawczych w tej
spoøecznosÂci powinny wpøynaÎcÂ zmiany w dwoÂch rodzajach mechanizmoÂw:
1. przypisywania znaczenia poziomowi zasoboÂw
2. spostrzegania zyskoÂw kapitaøowych.
Ad 1) Przypisywanie znaczenia poziomowi zasoboÂw. Pozytywnej adaptacji
w spoøecznosÂci typu N (z niskim potencjaøem przystosowawczym) powinny søuźycÂ
nasteÎpujaÎce mechanizmy (por. wykresy: 2., 5., 6., 7., 8., 14., 15.):
· wzrost ogo
Â lnej puli zasoboÂw ± niezaleźnie od rodzaju
· poszerzanie posiadania do
Â br materialnych (gøoÂwnie w obszarze warunkoÂw
mieszkaniowych, posiadanych ubranÂ, sÂrodkoÂw transportu)
· zwieÎkszenie poziomu zasobo
Â w podmiotowych (w zakres tego kapitaøu wchodzaÎ roÂwnieź zasoby zarzaÎdzajaÎce) ± przede wszystkim w wymiarze: a) sensownosÂci wøasnego źycia, b) samooceny, c) kompetencji spoøecznych, d) samodyscypliny, e) wewnaÎtrzsterownosÂci, f) osiaÎgania sukcesoÂw, g) poczucia humoru; h) motywacji do angaźowania sieÎ w roÂźnego rodzaju aktywnosÂci
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·

·

·

poszerzanie kapitaøu stanu (stanowiaÎcego jednoczesÂnie czeÎsÂcÂ zasoboÂw zewneÎtrznych) ± gøoÂwnie w konteksÂcie: a) stabilnosÂci rodzinnej, b) udanego
maøźenÂstwa rodzicoÂw, c) bliskosÂci z czøonkami rodziny, d) dobrych relacji
z rodzicami, e) bliskosÂci z aktualnym partnerem, f) dosteÎpnosÂci do osoÂb, od
ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ, g) pomocy w realizowaniu zadanÂ ± zaroÂwno ze
strony czøonkoÂw rodziny i wspoÂøpracownikoÂw, h) liczby relacji interpersonalnych, i) zaangaźowania w dziaøalnosÂcÂ wspoÂlnot religijnych, j) zdrowia
czøonkoÂw rodziny
pomnaźanie zasoboÂw o charakterze energetycznym/wewneÎtrznym ± m.in.
w obszarze: a) osobistego zdrowia fizycznego i/lub psychicznego, b) siø do
realizacji podjeÎtych zadanÂ
zwieÎkszanie kapitaøu o charakterze energetycznym/zewneÎtrznym ± zwiaÎzanego przede wszystkim z: a) zabezpieczeniem finansowym ± zaroÂwno aktualnym, jak teź przyszøym, b) zabezpieczeniem materialnym ± m.in. w postaci
odpowiedniego mieszkania czy posiadanych ubranÂ, c) pomocy finansowej,
gdy zachodzi taka potrzeba.

Ad 2) Spostrzeganie zyskoÂw kapitaøowych. ZwieÎkszenie moźliwosÂci przystosowawczych u møodzieźy z rodzin alkoholowych, ktoÂra dosÂwiadcza silnych problemoÂw w roÂźnych wymiarach funkcjonowania, powinno takźe nastaÎpicÂ w wyniku
(por. wykresy: 9., 10., 11., 16.):
· dosÂwiadczania zysko
Â w w zasobach podmiotowych (w tym roÂwnieź w kapitale
zarzaÎdzajaÎcym) ± gøoÂwnie w takich aspektach osobowosÂci jak: a) samoocena,
b) sensownosÂcÂ wøasnego źycia, c) motywacja intencjonalna, czyli ukierunkowanie na realizacjeÎ daÎźenÂ, d) dosÂwiadczanie niezaleźnosÂci, f) wewnaÎtrzsterownosÂcÂ, g) poczucie wøasnej skutecznosÂci (odnoszenie sukcesoÂw), h) optymizm
i nadzieja na przyszøosÂcÂ, i) samodyscyplina i niepoddawanie sieÎ rutynie, j)
kompetencje spoøeczne
· spostrzegania zysko
Âw w zasobach stanu ± dotyczaÎ one przede wszystkim:
a) stabilnosÂci rodzinnej, b) bliskosÂci z czøonkami rodziny, c) satysfakcji
z dobrych relacji z maøźonkiem (partnerem), d) wsparcia ze strony innych
ludzi, e) pomocy w realizowaniu domowych obowiaÎzkoÂw, f) obecnosÂci osoÂb,
od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ, g) towarzystwa innych ludzi, h) przejawoÂw
pozytywnych uczucÂ od innych i wysokiej oceny z ich strony
· dostrzegania zysko
Â w o charakterze energetycznym ± m.in. w wymiarze: a) siø
witalnych i wytrzymaøosÂci, b) wøasnego zdrowia, c) czasu na praceÎ i na
przebywanie z bliskimi, d) rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie
zawodowe, e) stabilnosÂci finansowej, f) zabezpieczenia materialnego.
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3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny møodzieźy
z rodzin alkoholowych
Aktualne trudnosÂci w obszarze wspierania adaptacji dzieci alkoholikoÂw.
W krajach europejskich rodzinne problemy alkoholowe stanowiaÎ powaźne zagadnienie spoøeczne. Dla przykøadu moźna wskazacÂ, źe w Polsce ok. 1,5 mln osoÂb
poniźej osiemnastego roku źycia (tj. ok. 4% populacji PolakoÂw) dosÂwiadcza tego
rodzaju zjawiska we wøasnym domu. JednoczesÂnie tylko niewielka liczba dzieci
i møodzieźy z rodzin alkoholowych byøa i/lub jest objeÎta zaroÂwno specjalistycznaÎ
pomocaÎ, jak roÂwnieź wsparciem sÂwiadczonym przez instytucje publiczne (rzaÎdowe
i samorzaÎdowe), organizacje pozarzaÎdowe oraz kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe.
Wedøug danych szacunkowych, z roÂźnego rodzaju pomocy korzysta tylko od 4
do 10% dzieci dosÂwiadczajaÎcych wspoÂøuzaleźnienia (Statystyki. www.parpa.pl
2010).
Postulaty dotyczaÎce wzmacniania potencjaøu adaptacyjnego møodzieźy
z rodzin alkoholowych. Zgodnie z art. 15. Dyrektywy Rady Europy nr 89/552/
EEC ze wzgleÎdu na problemy alkoholowe wysteÎpujaÎce w wielu krajach WspoÂlnoty
naleźy w szczegoÂlny sposoÂb zwroÂcicÂ uwageÎ na tworzenie kompleksowej polityki
promocji zdrowia ± szczegoÂlnie wsÂroÂd dzieci i møodzieźy ± na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim (Najnowsze dokumenty Unii Europejskiej. www.parpa.pl 2010).
Dla przykøadu moźna podacÂ, źe polski model przeciwdziaøania problemom
alkoholowym jest oparty na trzech wzajemnie komplementarnych poziomach
finansowo-organizacyjnych. PodstawaÎ tego modelu saÎ gminne programy profilaktyki i rozwiaÎzywania trudnosÂci alkoholowych, ktoÂre powinny bycÂ uchwalane
corocznie przez kaźdaÎ gmineÎ i finansowane z jej sÂrodkoÂw wøasnych (przede
wszystkim pochodzaÎcych z opøat za korzystanie z zezwolenÂ na sprzedaź napojoÂw
alkoholowych). Na poziomie wojewoÂdztw zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej saÎ: 1) prowadzone w oparciu o wojewoÂdzkie programy profilaktyki i rozwiaÎzywania problemoÂw alkoholowych, 2) realizowane przez zarzaÎdy wojewoÂdztw, 3) finansowane z budźetu wojewoÂdztwa oraz z opøat pobieranych za
zezwolenia na hurtowy handel alkoholem. Dziaøania centralne saÎ szczegoÂøowo
okresÂlone w narodowym Programie Profilaktyki i RozwiaÎzywania ProblemoÂw
Alkoholowych, zatwierdzanym przez RadeÎ MinistroÂw. Jest on realizowany przez
dziaøy administracji rzaÎdowej i finansowany przez budźety poszczegoÂlnych ministerstw. CaøosÂcÂ dziaøanÂ jest koordynowana przez Ministra Zdrowia i podlegøaÎ
mu PanÂstwowaÎ AgencjeÎ RozwiaÎzywania ProblemoÂw Alkoholowych (Akty prawne. www.parpa.pl 2010).
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Przedstawione powyźej zagadnienia wskazujaÎ, źe panÂstwa europejskie w ramach
swoich struktur stworzyøy systemy instytucjonalne w zakresie przeciwdziaøania
problemom alkoholowym. Naleźy jednak podkresÂlicÂ, źe kompleksowa polityka
antyalkoholowa powinna roÂwnieź uwzgleÎdniacÂ mechanizmy przyczyniajaÎce sieÎ do
preferowania wzorcoÂw posteÎpowania, ktoÂre stanowiaÎ alternatyweÎ zaroÂwno dla zachowanÂ osoÂb uzaleźnionych, jak roÂwnieź dla funkcjonowania czøonkoÂw ich rodzin.
WaźnaÎ propozycjeÎ w zakresie wspierania konstruktywnego rozwoju møodzieźy
z alkoholowych systemoÂw rodzinnych stanowi koncepcja zachowania zasoboÂw
(COR) S. Hobfolla. Wnioski aplikacyjne w tym konteksÂcie zostanaÎ przedstawione
w dalszej czeÎsÂci artykuøu.
Znaczenie zasoboÂw w ksztaøtowaniu potencjaøu przystosowawczego dzieci
alkoholikoÂw ± prawidøowosÂci wynikajaÎce z koncepcji COR i uzyskanych wynikoÂw badanÂ (na bazie tej teorii). To, w jaki sposoÂb jednostki i grupy poszukujaÎ
wsparcia, oraz to, w jaki sposoÂb reagujaÎ na prosÂby o pomoc, zaleźy w duźym stopniu
od istniejaÎcych reguø wymiany spoøecznej. Na poziomie ogoÂlnym moźna je przedstawicÂ jako sÂcieźki kulturowe, ktoÂre determinujaÎ wymianeÎ zasoboÂw. Ich skrajne
formy saÎ reprezentowane przez dwa modele (Hobfoll 2006, s. 246):
1. indywidualistyczne kody wymiany kapitaøu
2. wspoÂlnotowe reguøy dzielenia sieÎ zasobami.
Ad 1) Indywidualistyczne kody wymiany kapitaøu. W modelu indywidualistycznym relacje interpersonalne saÎ definiowane przez wzorce wzajemnosÂci:
· pozytywnej ± jej istota polega na tym, źe ludzie dzielaÎ sieÎ dobrami po to, by je
poÂzÂniej odbieracÂ ze sÂwiadomosÂciaÎ, iź w przyszøosÂci znowu naleźy dawacÂ
innym posiadane zasoby
· rywalizujaÎcej ± opiera sieÎ ona na zasadzie ¹oko za okoº; gdy czøowiek dokonuje szkoÂd, to posiada przesÂwiadczenie, źe moźe spotkacÂ sieÎ z rewanźem,
a gdy rezygnuje z niszczenia i/lub ¹podkopywaniaº innych, to przede wszystkim po to, by uniknaÎcÂ odwetu.
Indywidualistyczna rywalizacja o zasoby prowadzi wieÎc czeÎsto do wzajemnej
podejrzliwosÂci i rywalizacyjnego nastawienia w kontaktach spoøecznych. Wynika to
z przesÂwiadczenia uczestnikoÂw transakcji spoøecznych, źe funkcjonowanie najlepiej
przystosowanych jednostek polega przede wszystkim na zdobywaniu przewagi nad
innymi. Natomiast w sytuacji, gdy czøowiek pozwala innym dominowacÂ nad wøasnaÎ
osobaÎ, to prawdopodobnie sam beÎdzie gorzej prosperowaø lub teź nie beÎdzie miaø
szans na przetrwanie (Hobfoll 2006, s. 246-247).
Ad 2) WspoÂlnotowe reguøy dzielenia sieÎ zasobami. Indywidualistycznej
wymianie doÂbr przeciwstawiane saÎ zwiaÎzki wspoÂlnotowe. Kontakty interpersonal-
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ne nabierajaÎ takiego charakteru, kiedy ich uczestnicy spostrzegajaÎ siebie jako
¹jednosÂcÂº. Doprowadzenie do takiej sytuacji wymaga jednak speønienia okresÂlonych warunkoÂw. Najwaźniejsze z nich polegajaÎ na tym, źe (Hobfoll 2006, s. 248):
· uczestnicy wspo
Âlnoty majaÎ wyrazÂny obowiaÎzek źywego reagowania na potrzeby drugiej osoby
· normaÎ jest ofiarowywanie do
Â br w sytuacji, kiedy druga strona ich potrzebuje
· istotaÎ dawania jest dostarczanie drugiemu czøowiekowi takich do
Â br, ktoÂre saÎ
dla niego szczegoÂlnie korzystne
· udzielenie pomocy drugiej osobie nie wpøywa na zmianeÎ posteÎpowania ±
darczynÂca w dalszym ciaÎgu powinien źywo reagowacÂ na jej potrzeby.
DzieÎki stosowaniu przedstawionych powyźej reguø dochodzi zaroÂwno do
silnych dosÂwiadczenÂ o charakterze wspoÂlnotowym, jak roÂwnieź do naturalnej
wymiany wsparcia spoøecznego, czyli do takich procesoÂw, ktoÂre stanowiaÎ podstaweÎ do organizowania, katalizowania i/lub uruchamiania zasoboÂw, jakie saÎ
jednostce potrzebne do prawidøowego funkcjonowania (Hobfoll 2006, s. 225-227).
Grupy samopomocowe jako egzemplifikacja wspoÂlnotowego podziaøu zasoboÂw. Ze wzgleÎdu na duźe moźliwosÂci w obszarze pozyskiwania zasoboÂw, idea
samopomocy zostanie przedstawiona jako propozycja wspierania pozytywnej adaptacji møodzieźy z rodzin alkoholowych. Czøonkowie wspoÂlnot samopomocowych
dobrowolnie spotykajaÎ sieÎ, poniewaź potrzebujaÎ pomocy i oczekujaÎ, źe w tej zbiorowosÂci beÎdaÎ mogli zaroÂwno dzielicÂ sieÎ swoimi problemami, jak teź zmieniacÂ
dotychczasowe posteÎpowanie. TrudnosÂci øaÎczaÎce z innymi saÎ kluczowym elementem w rozwoju spoÂjnosÂci grupy, co z kolei pozwala jej czøonkom podejmowacÂ
ryzyko wyraźania skrywanych emocji oraz nawiaÎzywacÂ wieÎzi gwarantujaÎce wsparcie, akceptacjeÎ i normalizacjeÎ przeźycÂ. DzieÎki istniejaÎcym normom grupowym,
obserwacji innych i modelowaniu spoøecznemu dochodzi do zmian ± m.in.
w spostrzeganiu przeźywanych problemoÂw, mysÂleniu i w dosÂwiadczanych emocjach. Tym samym sÂrodowisko samopomocowe stanowi waźny system w procesie
konstruktywnego przystosowania jednostki (Schoenholtz-Read 2003, s. 161-163;
Czabaøa, SeÎk 2000, s. 618).
DosÂwiadczanie zyskoÂw kapitaøowych ± por. paragraf drugi ± przez czøonkoÂw
grup samopomocowych stanowi efekt nasteÎpujaÎcych mechanizmoÂw (Riessman,
Carroll 2000, s. 38-44):
· przemiany brako
Â w i trudnosÂci w aktywa ± ludzie, ktoÂrzy pokonali wøasne
problemy, dysponujaÎ wiedzaÎ na temat ich istoty i sposoboÂw radzenia sobie
z nimi; jest to podstawa do wspierania osoÂb majaÎcych podobne køopoty
· zamiennosÂci ro
Â l ± w grupach samopomocy role dawcy i biorcy saÎ zamienne;
zaleźnie od okolicznosÂci, kaźdy uczestnik ma okazjeÎ radzicÂ innym i samemu
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korzystacÂ z cudzych wskazoÂwek; z tego powodu wøadza w grupie jest roÂwnomiernie rozøoźona, czyli nie istnieje elita rzaÎdzaÎca oraz przetargi mieÎdzy
rzaÎdzaÎcymi i rzaÎdzonymi
· wewneÎtrznej orientacji ± uczestnicy ruchu korzystajaÎ przede wszystkim
z wøasnych dosÂwiadczenÂ, a tylko w niewielkim stopniu z konwencjonalnej
wiedzy pochodzaÎcej z zewnaÎtrz (np. od profesjonalistoÂw); orientacja wewneÎtrzna rozciaÎga sieÎ na logistykeÎ prowadzenia grupy, poniewaź wieÎkszosÂcÂ
jej czøonkoÂw wyznaje zasadeÎ samowystarczalnosÂci i polegania na sobie w zakresie zaspokajania roÂźnego typu potrzeb (np. mieszkaniowych, materialnych)
· nacisku na aktywnosÂcÂ ± wyro
Â źnikiem tego typu grup jest nastawienie na
dziaøanie, szybkie zaøatwianie spraw, wysiøek, odpowiedzialnosÂcÂ, przedsieÎbiorczosÂcÂ i rozwiaÎzywanie problemu, zamiast przyjmowania roli bezradnej ofiary
· stosowania zasady ¹pomaganie pomagaº ± wspieranie innych przynosi korzysÂci osobom udzielajaÎcym wsparcia poprzez wzrost samooceny i popraweÎ
samopoczucia.
Na podstawie zaprezentowanych prawidøowosÂci moźna zatem wysunaÎcÂ wniosek, źe angaźowanie sieÎ w spoøecznosÂci samopomocowe moźe zwieÎkszycÂ potencjaø
adaptacyjny møodzieźy z rodzin alkoholowych ± gøoÂwnie poprzez inicjowanie cyklu
zyskoÂw i/lub inwestowanie zasoboÂw, ktoÂre w konsekwencji prowadzaÎ do zwieÎkszenia poziomu posiadanych doÂbr, spostrzegania zyskoÂw kapitaøowych i do zapobiegania ich stratom (por. paragraf drugi).
W warunkach niskiego poziomu zasoboÂw osoby wychowywane w rodzinach
alkoholowych zazwyczaj preferujaÎ defensywne strategie przystosowawcze (por. rozdziaø pierwszy). Natomiast zaangaźowanie sieÎ w dziaøalnosÂcÂ grupy samopomocowej
zwieÎksza szanse dzieci alkoholikoÂw na osiaÎgnieÎcie zyskoÂw poczaÎtkowych, a w nasteÎpstwie tego ± na moźliwosÂci inwestowania posiadanych nadwyźek kapitaøowych.
JednoczesÂnie nadwyźki chroniaÎ tego rodzaju osoby przed stresem zwiaÎzanym
z dosÂwiadczaniem strat o charakterze materialnym, podmiotowym, interpersonalnym (stanu) i/lub energetycznym (Hobfoll 2006, s. 99).
Specyfika funkcjonowania spoøecznosÂci samopomocowych. Znaczenie
wspoÂlnot wzajemnego wsparcia w ksztaøtowaniu zasoboÂw adaptacyjnych u dzieci
alkoholikoÂw stanowi przesøankeÎ do tego, aby przedstawicÂ ich kroÂtkaÎ charakterystykeÎ. PierwszaÎ grupaÎ tego rodzaju byøa wspoÂlnota Anonimowych AlkoholikoÂw
(AA), ktoÂra powstaøa w 1935 roku w Akron w stanie Ohio (USA). Inicjatorami
ruchu byli dwaj alkoholicy ± makler gieødowy Bill W. i chirurg dr Bob, ktoÂrzy
spotykali sieÎ w Grupie Oksfordzkiej stawiajaÎcej sobie za cel odnowienie istoty
chrzesÂcijanÂstwa pierwszych wiekoÂw poprzez realizacjeÎ czterech absolutoÂw: uczciwosÂci w stosunku do siebie i innych w søowach i czynach, staøej gotowosÂci do
pomagania innym, czystosÂci ciaøa, umysøu i zamierzenÂ, miøosÂci do Boga i blizÂnie-
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go. CzeÎsÂcÂ tych zasad zostaøa wykorzystana do tworzenia programu ¹Dwunastu
KrokoÂwº (Niewiadomska 2006, s. 49).
SposoÂb funkcjonowania AA jest oparty na ¹Dwunastu Tradycjachº, ktoÂre
zostaøy zaprezentowane poniźej (AA w zakøadzie karnym 2002, s. 133):
1. Nasze wspoÂlne dobro powinno bycÂ najwaźniejsze, wyzdrowienie kaźdego z nas
zaleźy bowiem od jednosÂci Anonimowych AlkoholikoÂw.
2. Jedynym i najwaźniejszym autorytetem w naszej wspoÂlnocie jest miøujaÎcy BoÂg,
jakkolwiek moźe sieÎ On wyraźacÂ w sumieniu kaźdej grupy.
3. Jedynym warunkiem przynaleźnosÂci do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Kaźda grupa powinna bycÂ niezaleźna we wszystkich sprawach, z wyjaÎtkiem
tych, ktoÂre dotyczaÎ innych grup lub AA jako caøosÂci.
5. Kaźda grupa ma jeden gøoÂwny cel: niesÂcÂ posøanie alkoholikowi, ktoÂry wciaÎź
jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popieracÂ, finansowacÂ ani uźyczacÂ nazwy AA
źadnym pokrewnym osÂrodkom ani jakimkolwiek przedsieÎbiorstwom, aźeby
problemy finansowe, majaÎtkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywaøy nas
od gøoÂwnego celu.
7. Kaźda grupa AA powinna bycÂ samowystarczalna i nie powinna przyjmowacÂ
dotacji z zewnaÎtrz.
8. DziaøalnosÂcÂ we wspoÂlnocie AA powinna na zawsze pozostacÂ honorowa: dopuszcza sieÎ jednak zatrudnienie niezbeÎdnych pracownikoÂw w søuźbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni stacÂ sieÎ organizacjaÎ: dopuszcza sieÎ jednak
tworzenie søuźb i komisji bezposÂrednio odpowiedzialnych wobec tych, ktoÂrym
søuźaÎ.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmujaÎ stanowiska wobec problemoÂw spoza
wspoÂlnoty, aźeby imieÎ AA nie zostaøo uwikøane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaøywanie na zewnaÎtrz opiera sieÎ na przyciaÎganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowacÂ osobistaÎ anonimowosÂcÂ wobec prasy, radia
i filmu.
12. AnonimowosÂcÂ jest duchowaÎ podstawaÎ wszystkich naszych tradycji, przypominajaÎc nam zawsze o pierwszenÂstwie zasad przed osobistymi tradycjami.
PodsumowujaÎc normy zawarte w ¹Dwunastu Tradycjachº, naleźy podkresÂlicÂ, źe Anonimowi Alkoholicy saÎ wspoÂlnotaÎ osoÂb, ktoÂra ma na celu: rozwiaÎzywanie wspoÂlnego problemu alkoholowego, pomoc innym w utrzymywaniu
trzezÂwosÂci oraz ¹niesienie posøaniaº pijaÎcym alkoholikom poprzez dzielenie sieÎ
dosÂwiadczeniem, siøaÎ i nadziejaÎ. Jedynym i najwaźniejszym autorytetem we
wspoÂlnocie jest miøujaÎcy BoÂg, a jedynym warunkiem uczestnictwa ± cheÎcÂ zaprzestania picia. Uczestnicy wspoÂlnoty tworzaÎ grupy (20-30-osobowe), ktoÂre
systematycznie spotykajaÎ sieÎ przynajmniej raz w tygodniu. Spotkania mogaÎ
miecÂ charakter zamknieÎty (uczestniczaÎ w nich tylko alkoholicy) lub otwarty
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(mogaÎ w nich uczestniczycÂ osoby z zewnaÎtrz). Anonimowi Alkoholicy nie saÎ
organizacjaÎ. Kaźda grupa jest niezaleźna we wszystkich sprawach, z wyjaÎtkiem
tych, ktoÂre dotyczaÎ innych grup AA lub caøego ruchu. Odpowiednia liczba grup
moźe tworzycÂ intergrupy, a te majaÎ moźliwosÂcÂ utworzenia ¹Regionuº, ktoÂrego
celem jest poprawienie øaÎcznosÂci mieÎdzy poszczegoÂlnymi wspoÂlnotami (Niewiadomska 2006, s. 49-50).
Krajowa Søuźba AA jest kierowana przez wybranych przedstawicieli grup
wszystkich ¹RegionoÂwº. Peøni ona funkcje organizacyjno-kontrolujaÎce (m.in.
czuwanie nad przestrzeganiem zasad i tradycji ruchu, utrzymywanie kontaktoÂw
z mieÎdzynarodowym ruchem AA, sprowadzanie literatury, wspieranie i organizowanie nowych grup). Søuźba Krajowa nie jest wøadzaÎ ani instancjaÎ; peøni
jedynie funkcje usøugowe i søuźebne wobec czøonkoÂw ruchu. DziaøalnosÂcÂ mandatariuszy na roÂźnych szczeblach wspoÂlnoty powinna miecÂ charakter honorowy
i charytatywny. Dopuszcza sieÎ jednak zatrudnienie niezbeÎdnych pracownikoÂw
w søuźbach AA. Ze wzgleÎdu na cel samopomocowy grupy Anonimowych AlkoholikoÂw powinny bycÂ samowystarczalne, dlatego nie przyjmujaÎ dotacji z zewnaÎtrz, a ich utrzymanie wynika z dobrowolnych datkoÂw. KonsekwencjaÎ samowystarczalnosÂci jest roÂwnieź fakt, źe z jednej strony AA nie moźe angaźowacÂ sieÎ
w źadne publiczne polemiki, nie moźe wiaÎzacÂ sieÎ z źadnym wyznaniem, partiaÎ
lub instytucjaÎ, zasÂ z drugiej to, źe ruch nigdy nie powinien popieracÂ, finansowacÂ
ani uźyczacÂ nazwy źadnym organizacjom lub przedsieÎbiorstwom (Niewiadomska
2006, s. 50).
Przedstawione powyźej zasady funkcjonowania i siøa oddziaøywania programu
¹Dwunastu KrokoÂwº doprowadziøy do tego, źe w poøowie lat 90-tych XX w. liczba
uczestnikoÂw ruchu na sÂwiecie wynosiøa ponad 2 mln ± jego czøonkowie spotykali sieÎ
w ponad 96 tysiaÎcach grup w 141 krajach. W poøowie lat 70-tych XX w. powstaøa
pierwsza polska grupa AA ¹Eleusisº. W 1984 roku otwarto w Warszawie Punkt
Kontaktowy i telefon zaufania AA. W pazÂdzierniku tego samego roku odbyø sieÎ
I OgoÂlnopolski Zjazd wspoÂlnoty. Na przeøomie XX i XXI wieku na terenie Polski
spotykaøo sieÎ okoøo 1500 grup Anonimowych AlkoholikoÂw (Niewiadomska 2006,
s. 50).
Naleźy roÂwnieź podkresÂlicÂ, źe wspoÂlnoty samopomocowe powstajaÎce po to,
aby wzajemnie wspieracÂ sieÎ w rozwiaÎzywaniu roÂźnego typu problemoÂw, najczeÎsÂciej bazujaÎ na zasadach ¹Dwunastu Tradycjiº i na programie ¹Dwunastu KrokoÂwº AA. Dla przykøadu moźna podacÂ, źe w poøowie lat 40-tych XX w. w USA
zaczeÎøy powstawacÂ Kluby Rodzinne dla osoÂb, ktoÂre miaøy w rodzinie kogosÂ
z problemem alkoholowym. W 1954 roku zarejestrowano ZarzaÎd GøoÂwny
Grup Al-Anon (osoÂb wspoÂøuzaleźnionych od alkoholu). W 1957 roku w USA
powoøano WspoÂlnoteÎ Alateen przeznaczonaÎ dla dzieci i møodzieźy do lat 18,
pochodzaÎcych z rodzin z problemem alkoholowym. W 1976 roku w USA
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z grupy Alateen powstaøa WspoÂlnota Dorosøych Dzieci AlkoholikoÂw. W oparciu
o zasady funkcjonowania i program AA utworzyøy sieÎ roÂwnieź grupy samopomocowe dla rozwiaÎzywania innych specyficznych problemoÂw ± m.in. Anonimowi Narkomani, Anonimowi ObjadajaÎcy sieÎ, Anonimowi Erotomani, Anonimowi Pracoholicy, Anonimowi HazardzisÂci, Nar-Anon (bliscy narkomanoÂw),
Game-Anon (bliscy uzaleźnionych od hazardu), Work-Anon (bliscy pracoholikoÂw). Aktualnie popularnosÂcÂ spoøecznosÂci samopomocowych jest tak duźa, źe
¹trudno sobie wyobrazicÂ rodzaj dolegliwosÂci psychicznych, zaburzenÂ zachowania
czy zdarzenÂ losowych, dla ktoÂrych nie istnieje odpowiednia grupaº (Yalom,
Leszcz 2006, s. 444).
SposoÂb dziaøania programu ¹Dwunastu KrokoÂwº. W analizowanym programie abstynencja jest rozumiana jako proces zdrowienia oparty na relacji
z Bogiem, poprawie relacji interpersonalnych i rozwoju jednostki ludzkiej
w kierunku pozytywnego przystosowania do rzeczywistosÂci, uczenia sieÎ konstruktywnych sposoboÂw zaradczych w sytuacjach trudnych i wieÎkszej akceptacji siebie
(Brown 1992, s. 228). Uzyskanie przedstawionych powyźej zmian jest moźliwe
dzieÎki realizacji kolejnych krokoÂw, ktoÂre majaÎ nasteÎpujaÎcy charakter (Brown
1992, s. 305-315):
Krok 1.: PrzyznalisÂmy, źe jestesÂmy bezsilni wobec alkoholu, źe przestalisÂmy
kierowacÂ wøasnym źyciem.

Utrata kontroli nad piciem pociaÎga za sobaÎ grozÂne konsekwencje we wszystkich aspektach egzystencji. Alkoholicy, ktoÂrzy zaczeÎli odzyskiwacÂ zdrowie,
stwierdzajaÎ, źe uznanie bezsilnosÂci stanowi warunek wyzwolenia z naøogu. Pogodzenie sieÎ z niezdolnosÂciaÎ kierowania wøasnym źyciem sprzyja realnemu
pragnieniu pomocy. Czøonkowie AA twierdzaÎ, źe wiara w siebie na poczaÎtku
abstynencji utrudnia trzezÂwienie. SÂwiadomosÂcÂ bezsilnosÂci øaÎczy sieÎ z uznaniem
silnej potrzeby oparcia na Sile Wyźszej i w koniecznosÂci przyjeÎcia pomocy
drugiego czøowieka.
Krok 2.: UwierzylisÂmy, źe Siøa WieÎksza od nas samych moźe przywroÂcicÂ nam
zdrowie.

Drugi etap realizacyjny pozwala czøonkom AA uwolnicÂ sieÎ od:
· egocentryzmu
· przekonania o samokontroli nad wøasnym posteÎpowaniem
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mechanizmu zaprzeczania wøasnej chorobie.

Krok 3.: PostanowilisÂmy powierzycÂ naszaÎ woleÎ i nasze źycie opiece Boga (jakkolwiek Go pojmujemy).

Osoby angaźujaÎce sieÎ w dziaøanie ruchu okresÂlajaÎ ten etap jako ¹krok akcjiº,
poniewaź dotyczy on podjeÎcia decyzji w zakresie ograniczania wøasnej woli.
Krok 4.: ZrobilisÂmy gruntowny i odwaźny obrachunek moralny.

Wymieniona powyźej zasada jest poczaÎtkiem autoterapii. Od tego momentu
zaczyna sieÎ proces zmian w obrazie siebie, ktoÂry umoźliwia przeøamanie zakøamania
i powolne przybliźanie sieÎ realistycznego spostrzegania wøasnej osoby. Krok ten
uczy, jak patrzecÂ na siebie w sposoÂb uczciwy, rozpoznajaÎc w swoim charakterze
wady i zalety. DzieÎki wymienionemu mechanizmowi zostajaÎ takźe zainicjowane
zmiany w zakresie samoakceptacji.
Krok 5.: WyznalisÂmy Bogu, sobie i drugiemu czøowiekowi istoteÎ naszych bøeÎdoÂw.

Czøonkowie AA stwierdzajaÎ, źe wyznanie Bogu i drugiemu czøowiekowi
wøasnych bøeÎdoÂw uwalnia od izolacji i osamotnienia. DzieÎki temu umacnia sieÎ
poczucie wieÎzi z innymi. Czøowiek zyskuje przekonanie, źe stanowi czeÎsÂcÂ wspoÂlnoty i czeÎsto zaczyna dosÂwiadczacÂ nieznanego dotaÎd poczucia przynaleźnosÂci.
JednoczesÂnie przeøamanie bariery okøamywania siebie i akceptacja ze strony
innych prowadzaÎ do tego, źe zaczyna on odczuwacÂ wieÎkszy szacunek dla samego
siebie.
Krok 6.: StalisÂmy sieÎ caøkowicie gotowi, aby BoÂg uwolniø nas od wszystkich wad
charakteru.

W tej fazie znowu pojawia sieÎ problem ulegøosÂci, ktoÂra jest niezbeÎdna do
tego, aby w postawie trzezÂwiejaÎcego alkoholika zawarta byøa gotowosÂcÂ do uczenia sieÎ nowych zachowanÂ i cheÎcÂ dziaøania w kierunku osiaÎgania zmian. Krok ten
zawiera w sobie zgodeÎ na wspoÂødziaøanie mieÎdzy odpowiedzialnym i gotowym
do zmian czøowiekiem a SiøaÎ WyźszaÎ, ktoÂra pomaga w osiaÎganiu stawianych
celoÂw.

132 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Iwona Niewiadomska
Krok 7.: ZwroÂcilisÂmy sieÎ do Niego w pokorze, aby usunaÎø nasze braki.

W zaprezentowanej regule zawarta jest motywacja do podjeÎcia dziaøanÂ wynikajaÎcych z szoÂstej zasady. Czøonkowie AA stwierdzajaÎ, źe ten krok jest kluczem do
pokory, ktoÂra søuźy uznaniu autorytetu.
Krok 8.: ZrobilisÂmy listeÎ osoÂb, ktoÂre skrzywdzilisÂmy i stalisÂmy sieÎ gotowi zadosÂcÂuczynicÂ im wszystkim.

Juź w trakcie sporzaÎdzania listy pokrzywdzonych alkoholik zaczyna uwalniacÂ sieÎ
od poczucia winy w wyniku tego, źe:
· odkrywa prawdeÎ dotyczaÎcaÎ wøasnego uczestnictwa w krzywdzie wyrzaÎdzanej
innym
· wyraźa gotowosÂcÂ do zadosÂcÂuczynienia za spowodowane cierpienia.
Krok 9.: ZadosÂcÂuczynilisÂmy osobisÂcie wszystkim, wobec ktoÂrych byøo to moźliwe, z wyjaÎtkiem tych przypadkoÂw, gdy zraniøoby to ich lub innych.

Zasada dziewiaÎta roÂwnieź dotyczy stosunkoÂw z innymi ludzÂmi. Czøonkowie AA
podkresÂlajaÎ, źe zadosÂcÂuczynienie søuźy nie tylko pokrzywdzonym, ale roÂwnieź
osobie, ktoÂra zawiniøa, poniewaź akt restytucji prowadzi do przyjeÎcia odpowiedzialnosÂci za wyrzaÎdzone zøo. Na tym etapie waźne jest samo dziaøanie, ktoÂre zawiera
w sobie:
· przeprosiny
· przyznanie sieÎ do winy
· naprawienie wyrzaÎdzonych krzywd.
Sens tego kroku tkwi roÂwnieź w gotowosÂci do pogodzenia sieÎ z konsekwencjami
wynikajaÎcymi z krzywd, jakie osoba wyrzaÎdziøa innym. Naleźy roÂwnieź dodacÂ, źe
podstaweÎ oÂsmego i dziewiaÎtego etapu pracy nad sobaÎ stanowiaÎ fundamenty zbudowane w poprzednich siedmiu krokach, poniewaź dokonywanie zadosÂcÂuczynienia
przez osobeÎ egocentrycznaÎ nie przynosi ulgi psychicznej.
Krok 10.: ProwadzilisÂmy nadal obrachunek osobisty, z miejsca przyznajaÎc sieÎ do
popeønionych bøeÎdoÂw.

W przedstawionej dyrektywie jest zawarty obrachunek moralny, czyli szczera
ocena wøasnego posteÎpowania, ktoÂra powinna stacÂ sieÎ codziennaÎ praktykaÎ. Krok ten
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z jednej strony pozwala uniknaÎcÂ powrotu do pijackich postaw i zachowanÂ, zasÂ
z drugiej ± pozwala rozwijacÂ takie umiejeÎtnosÂci jak zwolnienie tempa źycia oraz
zwieÎkszenie zdolnosÂci do autorefleksji.
Krok 11.: DaÎźylisÂmy przez modlitweÎ i medytacjeÎ do coraz doskonalszej wieÎzi
z Bogiem, proszaÎc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siøeÎ do jej
speønienia.

Jedenasty etap nadaje programowi AA wymiar religijny i duchowy. Uczestnictwo we wspoÂlnocie pozwala zdrowiejaÎcej osobie przyzwyczaicÂ sieÎ do obecnosÂci Siøy
Wyźszej. NawiaÎzanie relacji z Bogiem przyczynia sieÎ do:
· opanowania samowoli
· umocnienia wieÎzi i przynaleźnosÂci
· uwalniania sieÎ od przesÂwiadczenia, źe sÂwiat jest wrogi i okrutny.
W poczaÎtkach trzezÂwienia kroki brzmiaÎ obco, a osoba koncentruje sieÎ na
wøasnej bezsilnosÂci. Jednak w miareÎ zdrowienia reguøy nabierajaÎ coraz gøeÎbszego
sensu. Etap jedenasty informuje o tym, źe praca nad sobaÎ wyraźona w ¹Dwunastu
Krokachº nigdy sieÎ nie konÂczy ± realizowane zasady powinny stanowicÂ staøaÎ filozofieÎ źycia, dajaÎcaÎ czøowiekowi pøaszczyzneÎ odniesienia w stosunku do wøasnego
posteÎpowania.
Krok 12.: Przebudzeni duchowo w rezultacie tych KrokoÂw, staralisÂmy sieÎ niesÂcÂ
posøanie innym alkoholikom i stosowacÂ te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Ostatnia zasada jest kluczem do dziaøania. Czøonkowie AA otrzymali juź dar
trzezÂwosÂci i nowaÎ wiareÎ. Najlepszym sposobem utrzymania tej postawy jest przekazywanie jej innym. Niesienie ¹posøaniaº daje satysfakcjeÎ i buduje szacunek dla
siebie. Poczucie wspoÂlnoty umacnia w trzezÂwosÂci, poniewaź istnieje przekonanie, źe
kaźdy czøonek ruchu ma do przekazania innym przeźycia z okresu pijanÂstwa oraz
siøeÎ i nadziejeÎ z okresu trzezÂwosÂci.
UogoÂlniajaÎc zagadnienia zwiaÎzane ze sposobem dziaøania ¹Dwunastu KrokoÂwº,
naleźy zauwaźycÂ, źe program wprowadza nowy sposoÂb mysÂlenia i jasne normy
posteÎpowania. Nowi czøonkowie ruchu muszaÎ podaÎźacÂ za tymi zasadami zaroÂwno
w ich samodzielnej realizacji, jak i w pracy grupowej (Niewiadomska 2006, s. 51).
W konteksÂcie uzyskanych wynikoÂw badanÂ naleźy teź zwroÂcicÂ uwageÎ na moźliwosÂci w zakresie rozwoju religijnego møodzieźy pochodzaÎcej z rodzin alkoholowych
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(por. paragraf drugi). DzieÎki urzeczywistnianiu przedstawionych reguø, czøonkowie
grupy samopomocowej czeÎsto dosÂwiadczajaÎ ¹powtoÂrnego narodzeniaº, poroÂwnywanego do nawroÂcenia religijnego lub do odnowienia swoich zwiaÎzkoÂw z wiaraÎ
niegdysÂ porzuconaÎ. NawroÂcenie religijne moźna okresÂlicÂ jako stopniowy lub nagøy
proces, w wyniku ktoÂrego rozbite i nieszczeÎsÂliwe ¹jaº staje sieÎ zjednoczone, sÂwiadomie prawe i szczeÎsÂliwe, dzieÎki silnemu oparciu na religijnej rzeczywistosÂci (Tobacyk 1989, s. 235).
ReligijnosÂcÂ, obejmujaÎca saÎdy i przekonania dotyczaÎce nadprzyrodzonosÂci, doznania emocjonalne oraz predyspozycje do okresÂlonych zachowanÂ, nie jest strukturaÎ
wyøaÎczonaÎ z caøoksztaøtu źycia psychicznego jednostki, ale w sposoÂb dynamiczny
konstytuuje osobowosÂcÂ czøowieka (PreÎźyna 1988, s. 262). Przemiana religijna
oznacza wieÎc koniecznosÂcÂ zmiany caøej postawy źyciowej czøowieka. W sytuacji
dotkliwego cierpienia motywacja do nawroÂcenia wyraźana jest søowami: proszeÎ,
pomoÂź mi. JesÂli jednak dalszy ciaÎg apelu brzmi: nie zmieniaj mnie, to takie woøanie
nie wystarcza, aby przeźycÂ faktycznaÎ przemianeÎ, poniewaź nie wyraźa ono gøeÎbokiego pragnienia autentycznego nawroÂcenia, koniecznej gotowosÂci do pracy nad
sobaÎ, odrzucenia faøszywych sposoboÂw mysÂlenia i naøogowych przyzwyczajenÂ
(Jaworski 1999, s. 48). Analizy empiryczne wskazujaÎ, źe religijne nawroÂcenie ma
charakter centralnej reorganizacji osobowosÂci o adaptacyjnych konsekwencjach dla
indywidualnego funkcjonowania. Zapewnia ono wieÎksze nasilenie poczucie sensu
źycia i osobistych zdolnosÂci, co jednoczesÂnie przyczynia sieÎ do wzrostu moźliwosÂci
przystosowawczych (Tobacyk 1989, s. 241). Osoby, ktoÂre przeźyøy nawroÂcenie
religijne, stwierdzajaÎ, źe (Tobacyk 1989, s. 242):
· caøkowicie zmieniøy dziaøania po przeźyciu religijnym
· dosÂwiadczajaÎ wieÎkszej kontroli nad swoim źyciem
· zmieniøy na bardziej pozytywny swo
Â j stosunek do rodziny i przyjacioÂø
· czerpiaÎ wieÎcej satysfakcji z źycia
· bardziej akceptujaÎ siebie.
NawroÂcenie religijne decyduje czeÎsto o zmianie postaw u czøonkoÂw ruchu AA
w kierunku (Brown 1992, s. 37): a) zwieÎkszania autorefleksji, b) ksztaøtowania
nowych poglaÎdoÂw, c) przeorientowania preferencji wartosÂci, d) zmian w spostrzeganiu siebie, e) redukowania wrogosÂci wobec otaczajaÎcego sÂwiata, f) wzrostu aktywnosÂci w źyciu rodzinnym, zawodowym i towarzyskim. NiepijaÎcy alkoholicy podkresÂlajaÎ jednak fakt, źe muszaÎ ciaÎgle cÂwiczycÂ nowaÎ postaweÎ i wzmacniacÂ wieÎzÂ
z Bogiem po to, aby zwalczacÂ w sobie skøonnosÂcÂ do egocentryzmu i stosowania
mechanizmoÂw obronnych. Tego rodzaju postaweÎ wyraźa stwierdzenie: ¹Boźe, pomoÂź mi bycÂ tym, kim jestemº (Johnson 1992, s. 169). Osoba, powierzajaÎc Bogu
samaÎ siebie, nie czuje sieÎ bezradna wobec zaistniaøych trudnosÂci. PowstajaÎca w taki
sposoÂb nadzieja na przyszøosÂcÂ jest koniecznosÂciaÎ dla alkoholika, ktoÂry chce wytrwacÂ
w trzezÂwosÂci. Jednym z elementoÂw nadziei jest pragnienie przyjeÎcia systemu war-
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tosÂci moralnych, ktoÂry pokazaøby, jak źycÂ, jak znalezÂcÂ fundament, na ktoÂrym moźna
opieracÂ swoje źycie, kryzysy i codzienne problemy (Ostrowska 1990, s. 163).
Realizacja zasad ¹Dwunastu KrokoÂwº jest zatem rodzajem osobistej deklaracji
w stosunku do Siøy Wyźszej, ktoÂra uzasadnia okresÂlonaÎ linieÎ rozwoju jednostki
ludzkiej, podejmowanych przez niaÎ wysiøkoÂw i stawianych sobie wymaganÂ.
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Cierpiaøkowska L. (1997). Alkoholizm. MaøźenÂstwo w procesie zdrowienia. PoznanÂ: Wyd.
UAM.
Cierpiaøkowska L. (2000). Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. PoznanÂ: Wyd. UAM.
Cottle C., Lee R., Heilbrun K. (2001). The Prediction of Criminal Recidivism in Juveniles:
A Meta-Analysis. Criminal Justice and Behavior nr 3, s. 367-394.
Czabaøa Cz., SeÎk H. (2000). Pomoc psychologiczna. W: J. Strelau (red.). Psychologia. PodreÎcznik akademicki. Jednostka w spoøeczenÂstwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3.
GdanÂsk: GWP, s. 605-622.
Hobfoll S. (2006). Stres, kultura i spoøecznosÂcÂ. Psychologia i filozofia stresu. GdanÂsk: GWP.
Jacyniak A., Pøuźek Z. (1996). SÂwiat ludzkich kryzysoÂw. KrakoÂw: Wydawnictwo WAM.
Johnson V. (1992). Od jutra nie pijeÎ. Warszawa: IPZ.
Ledwoch M., Ledwoch B. (1996). Neuropsychologiczne i emocjonalno-spoøeczne aspekty
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PrzeglaÎd Psychologiczny nr 3-4, s. 25-39.
Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzaleźnienÂ: teoria
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ROZDZIAè V

ZASOBY ADAPTACYJNE SIEROT SPOèECZNYCH
___________________________________________

Joanna Chwaszcz*, Weronika Augustynowicz**

W potocznym i naukowym rozumieniu sieroctwo moźemy podzielicÂ na dwa
rodzaje: sieroctwo naturalne i spoøeczne. W ostatnich latach w literaturze przedmiotu coraz czeÎsÂciej analizowane jest roÂwnieź zjawisko eurosieroctwa, ktoÂre zostaøo
opisane w rozdziale VI niniejszej monografii. Sieroctwo naturalne to stan, w ktoÂrym
rodzice dziecka nie źyjaÎ. W zakresie tego terminu miesÂci sieÎ roÂwnieź pojeÎcie
poÂøsierota, czyli dziecko, ktoÂrego tylko jeden rodzic nie źyje (por. Szymborska
1969). WyjasÂnienie terminu sieroctwo spoøeczne nie jest juź tak proste i jednoznaczne, gdyź jest to zjawisko wieloaspektowe i zøoźone, a wiedza na jego temat jest
wciaÎź niewystarczajaÎca, szczegoÂlnie w aspekcie profilaktyki i kompensacji. G. Gajewska zwraca uwageÎ na nieadekwatnosÂcÂ okresÂlenia ¹spoøeczneº, gdyź odnosi sieÎ
ono do dzieci opuszczonych przez rodzicoÂw ± a nie przez spoøeczenÂstwo (Gajewska
2004). Za takie sieroctwo uznaje sieÎ sytuacjeÎ, w ktoÂrej rodzice dziecka źyjaÎ, lecz nie
sprawujaÎ nad nim opieki, gdyź zostali takowej pozbawieni w stopniu czeÎsÂciowym
lub caøkowitym, w zwiaÎzku z czym dziecko pozostaje w placoÂwce socjalizacyjnej1,
rodzinnym domu dziecka baÎdzÂ w rodzinie zasteÎpczej (por. Szymborska 1969;
Czeredrecka 1988; èopatkowa 1989; Szczepaniak 2004; Hanyga-Janczak 2005).
Sieroctwo spoøeczne uwarunkowane jest takimi czynnikami jak: brak opieki rodzicielskiej wynikajaÎcy gøoÂwnie z zaburzenÂ w funkcjonowaniu rodziny, brak troski
o dziecko, przesteÎpczosÂcÂ, demoralizacja rodzicoÂw, alkoholizm i powaźne bøeÎdy
wychowawcze (za: Pawøowicz 2005, s. 215).
Przyczyny sieroctwa spoøecznego moźna podzielicÂ na dwie grupy:
· czynniki ogo
Â lne posÂrednie (makrospoøeczne lub zewneÎtrzne)
· czynniki bezposÂrednie (mikrospoøeczne lub wewneÎtrzne).
Czynniki posÂrednie zwiaÎzane saÎ z sytuacjaÎ spoøeczno-ekonomicznaÎ kraju. SzczegoÂlnie istotny jest poziom bezrobocia, gdyź wiele badanÂ wskazuje, iź miejsce
zajmowane na rynku pracy jest jednym z najistotniejszych elementoÂw wpøywajaÎ1

Do konÂca 1998 roku obowiaÎzujaÎcaÎ nazwaÎ byø dom dziecka.
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cych na trwaøosÂcÂ rodziny. Bezrobocie, a wraz z nim trudnosÂci materialne i uboÂstwo
czeÎsto przyczyniajaÎ sieÎ do zaistnienia problemoÂw w wypeønianiu roÂl spoøecznych
zwiaÎzanych z wychowaniem, opiekaÎ i utrzymaniem rodziny (por. Sendyk 2001;
Szczepaniak 2004).
Czynniki bezposÂrednie wywodzaÎ sieÎ z nieprawidøowego funkcjonowania podstawowego sÂrodowiska naturalnego dziecka, jakim jest rodzina. W duźej mierze na
jej funkcjonowanie wpøywajaÎ czynniki posÂrednie ± zøa sytuacja materialna prowadzi
do rozpadu źycia rodzinnego, co znajduje wyraz w niewøasÂciwym zaspokajaniu
podstawowych potrzeb socjalno-bytowych, edukacyjnych, zdrowotnych i innych
dzieci. TrudnosÂci ekonomiczne saÎ powodem powstania roÂźnego rodzaju napieÎcÂ
i konfliktoÂw, co roÂwnieź niesie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. Innymi czynnikami bezposÂrednio warunkujaÎcymi sieroctwo spoøeczne saÎ
roÂźnego rodzaju dysfunkcje i patologie sÂrodowiska rodzinnego: alkoholizm, narkomania, przesteÎpczosÂcÂ, choroby i zaburzenia psychiczne rodzicoÂw (Szczepaniak
2004).

1. Problemy przystosowawcze sierot spoøecznych
Problemy wynikajaÎce z dysfunkcjonalnosÂci rodziny pochodzenia
Sieroty spoøeczne, korzystajaÎce z roÂźnego rodzaju form opieki zasteÎpczej, wywodzaÎ sieÎ z rodzin, ktoÂre nie potrafiøy im zapewnicÂ odpowiednich warunkoÂw do
prawidøowego rozwoju. Nie moźna stwierdzicÂ jednej zasadniczej przyczyny kierowania dziecka do okresÂlonego typu placoÂwki opiekunÂczo-wychowawczej, zazwyczaj
jest to splot wielu czynnikoÂw sÂcisÂle ze sobaÎ powiaÎzanych. Jednakźe moźemy wyroÂźnicÂ dwa najczeÎstsze powody umieszczania dziecka poza biologicznaÎ rodzinaÎ. SaÎ
to:
· rodziny z dewiacjami, jak np. alkoholizm, narkomania, przesteÎpczosÂcÂ, prostytucja
· rodziny z deficytami w sferze uczucÂ, intelektu i materialnej (Passini 1996).
Jak wykazujaÎ badania, jednaÎ z najczeÎstszych przyczyn umieszczania dziecka
w instytucjach opiekunÂczo-wychowawczych jest problem alkoholowy w rodzinie
pochodzenia. W badaniach przeprowadzonych przez M. SeÎdzickiego, aź w 67,8%
przypadkoÂw to wøasÂnie alkoholizm rodzicoÂw byø powodem rozpadu źycia rodzinnego i przyczynaÎ skierowania dziecka do placoÂwki opiekunÂczo-wychowawczej. Przy
czym trudno stwierdzicÂ, czy alkoholizm prowadziø do dezorganizacji źycia rodzinnego, czy byø on wtoÂrny wobec tego i innych specyficznych dla danej rodziny
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problemoÂw (SeÎdzicki 2008). W badaniach B. Passini odsetek ten jest jeszcze wyźszy
± wsÂroÂd wychowankoÂw domoÂw dziecka 89% wywodziøo sieÎ z rodziny z problemem
alkoholowym, uzaleźnienie obojga rodzicoÂw byøo powodem umieszczenia dziecka
w placoÂwce socjalizacyjnej w 61% przypadkoÂw (Passini 1996). Z problemem
alkoholizmu w rodzinie wiaÎźe sieÎ szereg innego rodzaju dewiacji. Jak wykazaøy
badania B. Czeredreckiej, w parze z alkoholizmem rodzicoÂw wysteÎpujaÎ niepokojaÎce zjawiska, takie jak: maltretowanie fizyczne dziecka (30%), dreÎczenie psychiczne
(10%), przesteÎpczosÂcÂ rodzicoÂw (15%), prostytucja (10%). Jak wynika z dokumentacji placoÂwek socjalizacyjnych, dzieci z rodzin alkoholowych byøy sÂwiadkami
libacji, awantur i boÂjek, w ktoÂre czeÎsto byøy wciaÎgane. Uzaleźnieni od alkoholu
rodzice nie zajmowali sieÎ swoimi dziecÂmi, pozostawiali je na døugi czas bez opieki,
nie zaspokajali ich podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych, co w bardzo
negatywny sposoÂb wpøywaøo na psychikeÎ potomka. Problem alkoholowy stanowi
jeden z najwaźniejszych powodoÂw niedostatku albo wreÎcz neÎdzy w rodzinie. Skutkiem takiej sytuacji jest to, źe 70% wychowankoÂw placoÂwek socjalizacyjnych
dosÂwiadczyøo niezaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, 52% ± oczekiwanÂ psychicznych i emocjonalnych. Dzieci te zostaøy odrzucone przez swoich
rodzicoÂw, majaÎ one ogromnaÎ potrzebeÎ bezpieczenÂstwa, miøosÂci, afiliacji (Czeredrecka 1999).
Innym dosÂcÂ czeÎstym powodem koniecznosÂci zewneÎtrznej ingerencji w sÂrodowisko rodzinne jest niewydolnosÂcÂ i zaniedbanie wychowawcze rodzicoÂw oraz ich
ogoÂlna niezaradnosÂcÂ źyciowa. Na teÎ ogoÂlnaÎ kategorieÎ problemoÂw skøadajaÎ sieÎ:
bezrobocie (19% matek i 16% ojcoÂw), niezaradnosÂcÂ źyciowa (20% matek i 15%
ojcoÂw), zøy stan zdrowia, choroba psychiczna (7% matek, 4% ojcoÂw), niepeønosprawnosÂcÂ (po 2% matek i ojcoÂw), bezdomnosÂcÂ (1% matek i ojcoÂw; Kolankiewicz
1998, s. 329).
Jak wynika z badanÂ M. SeÎdzickiego (2008, s. 11), moźemy wyroÂźnicÂ nasteÎpujaÎce przyczyny umieszczenia dziecka w placoÂwce socjalizacyjnej:
Tabela 1. Przyczyny umieszczenia dziecka w placoÂwce socjalizacyjnej
Nazwa wskazÂnika

N

%

Liczba badanych ogoÂøem

348

100

Naduźywanie alkoholu przez rodzicoÂw

236

67,8

Niedopeønienie obowiaÎzkoÂw rodzicielskich (zaniedbania wychowawcze)

92

26,4

Trudna sytuacja finansowa rodziny

77

22,1

Choroba jednego z rodzicoÂw
SÂmiercÂ rodzica, opiekunoÂw

67

19,2

45

12,9

Rozpad rodziny, niepeøna rodzina

40

11,5
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Døugotrwaøe bezrobocie

38

10,9

Brak odpowiednich warunkoÂw mieszkaniowych

35

10,1

NiezaradnosÂcÂ źyciowa

34

9,8

Agresja, awantury, bijatyki, przemoc w rodzinie

28

8,0

Brak realizacji obowiaÎzku szkolnego

25

7,2

Przemoc wobec dziecka

21

6,0

Narkomania rodzicoÂw

18

5,2

Demoralizacja dziecka

14

4,0

WielodzietnosÂcÂ

11

3,2

Porzucenie przez rodzicoÂw, opiekunoÂw

9

2,6

Pobyt rodzica w wieÎzieniu lub innym osÂrodku

7

2,0

RozwiaÎzanie rodziny zasteÎpczej

5

1,4

Molestowanie seksualne dziecka

5

1,4

ReasumujaÎc, naleźy jeszcze raz podkresÂlicÂ, źe trudno jest wyroÂźnicÂ jeden powoÂd
umieszczenia dziecka poza jego biologicznaÎ rodzinaÎ ± najczeÎsÂciej saÎ to sploty
okolicznosÂci i wydarzenÂ źyciowych, tak roÂźne jak roÂźnorodne saÎ rodziny i rodzaje
patologii spoøecznej. Niemniej jednak, zabranie dziecka z jego naturalnego sÂrodowiska i umieszczenie w placoÂwce socjalizacyjnej przyczynia sieÎ do powstania kolejnych traumatycznych wydarzenÂ w jego źyciu.
Problemy adaptacyjne sierot spoøecznych wynikajaÎce z wychowania w sÂrodowisku instytucjonalnym
Podstawowym i najbardziej naturalnym sÂrodowiskiem rozwojowym dziecka jest
jego rodzina. Niestety, jak wskazujaÎ statystyki, w ostatnich latach coraz czeÎsÂciej
boryka sieÎ ona z roÂźnego rodzaju problemami, przeźywa kryzys i przestaje bycÂ
optymalnym sÂrodowiskiem dla rozwoju dziecka. Dla møodego czøowieka, ktoÂry
z roÂźnych przyczyn we wøasnej rodzinie nie znajduje moźliwosÂci zaspokojenia podstawowych potrzeb, powstaje koniecznosÂcÂ zorganizowania pomocy i opieki czasowej,
dorazÂnej baÎdzÂ caøkowitej (por. SeÎdzicki 2008). W 2008 roku (wedøug stanu na 31
XII) z roÂźnych form opieki poza rodzinaÎbiologicznaÎ± tj. w rodzinach zasteÎpczych lub
instytucjach ± korzystaøo 72,6 tysieÎcy wychowankoÂw (Marciniak 2009).
Pozbawienie dziecka moźliwosÂci przebywania w swojej biologicznej rodzinie ±
nawet jeźeli jest sugerowane jego dobrem ± zawsze jest poczaÎtkiem szeregu trudnych dla niego przeźycÂ. WsÂroÂd moźliwych form opieki zasteÎpczej najbardziej
krytykowanaÎ saÎ placoÂwki socjalizacyjne. JednoczesÂnie pod ochronaÎ tych instytucji
znajduje sieÎ najwieÎksza grupa dzieci pozbawionych troski rodzicielskiej. ¹Wydaje
sieÎ, iź najwieÎcej przeciwnikoÂw majaÎ placoÂwki socjalizacyjne, ktoÂre uwaźa sieÎ za
najbardziej kosztownaÎ i niewydolnaÎ pod wzgleÎdem organizacyjnym oraz najmniej
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podatnaÎ na zmiany formeÎ opieki. Dodatkowo uwaźa sieÎ, iź nie saÎ one w stanie
wpøynaÎcÂ pozytywnie na rozwoÂj wychowankoÂw, bowiem w przeciwienÂstwie do
rodzinnych form opieki, nie stwarzajaÎ one warunkoÂw do wøasÂciwego zaspokajania
ich edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych i innych podstawowych potrzebº
(Szczepaniak 2004, s. 432).

Rysunek 1. Liczba dzieci w placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych w latach 1990-2005 (Kolankiewicz 2006, s. 28)

Stereotyp dziecka z domu dziecka
Mimo źe w obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwie nie jest juź wykorzystywana nazwa
¹dom dzieckaº, to wciaÎź funkcjonuje ona w potocznej sÂwiadomosÂci. Niesie ona z sobaÎ
negatywne skojarzenia i stereotypy ± instytucji, w ktoÂrej przebywajaÎ biedne, zaniedbane, porzucone dzieci, nie majaÎce wieÎkszych perspektyw na przyszøosÂcÂ. Opinie te
znajdujaÎ odzwierciedlenie w takich potocznych okresÂleniach jak: ¹dziecko z bidula,
sierocinÂca czy przytuøkuº. Do stereotypizacji wychowankoÂw osÂrodkoÂw socjalizacyjnych moźe sieÎ przyczynicÂ roÂwnieź zamknieÎte sÂrodowisko placoÂwek, uøatwiajaÎce postrzeganie wychowankoÂw jako wyodreÎbnionej grupy (Passini 1996; Soøtys, Piekarska,
SÂmilgin-Malinowska 2008). Fakt wychowywania sieÎ w domu dziecka, w odbiorze
spoøecznym, wyroÂźnia teÎ grupeÎ sposÂroÂd roÂwiesÂnikoÂw wychowujaÎcych sieÎ w rodzinach.
W ten sposoÂb tworzy sieÎ kategoria dzieci innych ± ¹tych z domu dzieckaº. TresÂcÂ
takiego wizerunku warunkuje postrzeganie sierot spoøecznych jako gorszych, gdyź
odbiegajaÎ od normy, ktoÂra gøosi, źe dziecko powinno sieÎ wychowywacÂ w rodzinie
(KaminÂska 2010). Jak wynika z badanÂ przeprowadzonych przez A. Soøtys, A. PiekarskaÎi M. SÂmilgin-MalinowskaÎ, nie zawsze jest to stereotyp o charakterze negatywnym,
raczej w sÂwiadomosÂci spoøecznej grupa ta jawi sieÎ jako wzbudzajaÎca wspoÂøczucie
i litosÂcÂ. Na pytanie ± JesÂli moÂwi sieÎ o domach dziecka i o jego wychowankach, jakie
skojarzenia przychodzaÎ ci na mysÂl? ± najczeÎsÂciej padaøy nasteÎpujaÎce okresÂlenia: dzieci
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smutne, teÎskniaÎce i samotne, pojawiaøy sieÎ skojarzenia z uboÂstwem i trudnymi warunkami, w dalszej kolejnosÂci brak wsparcia i miøosÂci oraz patologia i zaniedbanie
(Soøtys, Piekarska, SÂmilgin-Malinowska 2008, s. 16; por. KaminÂska 2010).
NiestaøosÂcÂ relacji emocjonalnych
OpiekeÎ nad dziecÂmi przebywajaÎcymi w placoÂwkach sprawujaÎ wychowawcy ±
osoby obce, ktoÂre jedynie wykonujaÎ swojaÎ praceÎ, a ich źycie osobiste toczy sieÎ poza
murami placoÂwki. Utrudnia to nawiaÎzanie emocjonalnej wieÎzi pomieÎdzy podopiecznymi a wychowawcami. Problemem jest roÂwnieź czeÎsta rotacja personelu
placoÂwek socjalizacyjnych, co utrudnia nawiaÎzanie pozytywnych kontaktoÂw pomieÎdzy dzieckiem i osobaÎ dorosøaÎ, a jeźeli wieÎzÂ taka sieÎ wytworzyøa, dziecko bolesÂnie
przeźywa jej zerwanie. JednoczesÂnie przy ograniczonej liczbie kontaktoÂw møodego
czøowieka z osobami dorosøymi wysteÎpuje nadmiar relacji z roÂwiesÂnikami. CiaÎgøe
przebywanie w grupie nie zaspokaja poczucia intymnosÂci, ktoÂre jest niezbeÎdne do
prawidøowego rozwoju (Passini 1996).
Negatywny wpøyw grupy roÂwiesÂniczej
Kolejnym czynnikiem negatywnie wpøywajaÎcym na adaptacjeÎ sierot spoøecznych
jest przebywanie w placoÂwkach socjalizacyjnych, wsÂroÂd roÂwiesÂnikoÂw z roÂźnorodnymi
problemami. Na terenie osÂrodka gromadzaÎ sieÎ dzieci pokrzywdzone przez los, zaniedbane wychowawczo z wieloma problemami psychicznymi, sfrustrowane wskutek niezaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych, czeÎsto zdemoralizowane.
Przebywanie w takim otoczeniu powoduje ksztaøtowanie sieÎ negatywnych wzorcoÂw
spoøecznych i wywoøuje problemy z adaptacjaÎ w warunkach pozainstytucjonalnych.
Z. Zbyszewska wymienia nasteÎpujaÎce negatywne cechy atmosfery wychowania
w domu dziecka:
· tymczasowosÂcÂ i brak stabilizacji źyciowej
· obojeÎtnosÂcÂ wychowawco
Â w wobec dzieci
· oschøy urzeÎdowy stosunek wychowawco
Âw
· upokarzajaÎca litosÂcÂ
· publiczne eksponowanie wad wychowanko
Â w i odchylenÂ od normy
· brak zrozumienia (za: Czeredrecka 1999, s. 115-116).
Problemy wynikajaÎce z deficytoÂw w zaspokojeniu podstawowych potrzeb
psychicznych sierot spoøecznych w rodzinie
Pobyt w placoÂwce socjalizacyjnej jest zawsze trudnym i bolesnym epizodem
w źyciu kaźdego dziecka. NajczeÎsÂciej wychowankowie trafiajaÎ do placoÂwek

Zasoby adaptacyjne sierot spoøecznych ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 145

opiekunÂczo-wychowawczych nie z wøasnej woli, co powoduje w nich bunt
i wywoøuje poczucie krzywdy. JesÂli ich biologiczni rodzice nie wykazujaÎ cheÎci,
źeby wroÂcili do domu, dodatkowo nasila sieÎ poczucie osamotnienia i odrzucenia
(Passini 1996). Jak stwierdza M. KosÂcielska ± wszyscy wychowankowie domoÂw
dziecka to dzieci, w wieÎkszym lub mniejszym stopniu, zranione psychicznie.
WykazujaÎ one zaburzenia w rozwoju toźsamosÂci, charakteryzuje je podwyźszony
poziom leÎku, agresywnosÂcÂ, problemy szkolne, niski poziom aktywnosÂci (za:
KulpinÂski 1999). Negatywne, czeÎsto bardzo dramatyczne przeźycia wyniesione
z domu rodzinnego i mankamenty wychowania instytucjonalnego prowadzaÎ do
duźych deficytoÂw w funkcjonowaniu emocjonalnym, spoøecznym i intelektualnym sierot spoøecznych. Dziecko osierocone najbardziej cierpi z powodu niezaspokojenia potrzeb miøosÂci, przynaleźnosÂci, bezpieczenÂstwa. Ich zaspokojenie jest
gwarancjaÎ prawidøowego rozwoju psychicznego i ksztaøtowania sieÎ osobowosÂci
dziecka. NaturalnaÎ kolejaÎ rzeczy jest, źe potrzeby te zabezpieczajaÎ rodzice, ale
w sytuacji podopiecznych placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych jest to najczeÎsÂciej rzeczaÎ niemoźliwaÎ. Wtedy dziecko oczekuje tego od wychowawcoÂw, co
w praktyce zdarza sieÎ roÂwnieź bardzo rzadko (Hanyga-Janczak 2005; por. KulpinÂski 1997; BienÂko 2006).
WsÂroÂd zaburzenÂ emocjonalnych u wychowankoÂw placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych bardzo czeÎsto wysteÎpujaÎ stany leÎkowe, ktoÂrych nasilenie
w duźej mierze zaleźy od wieku, w jakim dziecko znalazøo sieÎ w placoÂwce ±
im møodsze, tym wieÎksze nasilenie problemoÂw (Passini 1996; KaminÂska 2010).
Bardzo czeÎsto zaburzenia te objawiajaÎ sieÎ labilnosÂciaÎ emocjonalnaÎ ± z jednej
strony wysteÎpuje ciaÎgle niezaspokojony gøoÂd uczucÂ, z drugiej zasÂ ± brak umiejeÎtnosÂci nawiaÎzywania bliskich i serdecznych relacji z drugaÎ osobaÎ oraz bezuczuciowosÂcÂ. WsÂroÂd møodszych dzieci obserwuje sieÎ zjawisko ¹lepkosÂci emocjonalnejº. Zaburzenia tego rodzaju ± szczegoÂlnie zwiaÎzane z niezdolnosÂciaÎ nawiaÎzywania bliskich relacji z innymi ludzÂmi i okazywaniem uczucÂ ± w negatywny
sposoÂb wpøywajaÎ na dorosøe źycie wychowankoÂw, na moźliwosÂcÂ zaøoźenia wøasnej rodziny.
Obserwuje sieÎ roÂwnieź szereg powaźnych problemoÂw w sferze spoøecznego
funkcjonowania sierot spoøecznych. Dziecko w naturalnej rodzinie uczy sieÎ roÂl
i wzorcoÂw funkcjonowania w zbiorowosÂci, obserwujaÎc swoich najbliźszych. To,
ktoÂre przebywa w placoÂwce opiekunÂczo-wychowawczej, nie ma takiej moźliwosÂci. Bardzo czeÎsto u wychowankoÂw domoÂw dziecka da sieÎ zaobserwowacÂ søabaÎ
orientacjeÎ w rolach spoøecznych zwiaÎzanych z pøciaÎ. Przebywanie wciaÎź w grupie
roÂwiesÂnikoÂw powoduje nasilenie leÎku i nieufnosÂcÂ w relacjach z osobami dorosøymi.
Mimo lepszych relacji z grupaÎ roÂwiesÂniczaÎ niź z dorosøymi, te pierwsze saÎ czeÎsto
nacechowane wrogosÂciaÎ i agresjaÎ. Stosunki interpersonalne cechuje brak zainteresowania dobrem innych ludzi oraz wspoÂlnym otoczeniem, sÂrodowiskiem. Sieroty
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spoøeczne poÂzÂniej osiaÎgajaÎ zdolnosÂcÂ oceny sytuacji spoøecznej oraz wøasnej w niej
roli (Passini 1996; BienÂko 2006).
Møodzieź przebywajaÎcaÎ w placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych charakteryzuje: ¹obojeÎtnosÂcÂ, a nawet negacja wartosÂci obowiaÎzujaÎcych w źyciu spoøecznym,
w ich stosunku do źycia uderza jakasÂ chwilowosÂcÂ, dorywczosÂcÂ, obojeÎtnosÂcÂ wobec
przyszøosÂci, znuźenie psychiczne i brak dynamiki, »rozpeÎdu źyciowego«; møodzieź
ceni wartosÂci materialne, lekcewaźy wartosÂci duchowe, pragnie «wyrwacÂ sieÎ, uźycÂ
źycia«º (Telka 1998, s. 101).
JesÂli chodzi o rozwoÂj intelektualny, to wychowankowie placoÂwek socjalizacyjnych majaÎ wiele trudnosÂci. Przede wszystkim saÎ mniej ciekawi poznawczo niź dzieci
wychowujaÎce sieÎ w rodzinach. WysteÎpujaÎ roÂwnieź takie zaburzenia jak: brak koncentracji uwagi, brak nawykoÂw do systematycznego wysiøku umysøowego i nauki,
obniźony poziom mysÂlenia abstrakcyjnego i logicznego. Skutkuje to trudnosÂciami
szkolnymi, søabymi ocenami oraz powtarzaniem klas, co przekøada sieÎ roÂwnieź na
negatywny odbioÂr wychowankoÂw przez kolegoÂw i nauczycieli (Passini 1996; Telka
1998).
WsÂroÂd problemoÂw osobowosÂciowych na pierwszy plan wysuwajaÎ sieÎ: obniźona
nieadekwatna i niespoÂjna samoocena (kompleks Kopciuszka), niski poziom aspiracji, niski poziom psychicznej autonomii, leÎk przed przyszøosÂciaÎ, zagubienie, poczucie osamotnienia (Passini 1996; KulpinÂski 1999; KaminÂska 2010).
PodsumowujaÎc powyźsze uwagi, moźna wymienicÂ cechy dzieci przebywajaÎcych
w instytucjach wychowawczych, ktoÂre naleźy traktowacÂ jako znaczaÎce deficyty
adaptacyjne (KaminÂska 2010, s. 181-182):
· kompleks sierocin
Âca, objawiajaÎcy sieÎ poczuciem niźszej wartosÂci z powodu
odmiennej sytuacji wychowanka w poroÂwnaniu z wieÎkszosÂciaÎ roÂwiesÂnikoÂw
· postawa konsumpcyjna, wynikajaÎca z roli podopiecznego, kto
Â ry wszystko
otrzymuje, w zamian nie dajaÎc nic od siebie, ograniczajaÎca inicjatyweÎ i zaradnosÂcÂ źyciowaÎ
· gøo
Â d uczuciowy, wysteÎpujaÎcy w nasteÎpstwie braku zaspokojenia potrzeb
emocjonalnych w warunkach wychowania zbiorowego, okresÂlany roÂwnieź
¹lepkosÂciaÎ emocjonalnaÎº czy ¹atrofiaÎ uczucÂº
· bezbronnosÂcÂ, wynikajaÎca z braku zaspokojenia potrzeby bezpieczen
Âstwa
· poczucie tymczasowosÂci, wyuczona reakcja wychowanko
Â w oparta na naiwnej,
dziecieÎcej nadziei, źe rodzice juź niedøugo zabioraÎ ich do domu
· transfer uprzedzenia do wøasnego losu, polegajaÎcy na przekonaniu o okrucienÂstwie swojego poøoźenia, za ktoÂre wini sieÎ dom dziecka i wychowawcoÂw
· leÎk przed przyszøosÂciaÎ, charakteryzujaÎcy wychowanko
Â w na progu dorosøosÂci,
ktoÂrzy saÎ peøni obaw, czy poradzaÎ sobie z problemami źyciowymi
· podatnosÂcÂ na zøe wpøywy
· trudnosÂcÂ we wspo
Â øźyciu z ludzÂmi.
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2. Zasoby ksztaøtujaÎce adaptacjeÎ w warunkach dosÂwiadczania
sieroctwa spoøecznego
Postawiono dwa pytania badawcze: ¹jaki jest kapitaø przystosowawczy sierot?º
oraz ¹jakie rodzaje zasoboÂw konstytuujaÎ adaptacjeÎ sierot spoøecznych?º.
Przebadano 227 osoÂb w wieku rozwojowym, speøniajaÎcych kryterium sieroty
spoøecznej. Do badanÂ zaklasyfikowano osoby wychowujaÎce sieÎ w domach dziecka
lub rodzinach zasteÎpczych. SzczegoÂøowa charakterystyka socjodemograficzna grupy
umieszczona zostaøa w rozdziale drugim.
Potencjaø przystosowawczy sierot spoøecznych
Na podstawie analizy skupienÂ, przy uwzgleÎdnieniu wyniku ogoÂlnego w tesÂcie
RISB J. Rottera oraz wynikoÂw z szesÂciu sfer przystosowania, wyodreÎbniono cztery
grupy sierot spoøecznych ze zroÂźnicowanym potencjaøem adaptacyjnym.

Wykres 1. Potencjaø przystosowawczy sierot spoøecznych (N=227): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie
RISB J. Rottera w grupach N (N=37), S1 (N=59), S2 (N=80), P (N=51)
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Grupa N ± osoby nieprzystosowane (N=37), charakteryzujaÎ sieÎ:
±
±
±
±
±
±
±

wysokim wynikiem w czynniku nieprzystosowania ogoÂlnego
bardzo konfliktowymi relacjami rodzinnymi
negatywnym stosunkiem do siebie
konfliktowymi relacjami interpersonalnymi
brakiem okresÂlonych celoÂw i daÎźenÂ
dosÂwiadczaniem licznych problemoÂw w sferze ja
kryzysem wartosÂciowania.

Grupa S1 ± osoby ze sÂrednim poziomem przystosowania, o duźym nasileniu konfliktoÂw wewneÎtrznych (N=59), charakteryzujaÎ sieÎ:
±
±
±
±
±
±
±

sÂrednim poziomem przystosowania ogoÂlnego
silnymi konfliktami w sferze daÎźenÂ i celoÂw
duźym nasileniem dosÂwiadczanych problemoÂw
konfliktami w sferze wartosÂci
negatywnym stosunkiem do siebie
raczej pozytywnymi, baÎdzÂ ambiwalentnymi, relacjami rodzinnymi
pozytywnymi, baÎdzÂ ambiwalentnymi, relacjami interpersonalnymi.

Grupa S2 ± osoby ze sÂrednim poziomem przystosowania, o nasilonych
konfliktach zewneÎtrznych (N=80) charakteryzujaÎ sieÎ:
±
±
±
±
±
±
±

sÂrednim poziomem przystosowania ogoÂlnego
konfliktowymi relacjami z innymi
konfliktowymi stosunkami rodzinnymi
dosÂwiadczaniem problemoÂw w sferze ja
okresÂlonym stosunkiem do wartosÂci lub ambiwalencjaÎ w sferze wartosÂci
raczej sprecyzowanymi daÎźeniami, celami
pozytywnym stosunkiem do siebie.

Grupa P ± osoby przystosowane (N=51) charakteryzujaÎ sieÎ:
±
±
±
±
±
±

niskim czynnikiem nieprzystosowania ogoÂlnego
poprawnymi relacjami interpersonalnymi
niskim nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw w obszarze ja
sprecyzowanymi daÎźeniami i celami
pozytywnym, baÎdzÂ ambiwalentnym, stosunkiem do siebie
okresÂlonaÎ hierarchiaÎ wartosÂci.
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Zasoby rozwojowe a poziom przystosowania sierot spoøecznych
ZwiaÎzek pomieÎdzy zasobami rozwojowymi a zroÂźnicowanym poziomem przystosowania u sierot spoøecznych zostanie przeanalizowany na trzech pøaszczyznach:
1. ksztaøtowanie adaptacji sierot poprzez poziom zasoboÂw ± analizuje sieÎ wyniki
ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w kategoriach:
a) przypisywanie znaczenia posiadanym zasobom
d) spostrzeganie w nich zyskoÂw
e) ocenianie w nich strat
2. ksztaøtowanie przystosowania sierot spoøecznych poprzez cztery typy kapitaøu
psychospoøecznego (wykorzystuje sieÎ dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla):
d) przypisywanie znaczenia dobrom o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
e) spostrzeganie zyskoÂw w tych zasobach
f) ocena straty w tych typach kapitaøu
3. ksztaøtowanie adaptacji sierot spoøecznych poprzez dwa rodzaje kapitaøu (por.
rozdziaø pierwszy zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne) (analiza uwzgleÎdnia szesÂcÂ
rodzajoÂw wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla):
d) nadawanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym
e) spostrzeganie w nich zyskoÂw
f) ocena strat w tych dobrach
4. ksztaøtowanie przystosowania sierot spoøecznych poprzez zasoby religijne (religijne radzenie sobie pozytywne i negatywne; wyniki uzyskane w Kwestionariuszu
Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem BRIEF RCOPE K. Pargamenta).
Ad 1. Ksztaøtowanie adaptacji sierot spoøecznych poprzez poziom zasoboÂw.
Osoby wychowywane w domach dziecka lub rodzinach zasteÎpczych roÂźnicuje
poziom pozyskiwanych zasoboÂw.
NajwieÎcej zasoboÂw pozyskujaÎ osoby z najwyźszym przystosowaniem (P). PomieÎdzy grupami sierot o roÂźnym potencjale adaptacyjnym nie ma z kolei roÂźnic
w zakresie znaczenia nadawanego zasobom jak i poziomu ich utraty.
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Wykres 2. Pozyskiwanie zasoboÂw przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji (N=227):
wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N, S1, S2, P

Ad 2. Ksztaøtowanie przystosowania sierot spoøecznych poprzez cztery typy
kapitaøu psychospoøecznego.
Zasoby podmiotowe
Badane sieroty spoøeczne roÂźnicuje stopienÂ pozyskiwanych zasoboÂw podmiotowych. Nie stwierdzono natomiast roÂźnic pomieÎdzy sierotami spoøecznymi
w zakresie znaczenia nadawanego tym dobrom ani poziomu ich utraty.
NajwieÎcej zasoboÂw podmiotowych pozyskujaÎ sieroty spoøeczne z najwyźszym
poziomem przystosowania (P). PosiadajaÎ one w znacznie wyźszym stopniu niź
pozostaøe grupy:
± przekonanie, źe wiedzie im sieÎ w źyciu
± poczucie dumy z siebie
± satysfakcjeÎ, źe realizujaÎ wøasne cele źyciowe.
Zasoby energii
PomieÎdzy badanymi osobami zaznaczajaÎ sieÎ roÂźnice istotne statystycznie
w poziomie pozyskiwania zasoboÂw energii. Sieroty spoøeczne nie roÂźniaÎ sieÎ natomiast znaczeniem nadawanym temu kapitaøowi ani jego utrataÎ.
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Wykres 3. Pozyskiwanie zasoboÂw podmiotowych przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=227): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Wykres 4. Pozyskiwanie zasoboÂw energii przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=227): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P
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NajwieÎcej zasoboÂw energii pozyskujaÎ osoby z najwyźszym poziomem adaptacji
(P). Charakteryzuje je:
± dobre zdrowie czøonkoÂw rodziny
± stabilnosÂcÂ finansowa
± posiadanie pienieÎdzy na transport
± daÎźenie do zabezpieczenia finansowego w okresie emerytury.
Zasoby stanu
Badane osoby roÂźnicuje znaczenie nadawane zasobom stanu oraz ich pozyskiwanie. Nie ma natomiast rozbieźnosÂci pomieÎdzy grupami sierot spoøecznych
z odmiennym poziomem przystosowania w zakresie utraty tych zasoboÂw.

Wykres 5. Znaczenie nadawane zasobom stanu przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=227): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Osoby z wysokim (P) i sÂrednim (S1, S2) poziomem przystosowania nadajaÎ
znacznie wieÎksze znaczenie zasobom stanu niź badani z niskim potencjaøem adaptacyjnym (N). RoÂźnica istotna statystycznie (p=0,05) w ocenie zasoboÂw stanu,
wysteÎpuje pomieÎdzy grupami sierot o najniźszych (N) i najwyźszych (P) moźliwosÂciach adaptacyjnych. Osoby lepiej przystosowane nadajaÎ wieÎkszaÎ wartosÂcÂ posiadaniu bliskiego przyjaciela lub kilku przyjacioÂø oraz poczuciu bliskosÂci z maøźonkiem
lub partnerem.
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Wykres 6. Pozyskiwanie zasoboÂw stanu przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji (N=227):
wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N, S1, S2, P

NajwieÎcej zasoboÂw stanu pozyskujaÎ sieroty spoøeczne z najwyźszym poziomem
adaptacji (P). RoÂźnice istotne statystycznie (p=0,05) w zdobywaniu tego kapitaøu
wysteÎpujaÎ pomieÎdzy grupaÎ osoÂb przystosowanych (P) i sÂrednio przystosowanych
(S2). Sieroty spoøeczne o najwyźszym poziomie adaptacji pozyskujaÎ znacznie wieÎcej
takich zasoboÂw stanu jak:
± bliskosÂcÂ z jednaÎ lub kilkoma osobami
± dobre relacje z dziecÂmi
± stabilna praca
± wsparcie od wspoÂøpracownikoÂw
± lojalnosÂcÂ przyjacioÂø.
Zasoby materialne
Sieroty spoøeczne roÂźniaÎ sieÎ znaczeniem nadawanym zasobom materialnym, jak
roÂwnieź ich pozyskiwaniem. Nie ma z kolei pomieÎdzy nimi rozbieźnosÂci w poziomie
utraty tych doÂbr.
NajwieÎksze znaczenie nadajaÎ zasobom materialnym sieroty spoøeczne o najwyźszym poziomie przystosowania (P), nasteÎpnie osoby ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacji (S1, S2); najmniejsze ± badani nieprzystosowani (N). Istotna statystycznie roÂźnica
(p=0,05) wysteÎpuje pomieÎdzy grupami osoÂb przystosowanych (P) i nieprzystosowanych (N). Pierwsze nadajaÎwieÎksze znaczenie gøoÂwnie posiadaniu sÂrodkoÂw transportu.
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Wykres 7. Znaczenie nadawane zasobom materialnym przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie
adaptacji (N=227): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Wykres 8. Pozyskiwanie zasoboÂw materialnych przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=227): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P
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NajwieÎcej zasoboÂw materialnych pozyskujaÎ osoby z najwyźszym poziomem
adaptacji (P). Sieroty spoøeczne o wysokim przystosowaniu (P) w wieÎkszym stopniu niź te o niźszym zdobywajaÎ takie zasoby jak: sÂrodki transportu oraz mieszkanie
odpowiadajaÎce potrzebom jednostki.
Ad 3. Ksztaøtowanie adaptacji sierot spoøecznych poprzez dwa rodzaje
kapitaøu (zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne).
Zasoby wewneÎtrzne
Sieroty spoøeczne z roÂźnym poziomem przystosowania nie roÂźniaÎ sieÎ pod
wzgleÎdem znaczenia nadawanego zasobom zarzaÎdzajaÎcym. Nie roÂźnicuje ich takźe
poziom utraty zasoboÂw wewneÎtrznych. WysteÎpujaÎ jedynie tendencje do rozbieźnosÂci istotnej w zakresie pozyskiwania kapitaøu wewneÎtrznego. NajwieÎcej zasoboÂw
zarzaÎdzajaÎcych pozyskujaÎ osoby z najwyźszym przystosowaniem.
Zasoby zewneÎtrzne
Badane osoby roÂźniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ poziomem pozyskiwania zasoboÂw zewneÎtrznych. Nie roÂźnicuje ich natomiast nadawane im znaczenie ani poziom ich
utraty.

Wykres 9. Pozyskiwanie zasoboÂw zewneÎtrznych przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=227): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P
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NajwieÎcej zasoboÂw zewneÎtrznych pozyskujaÎ sieroty spoøeczne z najwyźszym
przystosowaniem.
Ad 4. Ksztaøtowanie przystosowania sierot spoøecznych poprzez zasoby
religijne.
Sieroty spoøeczne roÂźniaÎ sieÎ w zakresie wykorzystywania zasoboÂw religijnych.

Wykres 10. Pozyskiwanie zasoboÂw zewneÎtrznych przez sieroty spoøeczne o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=227): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla Kwestionariusza Religijnych SposoboÂw
Radzenia Sobie ze Stresem BRIEF RCOPE K. Pargamenta w grupach N, S1, S2, P

NajwieÎcej zasoboÂw religijnych pozyskujaÎ i wykorzystujaÎ podczas radzenia
sobie w sytuacjach trudnych sieroty o wysokim i sÂrednim poziomie adaptacji.
Osoby nieprzystosowane korzystajaÎ z nich w najmniejszym stopniu. Do waźnych
zasoboÂw religijnych w adaptacji sierot spoøecznych naleźaÎ: poszukiwanie relacji
z Bogiem, odczytywanie woli Boga i proÂba realizacji jej w źyciu, liczenie na
pomoc BoźaÎ w sytuacjach trudnych. Osoby lepiej przystosowane majaÎ bardziej
rozwinieÎtaÎ religijnosÂcÂ niź nieprzystosowane. TraktujaÎ one Boga jako autentyczny
system wsparcia.
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Z wysokim poziomem adaptacji sierot spoøecznych wspoÂøwysteÎpuje:
· znaczne pozyskiwanie zasoboÂw podmiotowych (realizowanie celoÂw źyciowych)
· pozyskiwanie zasoboÂw energii (zdrowia, stabilnosÂci finansowej)
· nadawanie duźej wartosÂci wybranym zasobom stanu (przyjazÂnÂ, dobre relacje
maøźenÂskie, partnerskie)
· pozyskiwanie zasoboÂw stanu (przyjazÂni, pracy, dobrych relacji rodzinnych)
· nadawanie duźego znaczenia okresÂlonym zasobom materialnym (sÂrodki transportu)
· pozyskiwanie zasoboÂw materialnych ocenionych jako wartosÂciowe (sÂrodki
transportu, mieszkanie)
· wykorzystywanie religijnych zasoboÂw zaradczych ± strategii pozytywnych.

3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny sierot spoøecznych
Analiza aktualnego stanu wsparcia sierot spoøecznych. Rok 1999 byø okresem
przejsÂcia od starego do nowego modelu opieki spoøecznej. Zmiany zostaøy zapoczaÎtkowane reformaÎ terytorialno-administracyjnaÎ struktur panÂstwowych, z czym wiaÎźe
sieÎ przekazanie powiatom i powstaøym w ich ramach powiatowym centrom pomocy
rodzinie (PCPR) zadanÂ zwiaÎzanych z troskaÎ o dziecko i rodzineÎ. A wieÎc dziaøania
søuźaÎce przeksztaøcaniu istniejaÎcych juź form opieki instytucjonalnej, rozwojowi
rodzinnych form opieki z jednoczesnaÎ pracaÎ w kierunku umoźliwienia dziecku
powrotu do rodziny biologicznej zostaøy przekazane z resortu edukacji do odpowiedzialnego za politykeÎ spoøecznaÎ (Kaczmarek 2006). W 2000 roku w Ustawie
o pomocy spoøecznej znalazø sieÎ nowy rozdziaø: Opieka nad rodzinaÎ i dzieckiem
(DzU 2004 nr 64, poz. 593). IdeaÎ zmian byøo dostosowanie systemu pomocy do
nowych potrzeb oraz do problemu rosnaÎcego zjawiska sieroctwa spoøecznego.
W zwiaÎzku z tym podjeÎto dziaøania zmierzajaÎce do poøaÎczenia dziaøalnosÂci opiekunÂczej na rzecz dzieci z pomocaÎ rodzinie (Szczepaniak 2004). NadrzeÎdnym celem staøa
sieÎ pomoc rodzinie w pokonaniu roÂźnorodnych problemoÂw tak, źeby umieszczenie
dziecka w placoÂwce socjalizacyjnej byøo ostatecznosÂciaÎ. Oferta kierowana do rodziny
i dziecka powinna wieÎc isÂcÂ w kierunku nasteÎpujaÎcych zasad organizacyjnych:
· bliźej ± sÂrodowiska dziecka, unikajaÎc zwøaszcza jego izolacji
· wczesÂniej ± wyprzedzajaÎc pogøeÎbianie sieÎ problemo
Â w dziecka i rodziny
· kro
Âcej ± aby rodzicoÂw i dziecka nie uzaleźniacÂ od pomocy i opieki
· taniej ± stosujaÎc profilaktykeÎ, a jesÂli zaistnieje potrzeba, zasteÎpowania rodziny
formami rodzinopodobnymi (rodziny zasteÎpcze, rodzinne domy dziecka;
Sitek-Koniuszewska 2005, s. 224).
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NiektoÂre moźliwe formy wspierania rodziny oraz podmioty za nie odpowiedzialne saÎ przedstawione na poniźszym rysunku.

Rysunek 2. Formy wsparcia rodziny (Zieja 2005, s. 194)
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Niestety, takie dziaøania jak: poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna, praca
socjalna saÎ nieskutecznie realizowane. WciaÎź øatwiej jest przyznacÂ rodzinie
problemowej zasiøek a dziecko skierowacÂ do placoÂwki niź pomoÂc jej w przezwycieÎźeniu neÎkajaÎcych jaÎ problemoÂw. Teoretyczne zaøoźenia reformy wydajaÎ sieÎ
søuszne, ale brakuje odpowiednich warunkoÂw do ich realizacji, WsÂroÂd gøoÂwnych
nieprawidøowosÂci moźna wymienicÂ brak rzetelnej wiedzy o (za: Szczepaniak
2004, s. 433):
· rzeczywistym stanie opieki nad dzieckiem i dominujaÎcych w niej tendencjach
· kondycji oraz kompetencjach zawodowych kadr udzielajaÎcych pomocy
i sprawujaÎcych opiekeÎ, zwøaszcza o jakosÂci i efektywnosÂci ich pracy
· sprawnosÂci nadzoru, doradztwa, wartosÂci metod ksztaøcenia i wspierania
rozwoju zawodowego pracownikoÂw danego systemu.
Kolejny dokument, powstaøy jako efekt zachodzaÎcych po 1999 roku zmian, to
RozporzaÎdzenie ministra polityki spoøecznej z 1 wrzesÂnia 2000 roku w sprawie
placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych. OkresÂla on typy tych placoÂwek oraz zasady
ich funkcjonowania. Ze wzgleÎdu na specyfikeÎ ich dziaøalnosÂci moźemy je podzielicÂ
na placoÂwki:
· wsparcia dziennego
· interwencyjne
· rodzinne
· socjalizacyjne
· resocjalizacyjne (DzU 2000 nr 80, poz. 900).
GøoÂwnymi zadaniami tych osÂrodkoÂw saÎ:
· stworzenie warunko
Â w do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju
dziecka
· poszanowanie podmiotowosÂci dziecka
· zapewnienie poczucia bezpieczen
Âstwa
· dbaøosÂcÂ o poszanowanie i podtrzymywanie zwiaÎzko
Â w emocjonalnych dziecka
z rodzicami, rodzenÂstwem i innymi osobami
· uczenie nawiaÎzywania wieÎzi uczuciowych oraz zwiaÎzko
Âw interpersonalnych
· przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialnosÂci za wøasne posteÎpowanie oraz uczenie samodzielnosÂci źyciowej (KaminÂska 2010, s. 66).
Niestety, jak pokazuje rzeczywistosÂcÂ, roÂwnieź te zadania nie saÎ dobrze realizowane przez placoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze.
Z punktu widzenia efektywnej adaptacji sierot spoøecznych, oproÂcz pomocy
finansowej, istotne jest poznanie potrzeb tych osoÂb w zakresie oferowanego im
wsparcia instytucjonalnego. Adekwatne do oczekiwanÂ okresÂlonej grupy benificjentoÂw strategie wspierajaÎce zwieÎkszajaÎ prawdopodobienÂstwo sukcesu pozytywnej
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adaptacji oraz zmniejszajaÎ koszty zwiaÎzane z kierowaniem dziaøanÂ nie przynoszaÎcych
poźaÎdanych rezultatoÂw ze wzgleÎdu na brak ich odpowiedniosÂci wobec potrzeb
odbiorcoÂw wsparcia.
Propozycja strategii wspierajaÎcych adaptacjeÎ sierot spoøecznych opracowana na podstawie wynikoÂw badanÂ empirycznych. Otrzymane wyniki dajaÎ podstawy do skoncentrowania oddziaøywanÂ podejmowanych w stosunku do sierot spoøecznych na strategiach wzmacniajaÎcych pozyskiwanie zasoboÂw.
Strategia 1.
Wzmacnianie pozyskiwania zasoboÂw podmiotowych, zwøaszcza zarzaÎdzajaÎcych.

Sieroty spoøeczne posiadajaÎce wieÎcej zasoboÂw podmiotowych oraz wykorzystujaÎce w wieÎkszym stopniu kapitaø zarzaÎdzajaÎcy charakteryzuje wysoki poziom adaptacji. IstotaÎ strategii jest wzmacnianie pozyskiwania przez sieroty takich kompetencji osobistych, ktoÂre warunkujaÎ dobre przystosowanie, funkcjonowanie spoøeczne
i zawodowe. Do znaczaÎcych, w procesie pozytywnej adaptacji sierot, zasoboÂw
podmiotowych naleźaÎ: poczucie wøasnej wartosÂci, poczucie sprawczosÂci, realizacja
wyznaczonych celoÂw źyciowych.
Strategia 2.
Wzmacnianie pozyskiwania zasoboÂw energii.

Zasoby energii obejmujaÎ te wszystkie rodzaje kapitaøu, ktoÂre moźna zamienicÂ na inne wartosÂciowe dla osoby. Do zasoboÂw energii, waźnych w pozytywnej
adaptacji sierot spoøecznych, naleźaÎ przede wszystkim zdrowie i stabilnosÂcÂ
finansowa. Strategia ta wyznacza kierunki pracy skoncentrowane na dbaøosÂci
o stan zdrowia, warunkujaÎcy zachowanie sprawnosÂci fizycznej a takźe psychicznej, oraz moźliwosÂcÂ podjeÎcia pracy, ktoÂra pozwoli na osiaÎgnieÎcie stabilnosÂci
finansowej.
Strategia 3.
Nadawanie wartosÂci zasobom stanu.
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Osoby osierocone o wysokim przystosowaniu nadajaÎ duźaÎ wartosÂcÂ takim zasobom stanu jak posiadanie przyjaciela czy pieleÎgnowanie relacji maøźenÂskich
(partnerskich). Czynniki te wydajaÎ sieÎ zatem istotnie wpøywajaÎce na poziom przystosowania sierot spoøecznych. Etap pozyskiwania wymienionych zasoboÂw musi
zostacÂ poprzedzony pracaÎ nad zmianaÎ ich wartosÂciowania. Osoba najpierw ocenia, źe dana cecha (zasoÂb) jest dla niej przydatna, nadaje jej wartosÂcÂ. Kolejnym
krokiem jest pozyskanie okresÂlonego zasobu.
Strategia 4.
Wzmacnianie pozyskiwania zasoboÂw stanu.

Po zmianie wartosÂciowania zasoboÂw nasteÎpuje etap ich zdobywania. Do
pozyskania zasoboÂw stanu konieczne jest posøugiwanie sieÎ wczesÂniej nabytymi
kompetencjami (kapitaøem podmiotowym). Do zasoboÂw stanu, istotnych dla
przystosowania sierot spoøecznych, naleźaÎ: przyjazÂnÂ (pozyskanie i utrzymanie
przyjaciela, na ktoÂrego moźna liczycÂ), dobre relacje z dziecÂmi (warunkowane saÎ
nabyciem kompetencji komunikacyjnych, okazywania uczucÂ, odczytywania i zaspokajania potrzeb dzieci), posiadanie pracy (potrzebne jest zdobycie
kompetencji zawodowych), wsparcie od wspoÂøpracownikoÂw (zaleźy od posiadania pracy i umiejeÎtnosÂci komunikacyjnych, zdolnosÂci do podtrzymania przyjazÂni).
Strategia 5.
Nadawanie znaczenia waźnym dla rozwoju zasobom materialnym.

Dobrze przystosowane sieroty spoøeczne nadajaÎ wieÎkszaÎ wartosÂcÂ pewnym zasobom materialnym niź gorzej przystosowane. Do zasobu istotnie roÂźnicujaÎcego
grupy sierot ze wzgleÎdu na adaptacjeÎ naleźaøy sÂrodki transportu. Osoby o wyźszych
zdolnosÂciach przystosowania nadajaÎ wartosÂci wybranym sÂrodkom materialnym
uøatwiajaÎcym im źycie, jak np. sÂrodek lokomocji. Wydaje sieÎ, źe osoby o niźszym
poziomie adaptacji nie wybierajaÎ z doÂbr materialnych tych, ktoÂre mogøyby przyczynicÂ sieÎ w istotny sposoÂb do poprawy ich funkcjonowania. Praca w zakresie
nadawania znaczenia zasobom materialnym powinna bycÂ skoncentrowana na okresÂleniu tychźe zasoboÂw, niezbeÎdnych do realizacji postawionych przez sieroty spoøeczne indywidualnych celoÂw.
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Strategia 6.
Wzmacnianie pozyskiwania zasoboÂw materialnych ocenionych jako wartosÂciowe
w realizacji indywidualnych celoÂw sierot spoøecznych.

Kolejnym etapem po nadaniu wartosÂci okresÂlonym zasobom materialnym jest
wsparcie pozyskania tychźe doÂbr. Zdobycie okresÂlonego zasobu materialnego staje
sieÎ celem elementarnym w drodze do realizacji celu gøoÂwnego. Naleźy wieÎc okresÂlicÂ
konieczne zadania i kompetencje osoby oraz moźliwe wsparcie zewneÎtrzne w pozyskaniu tegoź kapitaøu.
Strategia 7.
Wzmacnianie rozwoju religijnego sierot spoøecznych.

Sieroty spoøeczne o wysokim poziomie przystosowania wykorzystujaÎ w znacznie
wieÎkszym stopniu zasoby religijne. RoÂźnica pomieÎdzy grupami badanych z wysokim
i niskim kapitaøem adaptacyjnym dotyczy przede wszystkim posøugiwania sieÎ strategiami religijnego radzenia sobie pozytywnego. SaÎ one znacznie czeÎsÂciej wykorzystywane przez osoby o wysokim poziomie przystosowania. WyciaÎgajaÎc wniosek,
moźna stwierdzicÂ, źe u sierot spoøecznych w procesach wsparcia pozytywnej adaptacji i readaptacji naleźy stymulowacÂ rozwoÂj religijny.
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ROZDZIAè VI

ZASOBY ADAPTACYJNE EUROSIEROT
___________________________________________

Iwona Niewiadomska

1. Problemy przystosowawcze eurosierot
Eurosieroctwo stanowi efekt braku sprawowania opieki w stosunku do maøoletnich dzieci przez obydwoje lub jedno z rodzicoÂw, ktoÂrzy opusÂcili kraj w celu
poszukiwania pracy (Rzecznik Praw Dziecka 2008, s. 2; Rura 2008, s. 18; Kozak
2010, s. 113). Szacuje sieÎ, źe w 2009 roku, w ok. 110 tysiaÎcach polskich rodzin
dzieci wychowywaøy sieÎ bez co najmniej jednego z rodzicoÂw, ktoÂrzy wyemigrowali
za graniceÎ w celach zarobkowych (Kozak 2010, s. 113). Analizy przeprowadzone
w 2008 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wskazujaÎ, źe co czwarty uczenÂ
polskiej szkoøy dosÂwiadcza emigracyjnego rozdzielenia (Rura 2009, s. 16).
Osierocenie emigracyjne jest traktowane jako jeden z wymiaroÂw sieroctwa
spoøecznego z tego wzgleÎdu, źe istota osierocenia jest zwiaÎzana z subiektywnymi
dosÂwiadczeniami osoby, ktoÂre nie muszaÎ bycÂ zwiaÎzane z pobytem w placoÂwce
opiekunÂczo-wychowawczej. Zdarza sieÎ bowiem czeÎsto, źe dzieci przebywajaÎce
w domu, ktoÂre majaÎ zaspokojone potrzeby materialne, mogaÎ cierpiecÂ z powodu
deprywacji potrzeb psychicznych czy przeźywanego osamotnienia (èopatkowa
1989, s. 103; Baøandynowicz 1999, s. 8-9; èuczynÂski 2008, s. 91).
Naleźy roÂwnieź podkresÂlicÂ, źe eurosieroty stanowiaÎspecyficznaÎgrupeÎ spoøecznaÎ,
ktoÂra z uwagi na fizycznaÎ nieobecnosÂcÂ jednego lub obydwojga rodzicoÂw ± i wynikajaÎce z tego powodu problemy ± jest w duźym stopniu naraźona na dosÂwiadczanie roÂźnego rodzaju zaburzenÂ adaptacyjnych, a w konsekwencji na marginalizacjeÎ spoøecznaÎ (Martynowicz-Hetka 1998, s. 5; Bogusz 2001, s. 27). Wyniki badanÂ
wskazujaÎ, źe rozdzielenie z rodzicami powyźej szesÂciu miesieÎcy moźe juź skutkowacÂ
zaburzeniami w funkcjonowaniu dzieci (BocÂwinÂska-Kiluk, Bielecka 2008, s. 54).
TrudnosÂci adaptacyjne wynikajaÎce z dosÂwiadczania osamotnienia. Separacja dziecka od jednego lub obydwojga rodzicoÂw prowadzi do rozbicia fundamen-
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talnej relacji: dziecko-rodzic-sÂwiat, w wyniku czego z jednej strony zostaje przez
møodaÎ osobeÎ utracone poczucie bezpieczenÂstwa, a z drugiej ± zaczyna ona przeźywacÂ silne osamotnienie (Obuchowski 1995, s. 202-203; Lachowska 1999, s. 285;
Steuden 1996, s. 75-77; BocÂwinÂska-Kiluk, Bielecka 2008, s. 47-60; Miøkowska,
Kulesa 2009, s. 3-14; Rura 2009, s. 15-20).
Osamotnienie to subiektywne i wielowymiarowe dosÂwiadczenie czøowieka,
pojawiajaÎce sieÎ na skutek niezgodnosÂci mieÎdzy istniejaÎcymi relacjami interpersonalnymi a oczekiwaniami dotyczaÎcymi tych relacji. IntensywnosÂcÂ poczucia osamotnienia jest proporcjonalna do rozbieźnosÂci, jakaÎ osoba odbiera mieÎdzy kontaktami
interpersonalnymi, ktoÂre posiada, a tymi, ktoÂre spostrzega jako upragnione lub
idealne. Ocena istniejaÎcego poziomu kontaktoÂw spoøecznych wynika z dosÂwiadczenÂ czøowieka oraz z poroÂwnywania wøasnych relacji z posiadanymi przez innych
(Sermat 1978, s. 272).
Termin poczucie wskazuje, źe osamotnienie istnieje w konkretnym podmiocie.
Jego dynamika wywodzi sieÎ z sytuacji napieÎcia mieÎdzy zaistnieniem problemu a jego
rozwiaÎzaniem, przez co angaźuje przeźycia psychiczne jednostki. NazywajaÎc siebie
osamotnionymi, ludzie przypisujaÎ mu specyficzne atrybuty poznawcze, emocjonalne i behawioralne (Peplau, Perlman 1979, s. 101). WielowymiarowosÂcÂ przeźycÂ
towarzyszaÎcych osamotnieniu ukazuje model A. Rokach (1988, s. 535), uzyskany
na podstawie analizy czynnikowej dosÂwiadczenÂ, jakie wysteÎpujaÎ u osoÂb osamotnionych:
·

Wymiar I ± alienacja wewneÎtrzna ± charakteryzuje sieÎ uczuciem wewneÎtrznej pustki i oddzieleniem od wøasnego ¹jaº. Osoby przeźywajaÎce ten stan
opisujaÎ go nasteÎpujaÎco: Mam uczucie gøeÎbokiej nicosÂci i niebytu. CzujeÎ sieÎ
tak, jakbym straciø tozÇsamosÂcÂ. Istnieje cienka Âsciana mieÎdzy mnaÎ a rzeczywistosÂciaÎ. CzujeÎ sieÎ jakbym byø kimsÂ innym, patrzaÎcym na mnie samego. CzujeÎ sieÎ
jakby ciaøo i umysø to byøy dwie roÂzÇne rzeczy we mnie (Rokach 1988, s. 534).

·

Wymiar II ± izolacja interpersonalna ± jest wywoøywany przez poczucie
braku bliskosÂci w relacjach oraz przez odczuwanaÎ alienacjeÎ spoøecznaÎ. Poczucie braku bliskosÂci oddajaÎ nasteÎpujaÎce opisy: Nie ma osoby, do ktoÂrej mogeÎ
wyciaÎgnaÎcÂ reÎkeÎ i dotknaÎcÂ. Nie mam z kim rozmawiacÂ, nie mam do kogo sieÎ
przytulicÂ. Nie mam z kim wymienicÂ swoich mysÂli. Woøaøem o pomoc, ale nie byøo
nikogo. Nie ma nikogo, kto moÂgøby zrozumiecÂ moje uczucia (Rokach 1988,
s. 536). Poczucie alienacji spoøecznej odzwierciedla stan, w ktoÂrym osoba
odbiera siebie jako niepoźaÎdanaÎ w grupie. Jednostka wyalienowana pisze:
CzujeÎ sieÎ rozpaczliwie osamotniona. CzujeÎ sieÎ outsiderem. Nie czujeÎ sieÎ czeÎÂsciaÎ
mojej grupy (Rokach 1988, s. 537). Izolacja interpersonalna moźe wynikacÂ
z faktu, źe czøowiek czuje sieÎ odrzucony i nie dosÂwiadcza wsparcia ze strony
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innych: Gdy mi nie idzie dobrze, nie czujeÎ, Çzeby mi ktokolwiek pomagaø,
dopingowaø; nikogo nie obchodzeÎ (Rokach 1988, s. 537). Poczucie braku
bliskosÂci i odbierana alienacja spoøeczna potwierdzajaÎ tezeÎ, źe istniejaÎ uniwersalne potrzeby bliskosÂci i wspoÂlnoty, ktoÂre warunkujaÎ prawidøowe przystosowanie czøowieka od niemowleÎctwa do sÂmierci (Maslow 1986, s. 189; Jacyniak, Pøuźek, 1996, s. 90).
·

Wymiar III ± poczucie umierania ± dotyczy cierpienia towarzyszaÎcego
osamotnieniu, ktoÂrego ekstremalna forma zostaøa nazwana poczuciem umierania (agony). ¹WewneÎtrzne wrzenieº ukazuje bezbronnosÂcÂ jednostki wobec
zaistniaøej sytuacji, brak ukierunkowania, chaos mysÂli lub poczucie dezintegracji. Stan odreÎtwienia i apatii odzwierciedla intensywnosÂcÂ cierpienia osoby,
ktoÂra proÂbuje zaprzeczycÂ osamotnieniu: Nie byøam w stanie jesÂcÂ, patrzecÂ,
søuchacÂ. Towarzyszyøo mi silne uczucie tonieÎcia ogarniajaÎce moje ciaøo. Moje
uczucia saÎ czeÎsto martwe. Mam wrazÇenie, Çze wewnaÎtrz mam pole minowe zøych
uczucÂ i obawiam sieÎ, zÇe te uczucia wybuchnaÎ mi na twarzy i zobaczeÎ cosÂ
okropnego. ProÂbowaøem zaprzeczacÂ temu, kim jestem, zaprzeczacÂ mojemu boÂlowi, bo gdy nie czujeÎ boÂlu, to jest w porzaÎdku (Rokach 1988, s. 539).

Wymiar IV ± reakcje przygneÎbienia ± opisuje reakcje fizjologiczne, zachowania i obraz siebie czøowieka odczuwajaÎcego osamotnienie. DolegliwosÂci somatyczne mogaÎ objawiacÂ sieÎ boÂlami gøowy i źoøaÎdka, osøabieniem,
czeÎsto odczuwanym zmeÎczeniem, zaburzeniami snu, a specyficzne zachowania ± pøaczem, opuszczeniem ramion, chodzeniem blisko sÂcian, popeønianiem wielu bøeÎdoÂw, trudnosÂciami w koncentracji uwagi. Aktywne odrzucanie innych jest rodzajem reakcji przygneÎbienia zwiaÎzanych z potrzebaÎ
wycofania sieÎ. Przerwaøam stan zøej komunikacji z innymi, siedziaøam na
przyjeÎciach bez mozÇliwosÂci powiedzenia søowa do kogokolwiek. Nie chceÎ chodzicÂ na spotkania z ludzÂmi. Mam uczucie braku komfortu w obecnosÂci innych
(Rokach 1988, s. 539). Osamotnienie moźe roÂwnieź przejawiacÂ sieÎ
w postawie biernosÂci. Byøem zawieszony w przestrzeni; czuøem sieÎ sparalizÇowany; byøem w szoku; byøem pozbawiony energii; miaøem poczucie zatrzymania
w czasie (Rokach 1988, s. 540). Negatywny obraz siebie implikuje poczucie
niskiej wartosÂci. Osoba postrzega siebie jako gorszaÎ od innych, poniewaź
doznaøa poraźki. Jestem osobaÎ, ktoÂrej nie da sieÎ kochacÂ; jestem osobaÎ tchoÂrzliwaÎ;
jestem osobaÎ szaraÎ, nudnaÎ, nieatrakcyjnaÎ, niezdolnaÎ, nieproduktywnaÎ (Rokach
1988, s. 539).
WyodreÎbnione w modelu wymiary osamotnienia ± alienacja wewneÎtrzna,
izolacja interpersonalna, poczucie umierania, reakcje przygneÎbienia ± mogaÎ
wysteÎpowacÂ razem w roÂźnym stopniu nasilenia u osoÂb dosÂwiadczajaÎcych tego
·
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stanu, mogaÎ roÂwnieź ujawniacÂ sieÎ jako niezaleźne czynniki (Rokach 1988,
s. 542).
IstniejaÎosoby, ktoÂre nie saÎw stanie opisacÂ relacji poźaÎdanych czy oczekiwanych.
Dotyczy to szczegoÂlnie tych, ktoÂrzy saÎ chronicznie osamotnieni i w wyniku tego
majaÎ trudnosÂci z wyobraźeniem sobie, jak wyglaÎdajaÎ kontakty, ktoÂre wywoøujaÎ
satysfakcjeÎ. W celu stwierdzenia osamotnienia wystarczy jednak to, źe jednostka
nie posiada satysfakcji z istniejaÎcych zwiaÎzkoÂw interpersonalnych zwiaÎzanych
z miøosÂciaÎ, bliskosÂciaÎ, troskaÎ, przyjazÂniaÎ czy wspoÂøpracaÎ (Sermat 1978, s. 275).
Skutki osamotnienia u eurosierot mogaÎ miecÂ roÂźnorodny charakter. ReakcjaÎ na
deprywacjeÎ podstawowych potrzeb ± miøosÂci i bliskosÂci ± mogaÎ bycÂ zaburzenia
(Sermat 1980, s. 82; Obuchowska 1998, s. 3-6; Syndyk 2001, s. 63; Babiker,
Arnold 2003, s. 96; Cudak 2003, s. 34; Kendall 2004, s. 119; Olszewski 2007,
s. 33; Milewska 2006, s. 36):
· somatyczne ± m.in. moczenie nocne, otyøosÂcÂ stanowiaÎca efekt przejadania sieÎ
· psychiczne ± np. objawy depresyjne, jaÎkanie, trudnosÂci toźsamosÂciowe
· emocjonalne ± nacechowanie uczucÂ powierzchownosÂciaÎ, chwiejnosÂciaÎ i/lub
wyrazÂnaÎ ozieÎbøosÂciaÎ uczuciowaÎ
· zachowania ± m.in. akty autoagresji w postaci samookaleczen
Â, proÂby samoboÂjcze, ucieczkowe uźywanie substancji psychoaktywnych
· w relacjach spoøecznych ± egocentryzm, niewdzieÎcznosÂcÂ, nielojalnosÂcÂ i brak
źyczliwosÂci dla ludzi.
W literaturze przedmiotu podkresÂla sieÎ sÂcisøy zwiaÎzek mieÎdzy skutkami osamotnienia a wiekiem osoby, ktoÂra dosÂwiadcza tego stanu. Separacja od rodzicoÂw we
wczesnym dziecinÂstwie wywoøuje bardziej trwaøe i nieodwracalne skutki niź opuszczenie starszego dziecka (èuczynÂski 2008, s. 97-98). Przykøadem potwierdzajaÎcym
przedstawionaÎ prawidøowosÂcÂ jest choroba sieroca, beÎdaÎca skutkiem zerwania naturalnej wieÎzi mieÎdzy dzieckiem a matkaÎ. Jej objawy wysteÎpujaÎ u maøych dzieci ±
zazwyczaj do trzeciego roku źycia (Syndyk 2001, s. 59) .
W konteksÂcie analizy zaburzenÂ przystosowawczych naleźy podkresÂlicÂ zwiaÎzek
mieÎdzy osamotnieniem a obrazem siebie. Wymienione procesy tworzaÎ negatywne
sprzeÎźenie zwrotne ± osamotnienie doprowadza do wzrostu pejoratywnego obrazu
siebie, a przypisywanie sobie niekorzystnych atrybutoÂw nasila wycofanie z relacji.
Osoba osamotniona z negatywnym obrazem siebie najczeÎsÂciej usuwa sieÎ z kontaktoÂw, a nawet odrzuca tych, ktoÂrzy proÂbujaÎ nawiaÎzacÂ z niaÎ bliskie relacje. Dlaczego
tak sieÎ dzieje? Pozytywny obraz siebie i taka samoocena tworzaÎ podstaweÎ do
oczekiwanÂ osoby, źe proÂby nawiaÎzania kontaktoÂw z innymi zakonÂczaÎ sieÎ sukcesem. A w wyniku nawiaÎzania i podtrzymywania nagradzajaÎcych zwiaÎzkoÂw z innymi
czøowiek otrzymuje zewneÎtrzny system podtrzymujaÎcy, ktoÂry sprawia, źe czuje sieÎ
potrzebny. Natomiast negatywny obraz siebie i takaź samoocena prowadzaÎ do
zachowanÂ obronnych, ktoÂre jednoczesÂnie saÎ wzmacniane podobnymi odpowiedzia-
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mi ze strony innych, wskutek czego dochodzi do wyeliminowania lub wyobcowania
jednostki z ¹sieci spoøecznychº (Sermat 1980, s. 79-80).
TrudnosÂci adaptacyjne wynikajaÎce z niskiego poczucia koherencji. Wyniki
badanÂ wskazujaÎ, źe osierocone dzieci czeÎsto stosujaÎ nieadaptacyjne strategie posteÎpowania ± np. wagarujaÎ, zaniedbujaÎ obowiaÎzki szkolne, majaÎ niewielkie osiaÎgnieÎcia
w nauce, przejawiajaÎ niecheÎcÂ do wszelkiego rodzaju wysiøku, nie wierzaÎ we wøasne
moźliwosÂci w zakresie osiaÎgania sukcesoÂw (Obuchowska 1998, s. 3-6; Czyź 2000,
s. 60; èuczynÂski 2008, s. 97-98; Miøkowska, Kulesa 2009, s. 3-14; Rura 2009, s. 18).
Moźna postawicÂ pytanie: Jakie czynniki wpøywajaÎ na to, źe møode osoby majaÎ
tak duźe trudnosÂci w zakresie osiaÎgania osobistych celoÂw? ProÂba odpowiedzi na
postawionaÎ kwestieÎ jest zwiaÎzana z analizaÎ wymiaru osobowosÂci, ktoÂry jest okresÂlany jako poczucie koherencji (spoÂjnosÂci dosÂwiadczenÂ). Na koherencjeÎ skøadajaÎ sieÎ
trzy elementy (Antonovsky 1995, s. 34):
· poczucie zrozumiaøosÂci
· poczucie zaradnosÂci
· poczucie sensownosÂci.
Wymienione komponenty saÎ oddzielnie mierzone, ale pozostajaÎ ze sobaÎ
w sÂcisøych zwiaÎzkach. Warunkiem silnego poczucia zaradnosÂci jest poczucie zrozumiaøosÂci, poniewaź sÂwiadomosÂcÂ dosteÎpnosÂci zasoboÂw pozwalajaÎcych sprostacÂ wymaganiom źyciowym jest niemoźliwa, przy braku rozeznania, na czym te wymagania polegajaÎ. JesÂli sÂwiat jawi sieÎ osobie jako chaotyczny i nieprzewidywalny, to nie
potrafi ona skutecznie poradzicÂ sobie z otaczajaÎcaÎ rzeczywistosÂciaÎ (Antonovsky
1995, s. 35).
JednoczesÂnie silne poczucie zrozumiaøosÂci nie gwarantuje jeszcze, źe jednostka
beÎdzie dobrze radziøa sobie z roÂźnymi sytuacjami źyciowymi, poniewaź czøowiek,
ktoÂremu na czymsÂ bardzo zaleźy, powinien miecÂ silnaÎ motywacjeÎ do poszukiwania
zasoboÂw zaradczych. Bez takiej motywacji szybko przestaje rozumiecÂ, co sieÎ wokoÂø
niego dzieje i nie czuje potrzeby znalezienia wyjsÂcia z sytuacji. Z przedstawionej
zaleźnosÂci wynika wniosek, źe w poczuciu koherencji najwaźniejszym elementem
jest odczuwanie sensownosÂci. Gdy jest ono wysokie, to pozostaøe elementy majaÎ
tendencjeÎ do podwyźszania sieÎ, natomiast gdy sensownosÂcÂ jest niska, to pozostaøe
zmienne daÎźaÎ do obniźania sieÎ (Antonovsky 1995, s. 35).
Znaczenie poczucia sensownosÂci odzwierciedla teź prawidøowosÂcÂ polegajaÎca na
tym, źe przy wysokim poczuciu zrozumiaøosÂci i wysokiej zaradnosÂci osoba szybko
przestaje rozumiecÂ, co sieÎ wokoÂø niej dzieje, jesÂli nie beÎdzie miaøa odpowiedniej
motywacji do zaangaźowania sieÎ w otaczajaÎcaÎ rzeczywistosÂcÂ. Natomiast jednostka
odznaczajaÎca sieÎ niskaÎ zrozumiaøosÂciaÎ i niskaÎ zaradnosÂciaÎ, ale jednoczesÂnie silnym
poczuciem sensownosÂci, beÎdzie zmotywowana do poszukiwania nowych informacji
oraz do znalezienia zasoboÂw, jakie saÎ niezbeÎdne podczas radzenia sobie z problemami (Antonovsky 1995, s. 36).
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Ludzie z wysokim poczuciem koherencji, w odroÂźnieniu od jednostek z niskim
nasileniem tej zmiennej (Jelonkiewicz, KosinÂska-Dec 2001, s. 337-347; SeÎk 2001,
s. 63):
· czeÎsÂciej oceniajaÎ napøywajaÎce bodzÂce jako takie, kto
Â re nie prowadzaÎ do
napieÎcia psychicznego
· czeÎsÂciej stosujaÎ adekwatne strategie pokonywania trudnosÂci w sytuacjach
stresowych ± wsÂroÂd sposoboÂw radzenia sobie z problemami moźe wysteÎpowacÂ konfrontacja z trudnosÂciami, poszukiwanie informacji, rozøadowanie
emocjonalne, korzystanie z wøasnych zasoboÂw, poszukiwanie wsparcia u innych
· natomiast rzadziej dosÂwiadczajaÎ negatywnych konsekwencji przeźywanego
stresu.
Przestawione prawidøowosÂci wskazujaÎ zatem, źe silnie rozwinieÎte poczucie
koherencji mobilizuje czøowieka do aktywnosÂci, w wyniku ktoÂrej zostajaÎ uruchomione schematy poznawcze i kompetencje, dzieÎki ktoÂrym jednostka potrafi radzicÂ
sobie w konstruktywny i skuteczny sposoÂb z otaczajaÎcaÎ rzeczywistosÂciaÎ, w tym
roÂwnieź z roÂźnego rodzaju trudnosÂciami (SeÎk 2001, s. 66).
Eurosieroty mogaÎ dosÂwiadczacÂ problemoÂw adaptacyjnych zwiaÎzanych z niskim
poziomem koherencji, poniewaź analizowany czynnik osobowosÂciowy ksztaøtuje sieÎ
w toku socjalizacji: od dziecinÂstwa, poprzez adolescencjeÎ, aź do utrwalenia sieÎ
w okresie dorosøosÂci. SzczegoÂlna rola w ksztaøtowaniu koherencji przypada rodzinie
(ZwolinÂski 2000, s. 139-156). Wpøyw systemu rodzinnego na poziom zrozumiaøosÂci, zaradnosÂci i sensownosÂci (elementoÂw konstytuujaÎcych koherencjeÎ) dokonuje
sieÎ dzieÎki takim formom dziaøania jak (SeÎk 2001, s. 65-66):
1. spoÂjnosÂcÂ dosÂwiadczenÂ
2. roÂwnowaga mieÎdzy przeciaÎźaniem i brakiem dociaÎźenÂ jednostki
3. dopuszczanie do udziaøu w podejmowaniu decyzji.
Ad 1) SpoÂjnosÂcÂ dosÂwiadczenÂ. Tego rodzaju dziaøania sprowadzajaÎ sieÎ do tego,
źe spostrzeźenia i przeźycia dziecka majaÎ powtarzalny charakter i stanowiaÎ zwartaÎ
struktureÎ, ktoÂra zawiera stosunkowo maøo niespodzianek i sprzecznosÂci. Element
spoÂjnosÂci dosÂwiadczenÂ dostarcza podstaw dla poczucia zrozumiaøosÂci, poniewaź
prototypowe wzorce przeźycÂ charakteryzujaÎce sieÎ spoÂjnosÂciaÎ saÎ koniecznym warunkiem do ksztaøtowania sieÎ uogoÂlnionych przekonanÂ, źe napøywajaÎce informacje saÎ
logiczne i przewidywalne.
Ad 2) RoÂwnowaga przeciaÎźenia z niedociaÎźeniem. AktywnosÂcÂ tego typu
polega na takich wymaganiach sÂrodowiska w stosunku do møodej osoby, ktoÂre saÎ
dobrze dostosowane do jej wieku, siø, stanu organizmu i zdolnosÂci. WøasÂciwa
roÂwnowaga mieÎdzy wymienionymi elementami sprawia z jednej strony, źe dziecko
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dosÂwiadcza w duźym stopniu poczucia wøasnej skutecznosÂci, a z drugiej ± stanowi
konieczny warunek do krystalizowania sieÎ poczucia zaradnosÂci (sterowalnosÂci).
Ad 3) Dopuszczanie do udziaøu w podejmowaniu decyzji. Na rozwoÂj poczucia sensownosÂci wpøywa angaźowanie møodego czøowieka w roÂźnego typu dziaøania oraz umoźliwienie mu podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie
rozwiaÎzywania problemoÂw.
Eurosieroctwo ± polegajaÎce na separacji dziecka od obydwojga lub jednego
z rodzicoÂw ± czeÎsto prowadzi do obniźenia poczucia zrozumiaøosÂci, zaradnosÂci
i sensownosÂci. W procesie przystosowania niski poziom przedstawionych wymiaroÂw osobowosÂci decyduje o tym, źe osoba wchodzaÎca w dorosøe źycie (Antonovsky
1995, s. 34):
· spostrzega sÂwiat jako chaotyczny, nieprzewidywalny i wrogi (niskie nasilenie
zrozumiaøosÂci)
· nie potrafi znalezÂcÂ zasobo
Â w wewneÎtrznych i/lub zewneÎtrznych, dzieÎki ktoÂrym
moźe poradzicÂ sobie z problemami (niski poziom zaradnosÂci)
· a jednoczesÂnie nie widzi sensu w tym, aby angaźowacÂ sieÎ w ro
Â źnego rodzaju
aktywnosÂci źyciowe (niskie poczucie sensownosÂci).
Wpøyw nieformalnych grup roÂwiesÂniczych na trudnosÂci adaptacyjne
eurosierot. PrawidøowosÂciaÎ w procesie przystosowania do otoczenia jest tworzenie spontanicznych, nieformalnych grup lokalnych, ktoÂre søuźaÎ zaspokajaniu
roÂźnego typu potrzeb czøowieka. TakaÎ prawidøowosÂcÂ moźna szczegoÂlnie zauwaźycÂ przy powstawaniu nieformalnych grup møodzieźowych, w ktoÂrych
wspoÂlnota roÂwiesÂnicza stopniowo zasteÎpuje swoim wpøywem rodzineÎ i sÂrodowisko szkolne w ksztaøtowaniu zachowania møodych osoÂb (Hurlock 1998,
s. 461-463).
Nieformalne grupy roÂwiesÂnicze zaspokajajaÎ wiele potrzeb swoich czøonkoÂw ±
m.in. bezpieczenÂstwa, akceptacji, przynaleźnosÂci, czyli takich, ktoÂre saÎ sfrustrowane w wyniku nieobecnosÂci jednego lub obydwojga rodzicoÂw. W zorganizowanej spoøecznosÂci nastolatkoÂw istnieje moźliwosÂcÂ otwartego wyraźania swoich
mysÂli, wspoÂlnego rozwiaÎzywania problemoÂw, grupowego podejmowania decyzji
i dziaøanÂ, za ktoÂre odpowiedzialnosÂcÂ rozkøada sieÎ na roÂźne osoby (Ostrihanska,
Greczuszkin 2000, s. 162; Rura 2008, s. 18).
UogoÂlniajaÎc znaczenie zbiorowosÂci nastolatkoÂw, naleźy podkresÂlicÂ, źe grupy
nieformalne speøniajaÎ wobec swoich czøonkoÂw dwie waźne funkcje (Bøachut i in.
2001, s. 362):
1. ochronnaÎ ± polega ona na tym, źe nieformalna wspoÂlnota møodzieźowa jako
¹zbiorowosÂcÂ sobie roÂwnychº pozwala rozøadowacÂ napieÎcia pojawiajaÎce sieÎ
w zwiaÎzku z podporzaÎdkowaniem dorosøym oraz rozwiaÎzywacÂ w kontaktach
z kolegami problemy rozwojowe
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2. stratyfikacyjnaÎ ± jej realizacja jest zwiaÎzana z tym, źe nastolatek moźe zdobycÂ
takaÎ pozycjeÎ spoøecznaÎ, jaka odpowiada jego realnym moźliwosÂciom.
Wymienione funkcje decydujaÎ czeÎsto o gotowosÂci møodej osoby do podporzaÎdkowania sieÎ wymaganiom zbiorowosÂci. Motywacja tego rodzaju czasami przyjmuje
postacÂ ¹sÂlepego konformizmuº wobec oczekiwanÂ grupowych, ktoÂry sprzyja odcinaniu sieÎ czøonkoÂw zbiorowosÂci od reszty spoøeczenÂstwa, a zwøaszcza od spoøecznosÂci
osoÂb dorosøych (Bøachut i in. 2001, s. 362).
Na gruncie literatury przedmiotu stwierdzono, źe nieformalne zbiorowosÂci
nastolatkoÂw zagroźonych marginalizacjaÎ najczeÎsÂciej pojawiajaÎ sieÎ na terenach spoøecznie zdezorganizowanych, gdzie doszøo do zaøamania starych systemoÂw normatywnych, a na ich miejsce nie powstaøy nowe. Wymieniona prawidøowosÂcÂ decyduje
o tym, źe møode osoby wzrastajaÎ w ¹proÂźni socjalizacyjnejº, gdzie saÎ pozbawione
moźliwosÂci przejmowania i odgrywania jednoznacznie okresÂlonych roÂl spoøecznych.
Jednostki zagroźone wykluczeniem ± w tym roÂwnieź eurosieroty ± posiadajaÎ takie
same potrzeby jak ich roÂwiesÂnicy o innych dosÂwiadczeniach spoøecznych, w zwiaÎzku
z tym øaÎczaÎ sieÎ w zbiorowosÂci zdolne do zaspokajania sfrustrowanych potrzeb.
Møodzieź zagroźona marginalizacjaÎ ma jednak czeÎsto problemy z nawiaÎzywaniem
trwaøych wieÎzi. Czynnik ten decyduje o tym, źe czeÎsto tworzone saÎ ¹jakby-grupyº,
ktoÂre posiadajaÎ swoiste cechy (Bøachut i in. 2001, s. 367-368; Ostrihanska, Greczuszkin 2000, s. 162-163):
· W ¹jakby-grupieº nie ma wyrazÂnie zdefiniowanych ro
Â l, brakuje precyzyjnych
oczekiwanÂ wobec czøonkoÂw zbiorowosÂci, brakuje zgody odnosÂnie obowiaÎzujaÎcych norm, czego bezposÂrednim rezultatem jest uzyskiwanie prestiźu poprzez przemoc i siøeÎ, ktoÂrych stosowanie staje sieÎ podstawowaÎ metodaÎ zaspokajania potrzeby uznania i prestiźu.
· WieÎkszosÂcÂ czøonko
Â w ¹jakby-grupyº funkcjonuje na jej obrzeźach (pojawiajaÎ
sieÎ i znikajaÎ).
· ZbiorowosÂci tego rodzaju nie majaÎ staøego przywo
Â dcy, chocÂ rola ta jest
niekiedy obejmowana przez jednego ze staøych czøonkoÂw, ktoÂry na kroÂtko
potrafi podporzaÎdkowacÂ sobie pozostaøe osoby.
· W spoøecznosÂci ¹jakby-grupyº obowiaÎzuje zasada ¹wielorakiej ignorancjiº.
Reguøa ta polega na tym, źe kaźdemu czøonkowi zbiorowosÂci wydaje sieÎ, iź
jego koledzy w peøni identyfikujaÎ sieÎ z normami wøasnej grupy i źe saÎ z taÎ
wspoÂlnotaÎ caøkowicie zwiaÎzani. Dlatego nie dochodzi do szczerych rozmoÂw
na temat wspoÂlnych wartosÂci i przekonanÂ, a kaźdy czøonek zbiorowosÂci udaje
silniejszego niź jest w istocie, co decyduje o wzmacnianiu negatywnych
zachowanÂ.
· ¹Jakby-grupaº dziaøa tak, jak potrafiaÎ dziaøacÂ jej czøonkowie, a w jej zaburzonym i niesprawnym funkcjonowaniu odbijajaÎ sieÎ negatywne dosÂwiadczenia spoøeczne tworzaÎcych jaÎ nastolatkoÂw.
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ZbiorowosÂcÂ tego rodzaju uøatwia eksperymentowanie z zachowaniami dewiacyjnymi, w tym roÂwnieź popeønianie czynoÂw karalnych. Wpøyw grupy
w przedstawionym zakresie polega na dostarczaniu destrukcyjnych wzorcoÂw
zachowanÂ oraz na usprawiedliwianiu nieakceptowanego spoøecznie posteÎpowania.
Wysokie ryzyko marginalizacji eurosierot ze wzgleÎdu na popeønianie czynoÂw
karalnych uzasadnia podziaø nastoletnich sprawcoÂw antyspoøecznych zachowanÂ na
(Rajska-Kulik 1998, s. 170-171):
1. sylwetkeÎ osobowosÂciowaÎ typu pierwszego
2. sylwetkeÎ osobowosÂciowaÎ typu drugiego.
·

Ad 1) Sylwetka osobowosÂciowa typu pierwszego. W tej kategorii sprawcoÂw
znajdujaÎ sieÎ osoby, ktoÂre charakteryzujaÎ sieÎ duźaÎ labilnosÂciaÎ emocjonalnaÎ, nadmiernaÎ pobudliwosÂciaÎ, niskim poziomem tolerancji na stres, skøonnosÂciaÎ do czeÎstych
i nieumotywowanych wybuchoÂw, zgeneralizowanym brakiem opanowania oraz
wysokim poziomem leÎku. U wieÎkszosÂci badanych z tej grupy wysteÎpuje rzadkie
uzewneÎtrznianie zaroÂwno pozytywnych, jak i negatywnych stanoÂw emocjonalnych
oraz nieadekwatnosÂcÂ przejawianych emocji w stosunku do zaistniaøej sytuacji.
Rozøadowanie napieÎcia psychicznego nasteÎpuje w sposoÂb gwaøtowny, impulsywny
i søabo kontrolowany. Kumulowanie emocji, blokowanie ekspresji uczuciowej oraz
ciaÎgøa deprywacja potrzeby bezpieczenÂstwa czeÎsto doprowadzajaÎ jednostki tego typu
do podwyźszenia poziomu agresji. Czyny karalne w tej grupie wynikajaÎ teź z poczucia krzywdy lub odrzucenia, przy jednoczesnym rozumieniu norm spoøeczno-moralnych (Rajska-Kulik 1998, s. 170).
Ad 2) Sylwetka osobowosÂciowa typu drugiego. DrugaÎ grupeÎ stanowiaÎ sprawcy, ktoÂrych czyny majaÎ charakter rabunkowy i chuliganÂski. WiodaÎcym motywem
tego rodzaju posteÎpowania saÎ spodziewane korzysÂci materialne. Sprawcy agresywnych zachowanÂ o podøoźu rabunkowym realizujaÎ powzieÎty zamiar pod wpøywem
dorazÂnych okolicznosÂci, wykorzystujaÎc bezbronnosÂcÂ lub stan nietrzezÂwosÂci ofiary.
Proces ksztaøtowania osobowosÂci w tej grupie czeÎsto przebiega nieprawidøowo na
skutek niewøasÂciwych oddziaøywanÂ wychowawczych sÂrodowiska rodzinnego.
W zwiaÎzku z tym proces integracji osobowosÂci u tego typu jednostek dokonuje
sieÎ z udziaøem negatywnych wartosÂci, ktoÂre nie saÎ akceptowane spoøecznie. W rodzinach tego rodzaju sprawcoÂw zaznacza sieÎ brak pozytywnych wzorcoÂw zachowania
i døugotrwaøa deprywacja podstawowych potrzeb psychicznych. Skutkiem wymienionych czynnikoÂw jest poszukiwanie przez nastolatka dewiacyjnej grupy roÂwiesÂniczej, w ktoÂrej moźe on zaspokoicÂ sfrustrowane potrzeby psychiczne. Ponadto jednostki w tej grupie cechujaÎ sieÎ søabym rozwojem uczucÂ wyźszych, chøodem emocjonalnym oraz brakiem zdolnosÂci do syntonii i empatii (Rajska-Kulik 1998, s. 171).
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W nieformalnych spoøecznosÂciach roÂwiesÂniczych mogaÎ bycÂ cÂwiczone roÂźnego
rodzaju zachowania dewiacyjne. Dopiero w przypadku wyodreÎbnienia sieÎ subkultury møodzieźowej moźna stwierdzicÂ wieÎkszaÎ typowosÂcÂ zachowanÂ jej czøonkoÂw. Do
tego, aby zaistniaøa subkultura møodzieźowa, konieczne jest speønienie takich warunkoÂw jak (Køosowska 1981, s. 38; Siemaszko 1993, s. 136):
· odreÎbnosÂcÂ uznawanych wartosÂci przez czøonko
Â w grupy w stosunku do tych,
ktoÂre funkcjonujaÎ w spoøeczenÂstwie
· odreÎbnosÂcÂ norm posteÎpowania oraz realizowanych przez niaÎ wzoro
Â w zachowanÂ w stosunku do ogoÂøu spoøeczenÂstwa
· uczestnictwo jej czøonko
Â w w staøych lub okazjonalnych wystaÎpieniach, ktoÂre
stanowiaÎ okazjeÎ do silnej ekspresji postaw.
Zaburzenia przystosowawcze u eurosierot mogaÎ najczeÎsÂciej stanowicÂ efekt ich
funkcjonowania w czterech typach subkultur (JeÎdrzejewski 1999, s. 75-88):
1) religijnych (sekty, nowe ruchy religijne)
2) konfliktowych
3) przesteÎpczych lub paraprzesteÎpczych
4) narkomanÂskich.
Ad 1) Subkultury religijne (sekty, nowe ruchy religijne). Podstawowe motywy
wsteÎpowania do sekt saÎ zwiaÎzane z pytaniami o sens źycia, pragnieniem rozwoju
religijnego, moźliwosÂciaÎ ksztaøtowania osobowosÂci oraz cheÎciaÎ dosÂwiadczania bliskosÂci i wspoÂlnoty. Osoby szczegoÂlnie podatne na oddziaøywania tego typu grup
charakteryzujaÎ: osøabiony krytycyzm, rezygnacja z mysÂlenia na rzecz przeźywania,
cheÎcÂ doznawania mistycyzmu, magii czy astrologii. Innym bardzo waźnym motywem jest poszukiwanie autorytetu (ojca duchowego), ktoÂry potrafi dotrzecÂ do
najgøeÎbszych ludzkich potrzeb i ktoÂremu moźna zaufacÂ. W ten sposoÂb przywoÂdca
sekty staje sieÎ przewodnikiem w kaźdym wymiarze źycia. PrzynaleźnosÂcÂ do sekty
czeÎsto sprowadza sieÎ roÂwnieź do źycia we wspoÂlnocie, ktoÂra zaspakaja potrzebeÎ bycia
kochanym i akceptowanym. Wyznawanie okresÂlonego kultu w ramach nowego
ruchu religijnego speønia roÂwnieź roleÎ terapeutycznaÎ, poniewaź doprowadza do
odreagowania negatywnych emocji (krzywdy, winy, leÎku i/lub osamotnienia) oraz
inicjuje silne przeźycia emocjonalne o charakterze pozytywnym (doznania mistyczne, poczucie bycia kochanym). Z tego powodu czøonkowie sekt rezygnujaÎ z wøasnej
toźsamosÂci i stajaÎ sieÎ podatni na wszelkie formy manipulacji (JeÎdrzejewski 1999, s.
88-118).
Ad 2) Subkultury konfliktowe. Nieformalne grupy o charakterze konfliktowym najczeÎsÂciej wywodzaÎ sieÎ ze sÂrodowisk o zmiennym skøadzie, gdzie istnieje søaba
kontrola spoøeczna i gdzie nie wytworzyøy sieÎ ani trwaøe wieÎzi mieÎdzyludzkie, ani
spoÂjny system aksjologiczno-normatywny. Taka charakterystyka jest typowa dla
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duźych osiedli wielkomiejskich, w ktoÂrych zdezorganizowana spoøecznosÂcÂ nie jest
w stanie zapewnicÂ møodzieźy dosteÎpu do konformistycznych kanaøoÂw osiaÎgania
sukcesu ani zapewnicÂ bezpiecznej przyszøosÂci. Stan niestabilnosÂci i przejsÂciowosÂci
spoøecznej wywoøuje u adolescentoÂw silnaÎ presjeÎ w kierunku zachowanÂ agresywnych. Møodzieź wywodzaÎca sieÎ z takich sÂrodowisk jest zmuszona sama rozwiaÎzywacÂ
swoje problemy przystosowawcze. Siøa fizyczna, umiejeÎtnosÂcÂ walki, odpornosÂcÂ na
boÂl speøniajaÎ roleÎ egalitarnaÎ, poniewaź przy tak wyznaczonym kryterium statusu
w grupie wszyscy majaÎ podobne szanse na sukces.
Momentem krytycznym, w ktoÂrym decydujaÎ sieÎ losy møodzieźy z subkultur
konfliktowych, jest wkraczanie w dorosøosÂcÂ, co oznacza koniecznosÂcÂ zmiany dotychczasowego sposobu posteÎpowania, poniewaź w sÂwiecie dorosøych agresja nie jest
wyznacznikiem statusu spoøecznego, a zachowania tolerowane w okresie adolescencji przestajaÎ bycÂ aprobowane. Jednostki, ktoÂre nie potrafiaÎ przystosowacÂ sieÎ do
nowej sytuacji i przyjaÎcÂ zachowanÂ akceptowanych przez ogoÂø spoøeczenÂstwa, wykazujaÎ tendencjeÎ do wybierania podkultur narkomanÂskich jako sposobu adaptacji
(Cekiera 1994, s. 110-116; JeÎdrzejewski 2001, s. 234-238).
Ad 3) Subkultury przesteÎpcze i paraprzesteÎpcze. Tego rodzaju spoøecznosÂci
w ramach swoich dziaøanÂ preferujaÎ ¹drugie źycieº w stosunku do obowiaÎzujaÎcych
norm spoøecznych. Ich czøonkowie czeÎsto øaÎczaÎ sieÎ na obszarach, gdzie zamieszkujaÎ
przesteÎpcy z roÂźnych grup wiekowych, a czynnikiem zespalajaÎcym saÎ dosÂwiadczenia
resocjalizacyjne i/lub kult siøy. W zmarginalizowanych spoøecznosÂciach dewiacyjne
normy i wzory zachowania stanowiaÎ trwaøy element kultury. Dzieci od najmøodszych lat zaczynajaÎ orientowacÂ sieÎ na nielegalne moźliwosÂci osiaÎgnieÎcia sukcesu,
a wzory zachowanÂ przesteÎpczych saÎ dostarczane przez dorosøych przesteÎpcoÂw.
W wyniku bezposÂredniego kontaktu nasteÎpuje uczenie sieÎ antyspoøecznego zachowania przez proces modelowania. Møodzieź z ¹dzielnic przesteÎpczychº uczy sieÎ roÂl
dewiacyjnych, proÂbujaÎc je roÂwnieź gracÂ. Pozornie bezsensowne kradzieźe søuźaÎ
cÂwiczeniu roli. Zhierarchizowana struktura grupy møodzieźowej, z wyrazÂnym podziaøem praw i obowiaÎzkoÂw kaźdego czøonka, stanowi czeÎsto odwzorowanie organizacji przesteÎpczych. Przez zachowania cechujaÎce sieÎ duźym konformizmem wobec
norm ¹przesteÎpczego sÂwiataº, møodzieź stara sieÎ podkresÂlicÂ swoje kwalifikacje do
tego, aby w nim uczestniczycÂ. Kiedy jednostka lub grupa nastolatkoÂw awansuje
w przesteÎpczej hierarchii, woÂwczas ekspresyjne zachowania antyspoøeczne (chuliganÂstwo, zøosÂliwosÂcÂ, bezcelowa agresja) majaÎ tendencjeÎ do zanikania (Cekiera 1994,
s. 121-124; JeÎdrzejewski 2001, s. 174-212).
Ad 4) Subkultury narkomanÂskie. AktywnosÂcÂ tego typu podkultur jest skupiona wokoÂø konsumpcji sÂrodkoÂw odurzajaÎcych. NajczeÎstszaÎ przyczynaÎ powstawania takich grup jest niewystarczajaÎca kontrola spoøeczna oraz zakøoÂcenia w sferze
stosunkoÂw interpersonalnych nastolatkoÂw. Osoby sieÎgajaÎce po narkotyki jako sÂro-
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dek søuźaÎcy wycofaniu z źycia spoøecznego z jednej strony posiadajaÎ gøeÎboko zinternalizowane wartosÂci i normy posteÎpowania, ale z drugiej ± nie potrafiaÎ osiaÎgacÂ
indywidualnych celoÂw za pomocaÎ dozwolonych spoøecznie sÂrodkoÂw. Ten konflikt
jest czeÎsto rozwiaÎzywany przez:
· jednoczesne odrzucenie obydwu elemento
Â w struktury kulturowej: celoÂw
i sÂrodkoÂw søuźaÎcych do realizacji sukcesu osobistego
· zastaÎpienie ich uźywaniem substancji psychoaktywnych.
Takie zachowanie wynika z faktu, źe sÂrodek odurzajaÎcy redukuje niepokoÂj
i napieÎcie psychiczne, doprowadza do czasowego poczucia siøy, pozytywnych
saÎdoÂw o wøasnej osobie oraz do przekonania, źe osoba kieruje wøasnym źyciem.
W hasøach gøoszonych przez narkomanoÂw: nie martw sieÎ, nie walcz, uprawiaj
wolnaÎ miøosÂcÂ ± czeÎsto tkwiaÎ niezaspokojone potrzeby, stanowiaÎce motyw do
poszukiwania roÂźnych wartosÂci w nierealnym sÂwiecie, ktoÂry moźe zaistniecÂ
dzieÎki przyjmowaniu narkotykoÂw. Motyw sieÎgania po narkotyki oddaje roÂwnieź zdanie czeÎsto powtarzane przez møodych narkomanoÂw: Lepiej ÇzycÂ kroÂtko
i przyjemnie nizÇ meÎczycÂ sieÎ przez caøe Çzycie w rzeczywistosÂci, gdzie czøowiek jest
niewolnikiem.
Zasady rzaÎdzaÎce tym typem grup saÎ analogiczne do zasad innych podkultur, ale
istnieje tu mniejsza solidarnosÂcÂ, poniewaź rozbija jaÎ walka o dosteÎp do ograniczonych zÂroÂdeø narkotykoÂw. CzøonkoÂw podkultur narkomanÂskich obowiaÎzujaÎ cztery
gøoÂwne kategorie norm posteÎpowania (Hoøyst 1993, s. 47):
· normy zwiaÎzane z eksperymentowaniem ze sÂrodkiem (uczestnik grupy jest
zobowiaÎzany do zaźywania okresÂlonej substancji odurzajaÎcej)
· reguøy dotyczaÎce kontynuowania intoksykacji (od czøonka zbiorowosÂci oczekuje sieÎ okazywania zadowolenia z zaźywania substancji, zwieÎkszania jej
dawek oraz czeÎstotliwosÂci przyjmowania zgodnie z przyjeÎtymi zwyczajami)
· zasady polegajaÎce na odwzajemnianiu sieÎ (uczestnik powinien dzielicÂ sieÎ
sÂrodkami i oczekiwacÂ podobnych zachowanÂ od innych w stosunku do siebie)
· normy odnoszaÎce sieÎ do dystrybucji (oczekuje sieÎ, źe czøonek subkultury zaakceptuje nielegalny system dystrybucji i zaangaźuje sieÎ w system sprzedaźy
narkotykoÂw).
Ukazane powyźej trudnosÂci przystosowawcze eurosierot ± wynikajaÎce z dosÂwiadczania osamotnienia, zwiaÎzane z niskim poczuciem koherencji, uwarunkowane wpøywem nieformalnych grup roÂwiesÂniczych ± stanowiaÎ podstaweÎ do tego, aby
poszukiwacÂ takich zasoboÂw psychospoøecznych, dzieÎki ktoÂrym dzieci, pozostajaÎce
w separacji z jednym lub obydwojgiem rodzicoÂw, mogaÎ zwieÎkszacÂ swoÂj potencjaø
adaptacyjny. Analiza tego zagadnienia zostanie przedstawiona w dalszej czeÎsÂci
opracowania. PodstawaÎ do wyciaÎgania wnioskoÂw beÎdaÎ wyniki badanÂ empirycznych.
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2. Zasoby ksztaøtujaÎce adaptacjeÎ w warunkach sieroctwa emigracyjnego
Badania przeprowadzono na grupie 277 osoÂb, ktoÂre speøniaøy kryterium eurosieroctwa, polegajaÎce na tym, źe w okresie ich dziecinÂstwa i/lub maøoletnosÂci zostaøy
opuszczone przez obydwoje lub jedno z rodzicoÂw, ktoÂrzy wyjechali za graniceÎ
w celach zarobkowych (Kozak 2010, s. 113). Charakterystyka socjodemograficzna
respondentoÂw z tej grupy znajduje sieÎ w rozdziale drugim.
Formy adaptacji eurosierot. Pomiar poziomu nieprzystosowania osobistego
oraz szesÂciu jego wymiaroÂw zostaø dokonany za pomocaÎ testu RISB, w ktoÂrym
wyniki wysokie oznaczajaÎ problemy adaptacyjne, zasÂ niskie ± duźy potencjaø
przystosowawczy. Zastosowanie metody statystycznej, polegajaÎcej na analizie
skupienÂ, pozwoliøo na wyodreÎbnienie czterech typoÂw przystosowania (por. wykres 1.):
1. eurosieroty z wysokim poziomem adaptacji ± typ P (N=111)
2. eurosieroty ze sÂrednim poziomem adaptacji ± typ S (N=63)
3. eurosieroty z niskim poziomem adaptacji ± typ N1 (N=52)
4. eurosieroty z niskim poziomem adaptacji ± typ N2 (N=51).

Wykres 1. Formy adaptacji u eurosierot (N=277): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB J. Rottera
w grupach N1 (N=52), N2 (N=51), S (N=63), P (111)

178 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Iwona Niewiadomska
Ad 1) Eurosieroty typu P (z wysokim poziomem adaptacji). Osoby w tej
grupie cechujaÎ sieÎ wysokimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (por. niski
WO: nieprzystosowanie osobiste) dzieÎki temu, źe prawidøowo funkcjonujaÎ we
wszystkich sferach, ktoÂre skøadajaÎ sieÎ na potencjaø adaptacyjny. Zatem eurosieroty z duźymi moźliwosÂciami adaptacyjnymi odznaczajaÎ sieÎ przede wszystkim:
· konstruktywnymi relacjami z innymi ludzÂmi
· pozytywnymi kontaktami z czøonkami rodziny
· aprobujaÎcym stosunkiem do siebie
· spostrzeganiem moźliwosÂci w zakresie realizowania osobistych daÎźen
Â i celoÂw
· niewielkim nasileniem dosÂwiadczanych problemo
Âw
· preferowaniem prospoøecznych wartosÂci.
Ad 2) Eurosieroty typu S (ze sÂrednim poziomem adaptacji). O sÂrednim
poziomie adaptacji w badanej grupie decyduje nasteÎpujaÎcy ukøad czynnikoÂw przystosowawczych:
· bardzo duźe nasilenie problemo
Â w interpersonalnych
· w miareÎ harmonijne funkcjonowanie w sferze: a) stosunku do siebie, b) relacji
z czøonkami rodziny, c) stosunku do prospoøecznych wartosÂci
· duźe moźliwosÂci w zakresie realizowania osobistych daÎźen
Â i celoÂw
· maøe nateÎźenie dosÂwiadczanych problemo
Â w.
Ad 3) Eurosieroty typu N1 (z niskim poziomem adaptacji z powodu duźego nasilenia problemoÂw rodzinnych). Wysoki poziom nieprzystosowania w tej
grupie (por. WO: nieprzystosowanie osobiste) jest generowany przez:
· duźe nateÎźenie problemo
Â w w relacjach rodzinnych
· sÂrednie nateÎźenie trudnosÂci w czterech wymiarach adaptacyjnych: a) kontakty
z innymi ludzÂmi, b) stosunek do siebie, c) realizacja osobistych daÎźenÂ i celoÂw,
d) dosÂwiadczanie problemoÂw
· niewielkie konflikty w zakresie preferowania prospoøecznych wartosÂci.
Ad 4) Eurosieroty typu N2 (z niskim poziomem adaptacji z powodu
duźego nasilenia roÂźnorodnych problemoÂw). Dla drugiego typu nieprzystosowania w zbiorowosÂci eurosierot charakterystyczne saÎ nasteÎpujaÎce zaleźnosÂci:
· dosÂcÂ duźe nateÎźenie trudnosÂci w pieÎciu wymiarach przystosowawczych
± kontakty interpersonalne, stosunek do siebie, realizacja osobistych daÎźenÂ i celoÂw, dosÂwiadczanie problemoÂw, preferowanie prospoøecznych
wartosÂci
· ale jednoczesÂnie harmonijne funkcjonowanie w relacjach rodzinnych.

Zasoby adaptacyjne eurosierot ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 179

Wpøyw zasoboÂw na formy adaptacji eurosierot. Badanie zaleźnosÂci mieÎdzy
posiadanym kapitaøem a sposobami przystosowania u eurosierot zostaøo przeprowadzone na trzech poziomach szczegoÂøowosÂci:
1. analizy ukazujaÎcej wpøyw poziomu posiadanych zasoboÂw (niezaleźnie od ich
typu) na formy przystosowania badanej zbiorowosÂci ± na tym poziomie testowano trzy wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla:
a) przypisywanie znaczenia posiadanemu kapitaøowi, b) ocenianie zyskoÂw
w zasobach, c) spostrzeganie strat kapitaøowych
2. na drugim poziomie badano wpøyw czterech typoÂw kapitaøu psychospoøecznego (por. rozdziaø pierwszy) na sposoÂb przystosowania eurosierot ± do tej
procedury wykorzystano dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania
ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia kapitaøowi o charakterze
materialnym, podmiotowym, stanu, energetycznym, b) ocenianie zyskoÂw
w zasobach materialnych, podmiotowych, stanu i energetycznych, c) spostrzeganie strat w kapitale o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu
i energetycznym
3. trzeci poziom analiz miaø na celu wskazanie, w jaki sposoÂb dwa rodzaje
kapitaøu (zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne) ksztaøtujaÎ formy adaptacji w badanej grupie ± w testowaniu tego zagadnienia uwzgleÎdniono szesÂcÂ rodzajoÂw
wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie
znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, b) ocenianie zyskoÂw
w kapitale wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, c) spostrzeganie strat w zasobach
wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
4. dodatkowo przebadano znaczenie zasoboÂw religijnych w formowaniu przystosowania eurosierot; do tego celu wykorzystano dwa rezultaty w Kwestionariuszu
Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta: a) nateÎźenie
strategii zaradczych o charakterze pozytywnym, b) nasilenie religijnych strategii
zaradczych typu negatywnego.
Ad 1) Ksztaøtowanie adaptacji eurosierot przez nateÎźenie posiadanych
zasoboÂw (niezaleźnie od ich rodzaju). Zastosowana procedura umoźliwia sformuøowanie konkluzji, źe na zroÂźnicowane formy przystosowania w tej zbiorowosÂci
w istotny sposoÂb wpøywajaÎ dwa mechanizmy, regulujaÎce funkcjonowanie kapitaøu, jakim dysponuje jednostka (por. aneks do rozdziaøu VI):
· spostrzeganie ro
Â źnego typu zyskoÂw ± roÂźnice mieÎdzy grupami P, S, N1 i N2
w tym wymiarze ilustruje wykres 2.
· ocenianie strat w posiadanym kapitale ± prawidøowosÂci odnoszaÎce sieÎ do tego
zagadnienia przedstawia wykres 3.
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Wykres 2. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w roÂźnego rodzaju zasobach na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

Eurosieroty z wysokim potencjaøem przystosowawczym (typ P) w stosunku
do osoÂb typu N2 (z niskimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi ze wzgleÎdu na dosÂwiadczanie roÂźnorodnych problemoÂw) spostrzegajaÎ istotnie wieÎcej zyskoÂw kapitaøowych. JednoczesÂnie nie ma istotnych roÂźnic w ocenie pozyskiwania zasoboÂw mieÎdzy badanymi typu P (z wysokim potencjaøem przystosowawczym),
typu S (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) i typu N1 (z niskimi moźliwosÂciami przystosowawczymi z powodu duźego nasilenia problemoÂw rodzinnych). Uzyskana
prawidøowosÂcÂ sugeruje, źe zwieÎkszenie przystosowania w grupie N2 moźe nastaÎpicÂ dzieÎki nasileniu dosÂwiadczenÂ zwiaÎzanych z pozyskiwaniem roÂźnorodnych
zasoboÂw.
Uzyskana prawidøowosÂcÂ wskazuje, źe eurosieroty z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (typ P) spostrzegajaÎ istotnie rzadziej straty w posiadanym kapitale
w stosunku do osoÂb typu N2 (z niskimi moźliwosÂciami przystosowawczymi ze
wzgleÎdu na przeźywanie roÂźnorodnych problemoÂw). JednoczesÂnie analizowany
czynnik wysteÎpuje na podobnym poziomie w trzech grupach ± typu P (z wysokaÎ
adaptacyjnosÂciaÎ), typu S (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) i typu N1 (z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ, spowodowanaÎ gøoÂwnie konfliktami rodzinnymi). Ukazana zaleźnosÂcÂ sugeruje, źe zwieÎkszenie poziomu przystosowania u jednostek typu N2 powinno na-
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staÎpicÂ w wyniku zmniejszenia liczby dosÂwiadczenÂ, w ktoÂrych saÎ spostrzegane straty
w roÂźnego rodzaju zasobach.

Wykres 3. Wpøyw dosÂwiadczania straty w roÂźnego rodzaju zasobach na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

Ad 2) Ksztaøtowanie przystosowania eurosierot przez cztery typy kapitaøu:
materialny, podmiotowy, stanu, energii. Uzyskane wyniki stanowiaÎ bazeÎ do
sformuøowania wniosku, źe na zroÂźnicowane formy adaptacji w badanej spoøecznosÂci wpøywajaÎ nasteÎpujaÎce mechanizmy zwiaÎzane z wyodreÎbnionymi rodzajami
kapitaøu (por. aneks do rozdziaøu VI):
· zyski w zasobach podmiotowych ± poro
Â wnanie tego czynnika w grupach P, S, N1
i N2 znajduje sieÎ na wykresie 4.
· zyski w zasobach energetycznych ± prawidøowosÂci w tym aspekcie ukazuje wykres 5.
· straty w zasobach podmiotowych ± zaleźnosÂci w zakresie nateÎźenia tego czynnika
w poroÂwnywanych grupach przedstawia wykres 6.
· straty w zasobach stanu ± ro
Â źnice mieÎdzygrupowe w tym wymiarze ilustruje
wykres 7.
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Wykres 4. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach podmiotowych na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

Analogicznie do prawidøowosÂci uzyskanych na pierwszym poziomie analiz (por.
wykresy 2. i 3.), osoby odznaczajaÎce sieÎ wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ P) spostrzegajaÎ
istotnie wieÎcej zasoboÂw podmiotowych niź eurosieroty typu N2 (z niskim poziomem przystosowania z powodu przeźywania roÂźnorodnych problemoÂw). Istotnie
wyźsze nateÎźenie zyskoÂw podmiotowych odnosi sieÎ przede wszystkim do:
· poczucia kontroli nad wøasnym źyciem
· przeźywania sensownosÂci wøasnej egzystencji
· sÂwiadomosÂci realizowania waźnych celo
Â w osobistych
· niepoddawania sieÎ rutynie
· pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie, w tym ro
Â wnieź poczucia dumy z wøasnej
osoby
· dosÂwiadczania niezaleźnosÂci
· optymizmu
· odnoszonych sukceso
Â w.
JednoczesÂnie przeprowadzone analizy wskazujaÎ, źe nie ma istotnych roÂźnic
w spostrzeganiu zyskoÂw podmiotowych mieÎdzy trzema grupami ± typu P (z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ), typu S (ze sÂrednim poziomem adaptacyjnosÂci) i typu N1 (z
niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ ± szczegoÂlnie w sferze relacji rodzinnych). Tego rodzaju
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prawidøowosÂcÂ wskazuje, źe zwieÎkszenie potencjaøu przystosowawczego w grupie N2
moźe nastaÎpicÂ poprzez wzrost sytuacji, dzieÎki ktoÂrym osoby beÎdaÎ spostrzegaøy
wieÎksze zyski w zasobach podmiotowych.

Wykres 5. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach energetycznych na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

Istotne znaczenie w ksztaøtowaniu roÂźnych form przystosowania eurosierot
posiada spostrzeganie zyskoÂw w kapitale energetycznym. W grupie o duźych moźliwosÂciach adaptacyjnych (typ P) wysteÎpuje wieÎksza sÂwiadomosÂcÂ pozyskiwania tego
rodzaju zasoboÂw w stosunku do dwoÂch zbiorowosÂci ± typu N1 (z niskim poziomem
adaptacji z powodu duźego nasilenia problemoÂw rodzinnych) i typu N2 (z niewielkimi moźliwosÂciami przystosowawczymi w roÂźnych sferach funkcjonowania). Istotnie wyźsze zyski u osoÂb pozytywnie dostosowanych dotyczaÎ nasteÎpujaÎcych
czynnikoÂw energetycznych:
· odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, w tym pienieÎdzy na transport
i na rozwoÂj osobisty
· siø do realizowania podjeÎtych zadan
Â
· rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe
· pomocy finansowej, gdy zachodzi taka potrzeba.
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Naleźy roÂwnieź wskazacÂ, źe u eurosierot typu P (z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ)
i typu S (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) zaznacza sieÎ podobny poziom spostrzeganych
zyskoÂw energetycznych. Zaprezentowane wyniki uzasadniajaÎ zatem konkluzjeÎ, źe
zwieÎkszenie potencjaøu przystosowawczego w grupach N1 i N2 moźe nastaÎpicÂ
poprzez wzrost zyskoÂw w kapitale energetycznym.

Wykres 6. Wpøyw dosÂwiadczania strat w zasobach podmiotowych na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

Przeprowadzona analiza statystyczna wskazaøa na dwie prawidøowosÂci. Pierwsza
z nich polega na tym, źe istotne roÂźnice w spostrzeganiu strat podmiotowych
zaznaczajaÎ sieÎ w dwoÂch grupach ± u eurosierot typu P i typu N 2. Wysoki poziom
adaptacyjnosÂci (u osoÂb typu P) øaÎczy sieÎ z mniejszym nasileniem strat w takich
aspektach podmiotowych jak:
· poczucie sensu źycia
· dosÂwiadczanie wøasnej wartosÂci i pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie
· przeźywanie sukceso
Âw
· sprawowanie kontroli nad wøasnym źyciem, w tym wpøywu na przyszøe
powodzenia źyciowe
· poczucie humoru, nadzieja i optymizm
· niezaleźnosÂcÂ
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umiejeÎtnosÂcÂ dobrego porozumiewania sieÎ
· samodyscyplina.
Druga prawidøowosÂcÂ jest zwiaÎzana z tym, źe nie ma istotnych roÂźnic mieÎdzy
eurosierotami typu P, S i N1 w obszarze oceniania strat w kapitale podmiotowym.
Przedstawione przesøanki uzasadniajaÎ zatem stanowisko, źe zwieÎkszenie potencjaøu
przystosowawczego w grupie N2 (u osoÂb z niewielkimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi z powodu dosÂwiadczania roÂźnorodnych problemoÂw) moźe bycÂ zwiaÎzane
z redukcjaÎ dosÂwiadczania strat w zasobach podmiotowych.
·

Wykres 7. Wpøyw dosÂwiadczania strat w zasobach stanu na formy adaptacji eurosierot (N=277):
wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N1, N2, S, P

InteresujaÎce zaleźnosÂci uzyskano w konteksÂcie oceniania strat w zasobach stanu.
Istotnie wieÎcej tego rodzaju dosÂwiadczenÂ wysteÎpuje u eurosierot typu N2 (z duźymi
problemami w roÂźnych sferach funkcjonowania) i typu S (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) w stosunku do jednostek z wysokim potencjaøem przystosowawczym (typu P).
ZnaczaÎco wieÎksze nateÎźenie strat w grupach N2 i S odnosi sieÎ do takich zasoboÂw
stanu jak:
· stabilnosÂcÂ rodzinna
· moźliwosÂcÂ uczenia sieÎ nowych umiejeÎtnosÂci od innych ludzi
· lojalnosÂcÂ przyjacio
Âø
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przejawy pozytywnych uczucÂ ze strony innych osoÂb
· posiadanie towarzystwa
· pomoc w realizowaniu zadan
Â w pracy i/lub w domu
· bliskosÂcÂ z czøonkami rodziny
· posiadanie przyjacio
Âø
· przynaleźnosÂcÂ do organizacji, w kto
Â rych moźna rozwijacÂ wøasne zainteresowania
· zaangaźowanie w dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøa i/lub wspo
Â lnoty religijnej.
Ciekawa kwestia jest zwiaÎzana z tym, źe nie ma roÂźnic w spostrzeganiu strat
w zasobach stanu mieÎdzy grupaÎz wysokimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (typ
P) i eurosierotami dosÂwiadczajaÎcymi najwieÎcej problemoÂw adaptacyjnych w sferze
rodzinnej (typ N1). BycÂ moźe uzyskany wynik jest zwiaÎzany ze stosowaniem
silnych mechanizmoÂw obronnych przez osoby, ktoÂre przeźywajaÎ duźo trudnosÂci
w funkcjonowaniu rodzinnym.
Zastosowania procedura statystyczna pozwala takźe na stwierdzenie, źe kapitaø
o charakterze materialnym (przypisywanie mu znaczenia, zyskoÂw i strat) nie warunkuje roÂźnych sposoboÂw przystosowania w badanej zbiorowosÂci. PodstaweÎ do
tego rodzaju konkluzji stanowi fakt, źe u eurosierot typu P, S, N1 i N2 wymienione
zmienne wysteÎpujaÎ w podobnym nasileniu.
·

Ad 3) Ksztaøtowanie adaptacji eurosierot przez zasoby wewneÎtrzne (zarzaÎdzajaÎce) versus zasoby zewneÎtrzne. DzieÎki zastosowanej procedurze statystycznej
moźna stwierdzicÂ, źe formy przystosowania w badanej zbiorowosÂci zaleźaÎ od dosÂwiadczania (por. aneks do rozdziaøu VI):
· zysko
Â w w kapitale wewneÎtrznym ± roÂźnice mieÎdzygrupowe w tym aspekcie
pokazuje wykres 8.
· zysko
Â w w zasobach zewneÎtrznych ± nateÎźenie tej zmiennej w poroÂwnywanych
grupach ilustruje wykres 9.
· strat w kapitale wewneÎtrznym ± prawidøowosÂci odnoszaÎce sieÎ do tego czynnika ukazuje wykres 10.
· strat w zasobach zewneÎtrznych ± zaleźnosÂci w tym obszarze przedstawia
wykres 11.
Eurosieroty z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (typ P) dosÂwiadczajaÎ znacznie wieÎcej zyskoÂw w zasobach zarzaÎdzajaÎcych posiadanym kapitaøem niź zbiorowosÂcÂ
N2 (osoby z niewielkimi moźliwosÂciami przystosowawczymi w roÂźnych wymiarach
źycia). RoÂźnice w spostrzeganych zyskach dotyczaÎ przede wszystkim:
· dosÂwiadczania sensownosÂci wøasnej egzystencji
· poczucia wøasnej skutecznosÂci (dosÂwiadczanych sukceso
Â w)
· sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem
· motywacji intencjonalnej, zwiaÎzanej z realizacjaÎ osobistych celo
Âw
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obrazu siebie i samooceny
kompetencji w zakresie ksztaøtowania bliskosÂci w relacjach z czøonkami rodziny
rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe.

Wykres 8. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

RoÂwnoczesÂnie nie ma istotnych statystycznie roÂźnic mieÎdzy eurosierotami typu
P, S i N1. Na tej podstawie moźna zatem wysunaÎcÂ konkluzjeÎ, źe zwieÎkszenie
dosÂwiadczenÂ, w ktoÂrych osoba zauwaźa zyski w kapitale wewneÎtrznym, powinno
zwieÎkszycÂ moźliwosÂci adaptacyjne eurosierot, ktoÂre przeźywajaÎ duźe nasilenie problemoÂw w roÂźnych sferach funkcjonowania (typ N2).
Wzrostowi adaptacyjnosÂci eurosierot søuźy teź pozyskiwanie kapitaøu zewneÎtrznego. SÂwiadczy o tym prawidøowosÂcÂ polegajaÎca na tym, źe w grupach typu P (z
wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) i typu S (ze sÂrednimi zdolnosÂciami przystosowawczymi)
wysteÎpuje istotnie wyźszy poziom spostrzeganych zasoboÂw zewneÎtrznych niź
w grupach z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ ± zaroÂwno typu N1, jak roÂwnieź N2. ZnaczaÎce
roÂźnice odnoszaÎ sieÎ gøoÂwnie do:
· stabilnosÂci rodzinnej
· odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, w tym pienieÎdzy na transport
i na samodoskonalenie
· pomocy finansowej, gdy zachodzi taka potrzeba.
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Wykres 9. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach zewneÎtrznych na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

Na podstawie uzyskanych zaleźnosÂci moźna wieÎc stwierdzicÂ, źe zwieÎkszanie
potencjaøu adaptacyjnego ± niezaleźnie od dosÂwiadczanych problemoÂw ± jest zwiaÎzane ze spostrzeganiem zyskoÂw w kapitale zewneÎtrznym.
Wysoki potencjaø przystosowawczy w badanej zbiorowosÂci øaÎczy sieÎ w istotny
sposoÂb z niskim poziomem strat w kapitale zarzaÎdzajaÎcym. SÂwiadczy o tym fakt, źe
analizowany czynnik w grupie z wysokimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (typ P)
zaznacza sieÎ na znaczaÎco niźszym poziomie w stosunku do trzech pozostaøych grup
± typu S (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ), N1 (z niskim przystosowaniem w roÂźnych
sferach funkcjonowania) i N2 (z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ, gøoÂwnie w wymiarze relacji
rodzinnych). Moźna zatem sformuøowacÂ konkluzjeÎ, źe zwieÎkszenie moźliwosÂci
przystosowawczych u eurosierot jest zwiaÎzane z redukowaniem strat w kapitale
wewneÎtrznym ± m.in. w zakresie:
· poczucia sensownosÂci wøasnego źycia
· motywacji intencjonalnej (sÂwiadomosÂci realizowanych daÎźen
Â)
· sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem, w tym ro
Â wnieź nad osiaÎganiem
przyszøych celoÂw
· powodzenia źyciowego
· poczucia wøasnej wartosÂci i pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie
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kompetencji w zakresie ksztaøtowania bliskosÂci w relacjach rodzinnych
samodyscypliny
rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe.

Wykres 10. Wpøyw dosÂwiadczania strat w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

TrudnosÂci adaptacyjne eurosierot stanowiaÎ roÂwnieź efekt dostrzegania strat
w zasobach zewneÎtrznych. Powyźszy wniosek wynika z tego, źe w stosunku do
osoÂb z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (typ P) pozostaøe trzy grupy ± S, N1
i N2 ± dosÂwiadczajaÎ na istotnie wyźszym poziomie deficytoÂw w kapitale zewneÎtrznym. Przeźywane straty przez osoby w tych spoøecznosÂciach dotyczaÎ przede wszystkim:
· stabilnosÂci rodzinnej
· relacji interpersonalnych (towarzystwa innych ludzi, przejawo
Â w pozytywnych
uczucÂ od innych, posiadania chociaź jednego przyjaciela, lojalnosÂci przyjacioÂø)
· obecnosÂci ludzi, od kto
Â rych moźna uczycÂ sieÎ roÂźnego rodzaju kompetencji
· pomocy w realizowaniu zadan
Â w pracy i/lub w domu
· przynaleźnosÂci do organizacji, w kto
Â rych moźna rozwijacÂ zainteresowania
· zaangaźowania w kosÂciele i/lub wspo
Âlnocie religijnej
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zabezpieczenÂ materialnych i/lub finansowych (niezbeÎdnych ubranÂ, odpowiedniego odźywania sieÎ, pienieÎdzy na transport, przyjemnosÂci, rozwoÂj i/
lub zabezpieczenie zdrowotne)
pomocy finansowej, gdy zachodzi potrzeba.

Wykres 11. Wpøyw dosÂwiadczania strat w zasobach zewneÎtrznych na formy adaptacji eurosierot
(N=277): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N1, N2, S, P

Ad 4) Wpøyw zasoboÂw religijnych na formowanie przystosowania eurosierot. Rezultaty analizy wariancji stanowiaÎ przesøankeÎ do wniosku, źe ani religijne
strategie zaradcze o charakterze pozytywnym, ani religijne sposoby radzenia sobie
typu negatywnego nie ksztaøtujaÎ adaptacji w analizowanej spoøecznosÂci.
PodsumowujaÎc przedstawione wyniki, naleźy zwroÂcicÂ uwageÎ na trzy konkluzje
dotyczaÎce wpøywu zasoboÂw na formy przystosowania eurosierot.
Pierwsza z nich dotyczy zwieÎkszania potencjaøu adaptacyjnego w trzech grupach
(S, N1 i N2), czyli niezaleźnie od dosÂwiadczanych problemoÂw. Strategie ukierunkowane na ten cel powinny uwzgleÎdniacÂ (por. wykresy: 7., 10., 11.):
· redukowanie strat w kapitale wewneÎtrznym ± m.in. w zakresie: a) niskiej
sensownosÂci wøasnego źycia, b) niewielkiej motywacji intencjonalnej, c)
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braku sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem, d) niepowodzenÂ źyciowych, e) niekorzystnej samooceny i negatywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie, f)
niewielkich kompetencji w zakresie ksztaøtowania konstruktywnych relacji
rodzinnych, g) braku samodyscypliny, h) zahamowania rozwoju zwiaÎzanego
z edukacjaÎ lub doskonaleniem zawodowym
· redukowanie strat w kapitale zewneÎtrznym ± deficyty w tym wymiarze dotyczaÎ przede wszystkim: a) niewielkiej stabilnosÂci rodzinnej, b) zaburzenÂ
w relacjach interpersonalnych (np. brak towarzystwa innych ludzi, zbyt
rzadkie przejawy pozytywnych uczucÂ od innych, brak przyjacioÂø lub niewielka lojalnosÂcÂ z ich strony), c) nieobecnosÂci ludzi, od ktoÂrych moźna uczycÂ sieÎ
roÂźnego rodzaju kompetencji, d) niewielkiej pomocy w realizowaniu zadanÂ
w pracy i/lub w domu, e) braku przynaleźnosÂci do organizacji, w ktoÂrych
moźna rozwijacÂ zainteresowania, f) niewystarczajaÎcego poziomu angaźowania
sieÎ w kosÂciele i/lub wspoÂlnocie religijnej, g) niewielkich zabezpieczenÂ materialnych i/lub finansowych (np. niezbeÎdnych ubranÂ, odpowiedniego odźywania sieÎ, pienieÎdzy na transport, przyjemnosÂci, rozwoÂj i/lub zabezpieczenie
zdrowotne), h) braku pomocy finansowej, gdy osoba znajduje sieÎ w potrzebie.
Konkluzja druga dotyczy specyficznych mechanizmoÂw, ktoÂre powinny doprowadzicÂ do zwieÎkszenia moźliwosÂci przystosowawczych w dwoÂch grupach eurosierot
± N1 (z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ ± gøoÂwnie w sferze rodzinnej) i N2 (z niewielkimi
moźliwosÂciami przystosowawczymi z powodu duźego nasilenia roÂźnorodnych problemoÂw). Waźne znaczenie w analizowanym wzgleÎdzie posiadajaÎ takie mechanizmy
jak (por. wykresy: 5., 9.):
· wzrost zysko
Â w w wewneÎtrznym kapitale energetycznym ± m.in. siø do realizowania podjeÎtych zadanÂ oraz wiedzy uzyskiwanej poprzez edukacjeÎ lub
doskonalenie zawodowe
· wzrost zysko
Â w w zewneÎtrznym kapitale energetycznym ± gøoÂwnie w zakresie
odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (w tym pienieÎdzy na transport
i na rozwoÂj osobisty)
· wzrost zysko
Â w w zewneÎtrznych zasobach stanu ± przede wszystkim zwieÎkszenie stabilnosÂci rodzinnej.
Trzeci wniosek odnosi sieÎ do zmian w przystosowaniu eurosierot dosÂwiadczajaÎcych roÂźnorodnych problemoÂw (typ N2). Wzrost adaptacyjnosÂci w tej grupie
zaleźy w istotnym stopniu od:
· zwieÎkszania zysko
Â w w roÂźnorodnych zasobach (por. wykres 2.)
· zmniejszania poziomu strat ± niezaleźnie od ich rodzaju (por. wykres 3.)
· wzrostu kapitaøu podmiotowego (w tym ro
Â wnieź zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych) ±
m.in. w obszarze: a) dosÂwiadczania sensownosÂci wøasnej egzystencji, b) poczucia wøasnej skutecznosÂci (odnoszonych sukcesoÂw), c) sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem, d) motywacji intencjonalnej (zwiaÎzanej z realizacjaÎ
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osobistych celoÂw), e) obrazu siebie i samooceny, f) kompetencji w zakresie
ksztaøtowania konstruktywnych relacji rodzinnych, g) rozwijania sieÎ poprzez
edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe, h) niezaleźnosÂci, i) optymizmu,
j) niepoddawania sieÎ rutynie (por. wykresy: 4., 8.)
redukowania strat w kapitale podmiotowym ± w szczegoÂlnosÂci w wymiarze:
a) poczucia humoru, b) niezaleźnosÂci, c) samodyscypliny, d) nadziei,
e) optymizmu (por. wykres 6.).

3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny eurosierot
Aktualne problemy w obszarze wspierania pozytywnego przystosowania
eurosierot. Wyniki badanÂ wskazujaÎ, źe pod nieobecnosÂcÂ zarabiajaÎcych za granicaÎ
rodzicoÂw, ich dziecÂmi zajmujaÎ sieÎ najczeÎsÂciej dziadkowie, rzadziej zasÂ ± inni krewni
lub saÎsiedzi. Zdarza sieÎ teź, źe maøoletnie dzieci opiekujaÎ sieÎ sobaÎ wzajemnie, co
w konsekwencji czeÎsto skutkuje ich umieszczeniem w placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych (Rura 2009, s. 18).
ZasteÎpczy opiekunowie saÎ na ogoÂø niewydolni wychowawczo, poniewaź skupiajaÎ sieÎ przede wszystkim na zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci (m.in. na
przyrzaÎdzaniu posiøkoÂw, zakupie ubranÂ czy teź zapewnieniu miejsca pobytu), a nie
na wypeønianiu funkcji rodzicielskich o charakterze wychowawczym, opiekunÂczym
czy teź socjalizacyjnym (Miøkowska, Kulesa 2009, s. 4). SytuacjeÎ dodatkowo komplikuje fakt, źe dzieci migrantoÂw rzadko poszukujaÎ pomocy w sytuacji, gdy przeźywajaÎ roÂźnego rodzaju trudnosÂci (Walczak 2008, s. 157-158).
Postulaty dotyczaÎce wzmacniania potencjaøu adaptacyjnego eurosierot. Ze
wzgleÎdu na dwie przesøanki ± duźaÎ powszechnosÂcÂ sieroctwa emigracyjnego i negatywne skutki tego zjawiska ± w literaturze przedmiotu saÎ formuøowane postulaty,
aby poszukiwacÂ strategii majaÎcych na celu pomoc dzieciom, ktoÂre przeźywajaÎ tego
rodzaju problemy. Waźne znaczenie w analizowanym wzgleÎdzie posiadajaÎ sami
rodzice, ktoÂrzy powinni bycÂ wspomagani przez (Walczak 2008, s. 143-162; Miøkowska, Kulesa 2009, s. 13-14):
· sÂrodowisko lokalne ± m.in. instytucje opiekun
Âczo-wychowawcze, sÂwietlice
socjoterapeutyczne oraz roÂźnorodne organizacje i stowarzyszenia pomagajaÎce
w rozwoju dzieci i møodzieźy)
· spoøecznosÂcÂ szkolnaÎ ± zwøaszcza wychowawco
Â w klas i pedagogoÂw szkolnych
· kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe
· konstruktywne grupy ro
Â wiesÂnicze.
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Wymienione powyźej podmioty powinny kierowacÂ sieÎ zasadaÎ pomocniczosÂci,
ktoÂra z jednej strony nakazuje partnerstwo z wyjeźdźajaÎcymi za graniceÎ rodzicami
w obszarze stymulowania konstruktywnego rozwoju ich dzieci, zasÂ z drugiej ±
zakazuje wyreÎczania w wypeønianiu funkcji rodzicielskich.
Naleźy teź wyrazÂnie zaznaczycÂ, źe warunkiem podejmowania inicjatyw w analizowanym obszarze jest uwzgleÎdnianie czynnikoÂw, ktoÂre søuźaÎ pozytywnej adaptacji sierot emigracyjnych. Analiza tego zagadnienia zostanie przedstawiona w dalszej
czeÎsÂci artykuøu.
Znaczenie zasoboÂw w ksztaøtowaniu potencjaøu przystosowawczego eurosierot ± prawidøowosÂci wynikajaÎce z koncepcji COR i uzyskanych wynikoÂw
badanÂ (na bazie tej teorii). W poszukiwaniu strategii zwiaÎzanych z formowaniem
pozytywnego przystosowania u sierot emigracyjnych warto zwroÂcicÂ uwageÎ na zjawisko spoøecznego krzyźowania sieÎ zasoboÂw, w ktoÂrym podstawowe znaczenie majaÎ
trzy reguøy ± naturalnego obiegu zyskoÂw i strat, adaptacji systemu i sukcesji zasoboÂw (Hobfoll 2006, s. 243-244).
Pierwsza reguøa krzyźowania sieÎ zasoboÂw (Hobfoll 2006, s. 243):
w systemach spoøecznych odbywa sieÎ naturalny obieg zyskoÂw i strat kapitaøowych.

CzøonkoÂw roÂźnego rodzaju spoøecznosÂci naleźy spostrzegacÂ jako wspoÂøzaleźnych.
DopoÂki zasoby pozostajaÎ w obreÎbie zbiorowosÂci, to mogaÎ bycÂ wykorzystywane na
roÂźnych poziomach. Kiedy ktosÂ przekazuje zasoby innym czøonkom zbiorowosÂci, to
istnieje duźe prawdopodobienÂstwo, źe ich nie straci, gdyź w poÂzÂniejszym okresie ten
kapitaø znoÂw beÎdzie dla niego dosteÎpny ± chociaź w innej postaci. Podobna prawidøowosÂcÂ dotyczy strat kapitaøowych ± straty zasoboÂw powodujaÎ uszczuplenie rezerw,
ktoÂre mogøyby bycÂ spoźytkowane w spoøecznym obiegu zasoboÂw.
Przedstawione powyźej mechanizmy znajdujaÎ odzwierciedlenie w wynikach
analiz empirycznych. Mianowicie, eurosieroty charakteryzujaÎce sieÎ wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ P) w stosunku do spoøecznosÂci z mniejszymi moźliwosÂciami przystosowawczymi (grup typu: N1, N2 i S) istotnie rzadziej dosÂwiadczajaÎ strat
w zasobach systemowych ± m.in. w zakresie stabilnosÂci rodzinnej, towarzystwa
innych ludzi (w tym przyjacioÂø), przynaleźnosÂci do roÂźnego rodzaju organizacji,
zaangaźowania w dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøa i/lub wspoÂlnoty religijnej (por. paragraf
drugi).
Druga reguøa krzyźowania sieÎ zasoboÂw (Hobfoll 2006, s. 243):
adaptacji systemu do istniejaÎcych zasoboÂw.
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SpoøecznosÂcÂ przystosowuje sieÎ do kapitaøu, jaki znajduje sieÎ w jej dyspozycji.
W miareÎ zyskiwania dosteÎpu do okresÂlonych zasoboÂw i utraty moźliwosÂci korzystania z innego rodzaju doÂbr, system zmienia formy dziaøania na poziomie indywidualnym i zbiorowym poprzez:
· oferowanie nowych moźliwosÂci funkcjonowania
· stwarzanie nowych nisz rozwojowych
· likwidowanie dotychczas istniejaÎcych nisz adaptacyjnych
· nakøadanie nowych ograniczen
Â.
Na bazie przedstawionej reguøy naleźy zwroÂcicÂ uwageÎ na zwiaÎzek mieÎdzy sposobem funkcjonowania systemu rodzinnego i form przystosowania sierot emigracyjnych. Warto podkresÂlicÂ, źe niekorzystny jest zaroÂwno brak zmian w tym otoczeniu, jak roÂwnieź jego niestabilnosÂcÂ, powodowana zbyt czeÎstymi przeksztaøceniami. Zachowanie roÂwnowagi w systemie rodzinnym jest moźliwe dzieÎki stosowaniu
dwoÂch rodzajoÂw sprzeÎźenÂ zwrotnych ± dodatnich i ujemnych. Odpowiednie dozowanie sprzeÎźenÂ dodatnich polega na wprowadzaniu zmian w systemie rodzinnym.
Natomiast dzieÎki sprzeÎźeniom ujemnym rodzice chroniaÎ najbliźszych przed nadmiernymi zmianami, co pozwala utrzymacÂ stabilizacjeÎ na poziomie materialnym,
emocjonalnym, poznawczym i aksjo-normatywnym (Praszkier 1992, s. 30-39).
Uzyskane wyniki badanÂ przekonujaÎ, źe pozytywna adaptacja eurosierot w istotny sposoÂb zaleźy od zwieÎkszania liczby negatywnych sprzeÎźenÂ zwrotnych (o charakterze stabilizujaÎcym) w systemie rodzinnym. Mianowicie, istotnie wyźszy potencjaø adaptacyjny zaznacza sieÎ u sierot emigracyjnych (grupy typu P), ktoÂre
w mniejszym stopniu dosÂwiadczajaÎ strat w zakresie (por. paragraf drugi):
· stabilnosÂci rodzinnej
· obecnosÂci ludzi (w tym wypadku rodzico
Â w), od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ
roÂźnego rodzaju kompetencji
· moźliwosÂci otrzymania pomocy w realizowaniu zadan
Â w pracy i/lub w domu
· zabezpieczen
Â materialnych i/lub finansowych (np. niezbeÎdnych ubranÂ, odpowiedniego odźywania sieÎ, czy teź pienieÎdzy na transport, przyjemnosÂci i/
lub rozwoÂj osobisty).
Trzecia reguøa krzyźowania sieÎ zasoboÂw (Hobfoll 2006, s. 244):
sukcesji zasoboÂw w systemie spoøecznym.

Kaźde sÂrodowisko nieustannie sieÎ zmienia, poniewaź systemy podlegajaÎ naturalnemu procesowi rozwoju na skutek dojrzewania oraz zewneÎtrznych wpøywoÂw
historycznych. W zwiaÎzku z tym w spoøecznosÂciach ludzkich dochodzi do nieustannego przepøywu zasoboÂw (ich sukcesji), ktoÂry prowadzi do przeobraźenÂ na
poziomie zbiorowym i jednostkowym.
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Analizowana reguøa znajduje odzwierciedlenie w procesie adaptacji sierot emigracyjnych, poniewaź wysoki poziom przystosowania w grupie P jest zwiaÎzany nie
tylko z wieÎkszaÎstabilnosÂciaÎsÂrodowiska domowego, ale roÂwnieź z wykorzystywaniem
kapitaøu innych systemoÂw ± m.in. (por. paragraf drugi):
1. nieformalnych grup roÂwiesÂniczych (przyjacioÂø)
2. wspoÂlnot religijnych.
Ad 1) Nieformalne grupy roÂwiesÂnicze. Fizyczny brak jednego lub obydwojga
rodzicoÂw sprawia, źe jeszcze wieÎksze znaczenie w procesie ksztaøtowania pozytywnej
adaptacji eurosierot zaczyna przejawiacÂ drugi rodzaj spoøecznosÂci pierwotnych ±
grupy roÂwiesÂnicze. Konstruktywne wzorce posteÎpowania w zbiorowosÂci koleźenÂskiej powinny ukazacÂ alternatywy w stosunku do zachowania, ktoÂre generuje duźe
nasilenie problemoÂw przystosowawczych. Pomoc roÂwiesÂnikoÂw powinna w szczegoÂlny sposoÂb odnosicÂ sieÎ do nasilonych trudnosÂci w zakresie (por. rozdziaø drugi):
· relacji rodzinnych ± w stosunku do eurosierot typu N1
· kontakto
Â w interpersonalnych, stosunku do siebie, realizacji osobistych celoÂw,
przeźywania psychologicznych problemoÂw, preferowania prospoøecznych wartosÂci ± w odniesieniu do jednostek typu N2
· zaburzen
Â o charakterze interpersonalnym ± w przypadku osoÂb typu S.
Wysokie prawdopodobienÂstwo nasÂladowania pozytywnych dziaøanÂ roÂwiesÂniczych przez møodaÎ osobeÎ beÎdzie wysteÎpowaøo wtedy, gdy ich zainicjowanie doprowadzi u niej do zaspokojenia przynajmniej jednej kategorii z wymienionych potrzeb
(Roykiewicz 1979, s. 238): a) poznawania nowych dosÂwiadczenÂ, b) integracji i/lub
przynaleźnosÂci, c) odpoczynku psychicznego i/lub fizycznego, d) zabawy, e) twoÂrczosÂci i/lub przyswajania wartosÂci kulturowych, f) wyczynu i/lub uznania.
Naleźy roÂwnieź podkresÂlicÂ fakt, źe w warunkach cechujaÎcych sieÎ wysteÎpowaniem pozytywnych wzorcoÂw pokonywania problemoÂw møody czøowiek stopniowo
oswaja sieÎ z ¹trudem istnieniaº i uczy sieÎ znosicÂ przeciwnosÂci (DaÎbrowski 1979, s.
240). Waźnym czynnikiem, ktoÂry søuźy urzeczywistnianiu tego celu, jest stawianie
dzieciom, a nasteÎpnie nastolatkom, wymaganÂ adekwatnych zaroÂwno do ich rozwoju, jak i psychofizycznych moźliwosÂci. Møodzi ludzie zazwyczaj nie saÎ pewni posiadanych zdolnosÂci w zakresie realizacji źyciowych zadanÂ, dopoÂki nie sproÂbujaÎ sieÎ
z nimi zmierzycÂ i dopoÂki nie otrzymajaÎ potwierdzenia od osoÂb znaczaÎcych, źe
dysponujaÎ okresÂlonego rodzaju potencjaøem zaradczym (Campbell 1991, s. 91).
W zwiaÎzku z tym, cÂwiczeniu konstruktywnych strategii pokonywania problemoÂw
przez møodzieź powinno towarzyszycÂ zaroÂwno kontrolowanie, jak roÂwnieź pozytywne dowartosÂciowanie ze strony ich roÂwiesÂnikoÂw.
Natomiast gdy dojdzie juź do interioryzacji sposoboÂw zaradczych, to czøonkowie konstruktywnych grup koleźenÂskich powinni skupicÂ sieÎ na tym, aby stwarzacÂ
okazje do wzmacniania poczucia niezaleźnosÂci møodego czøowieka w radzeniu sobie
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z roÂźnymi okolicznosÂciami źyciowymi. Przedstawiona prawidøowosÂcÂ wynika z tego,
źe wkraczanie w okres dorastania (a nasteÎpnie dorosøosÂci) øaÎczy sieÎ z pragnieniem
niezaleźnosÂci, polegajaÎcym na zwieÎkszaniu osobistej kontroli nad decyzjami dotyczaÎcymi wøasnego zachowania (Campbell 1991, s. 66).
Ad 2) WspoÂlnoty religijne. Ksztaøtowanie pozytywnej adaptacji w tego rodzaju
grupach wynika z duźych moźliwosÂci w zakresie regulowania zachowanÂ u czøonkoÂw,
integrowania ich ze sÂrodowiskiem lokalnym oraz dostarczania wielowymiarowego
wsparcia (Hummer i in. 1999, s. 273-285).
Wzrostowi zasoboÂw adaptacyjnych eurosierot søuźy roÂwnieź antropologia
chrzesÂcijanÂska, nakierowana na umacnianie godnosÂci, wolnosÂci, odpowiedzialnosÂci
i otwartosÂci na drugiego czøowieka. Wynika to z nasteÎpujaÎcych przesøanek (Kalinowski 2005, s. 147-151):
· religia zaspokaja potrzebeÎ bezpieczen
Âstwa poprzez poczucie ¹zakorzenieniaº
w Absolucie i niezmiennym Autorytecie
· toźsamosÂcÂ wyznaniowa uzasadnia podporzaÎdkowanie instynkto
Â w sferze wartosÂci
· tresÂci religijne dostarczajaÎ pojeÎcÂ moralnych, kto
Â re stanowiaÎ ukøad odniesienia
do oceny i porzaÎdkowania sÂwiata
· postawa poboźnosÂci jest waźnym zasobem w zakresie radzenia sobie z problemami ± w sytuacjach trudnych osoba moźe wykorzystywacÂ motywacjeÎ
religijnaÎ do podjeÎcia dziaøania; dzieÎki odniesieniom do wartosÂci duchowych
moźe utrzymywacÂ pozytywnaÎ samooceneÎ; a w wyniku posiadania standardoÂw
moralnych ma wieÎksze moźliwosÂci w zakresie pozytywnego ukierunkowania
zachowania
· dojrzaøosÂcÂ postawy religijnej wspo
Â øwysteÎpuje z dojrzaøaÎ osobowosÂciaÎ i konstruktywnymi kontaktami interpersonalnymi.
Wymienione prawidøowosÂci sÂwiadczaÎ o tym, źe tresÂci gøoszone przez KosÂcioÂø
prowadzaÎ do spoÂjnosÂci elementoÂw poznawczych, emocjonalnych i dziaøaniowych,
ktoÂre saÎ ukierunkowane na dobro indywidualne i wspoÂlne. W konsekwencji tak
uksztaøtowane postawy osoÂb wierzaÎcych stajaÎ sieÎ efektywnym regulatorem ich
zachowanÂ w procesie adaptacji do wymogoÂw, jakie stawia otaczajaÎca rzeczywistosÂcÂ.
W przeciwdziaøaniu marginalizacji eurosierot wspoÂlnota KosÂcioøa dysponuje
roÂwnieź specyficznym kapitaøem stanu (por. rozdziaø pierwszy). ChrzesÂcijanÂstwo
przyjmuje, źe czøowiek poszukuje spotkania z innymi, poniewaź daÎźy do swego
dopeønienia, ktoÂre znajduje w sÂrodowisku spoøecznym. Bytowa odreÎbnosÂcÂ osoby
ludzkiej nie tylko nie wyklucza komunikacji ze sÂwiatem zewneÎtrznym, ale ± co
wieÎcej ± domaga sieÎ podjeÎcia źycia spoøecznego. To wøasÂnie we wspoÂlnocie jednostka ludzka znajduje swe naturalne zwienÂczenie. Grupy wewnaÎtrz KosÂcioøa powinny
zatem odznaczacÂ sieÎ udziaøem jednej osoby w źyciu innej w duchu miøosÂci oraz
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dziaøaniem wszystkich we wspoÂlnocie i dla wspoÂlnoty (Gocko 2005, s. 39). Charakter przedstawionego uczestnictwa pokazuje, źe w chrzesÂcijanÂskich grupach religijnych z jednej strony osoba uzyskuje waźne zasoby przystosowawcze (m.in.
poczucie bezpieczenÂstwa i przynaleźnosÂci), a z drugiej ± wykorzystuje posiadany
kapitaø zgodnie z wartosÂciami i normami, jakie obowiaÎzujaÎw spoøecznosÂci religijnej.
Techniki zwieÎkszajaÎce kapitaø adaptacyjny eurosierot. Zjawisko krzyźowania sieÎ zasoboÂw przekonuje, źe w procesie wspierania pozytywnej adaptacji sierot
emigracyjnych moźna wykorzystywacÂ techniki wypracowane na gruncie teorii
spoøecznego uczenia. Wymienione koncepcje zakøadajaÎ, źe przystosowanie i zmiany rozwojowe czøowieka saÎ zakorzenione w systemach spoøecznych, dlatego uczenie
nowych zachowanÂ jest najbardziej skuteczne, gdy jest zwiaÎzane z sieciaÎ wpøywoÂw ze
strony innych osoÂb (Bandura 1977, s. 59). IstniejaÎ dwa podstawowe sposoby
nabywania nowych zasoboÂw ± modelowanie spoøeczne i dosÂwiadczanie osobistej
skutecznosÂci (Bandura 1977).
Efektywna technika pozyskiwania zasoboÂw (Bandura 1977, s. 59-73):
Modelowanie spoøeczne.

Uczenie na skutek modelowania nasteÎpuje przez obserwowanie jednostek stanowiaÎcych wzory posteÎpowania. Zaobserwowane dziaøanie innych tworzy rodzaj
reguøy (matrycy) dla generatywnego zachowania osoby uczaÎcej sieÎ. Zachowania
mogaÎ bycÂ modelowane przez roÂźne osoby, ale szybkosÂcÂ procesu ich przyswajania
zaleźy w duźym stopniu od cech ¹osoÂb-modeliº ± przede wszystkim ich adekwatnosÂci, wiarygodnosÂci oraz od tego, w jakim stopniu obserwator czuje sieÎ do nich
podobny (Rosenthal, Bandura 1978, s. 622). Przedstawiony mechanizm potwierdza zatem fakt, źe w sytuacji nieobecnosÂci rodzicoÂw, sposoby przystosowania eurosierot beÎdaÎ w duźym stopniu modelowane przez ich roÂwiesÂnikoÂw lub teź przez
czøonkoÂw grup, z ktoÂrymi jednostka sieÎ identyfikuje.
Warto wieÎc jeszcze raz podkresÂlicÂ, źe proces modelowania korzystnych form
przystosowania wymaga odpowiedniego sÂrodowiska. Wynika to z prawidøowosÂci
polegajaÎcej na tym, źe osoba aktywnie oddziaøuje na otoczenie, a sÂrodowisko
(zwrotnie) wywiera wpøyw na czøowieka, stanowiaÎc jednoczesÂnie rodzaj potencjalnych wzorcoÂw posteÎpowania oraz informacji o ich skutecznosÂci i wartosÂci (Bandura
1991, s. 238).
Efektywna technika pozyskiwania zasoboÂw (Bandura 1991, s. 229-270):
wzmacnianie poczucia wøasnej skutecznosÂci przy cÂwiczeniu nowych zachowanÂ.
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Drugi sposoÂb uczenia wynika z dosÂwiadczania wøasnej skutecznosÂci w sytuacji
cÂwiczenia nowych zachowanÂ. Wykorzystywanie tej techniki jest bardzo skuteczne,
poniewaź od poziomu spostrzegania swojej skutecznosÂci zaleźy poczucie sensownosÂci wøasnego źycia, nateÎźenie motywacji intencjonalnej (wzrost lub spadek podejmowanego wysiøku w kierunku osiaÎgania celoÂw), rodzaj emocji, jakie towarzyszaÎ
podejmowanym dziaøaniom (mysÂlenie pesymistyczne lub optymistyczne) oraz charakter samooceny (Holden 1991, s. 53-93).
Do podstawowych reguø wprowadzania i utrzymywania poźaÎdanych zmian
zwiaÎzanych z dosÂwiadczaniem wøasnej skutecznosÂci naleźy (Rosenthal, Bandura
1978, s. 622):
· porzaÎdkowanie zadan
Â, ktoÂrych osoba ma sieÎ nauczycÂ w sekwencji kolejnych
krokoÂw
· wyjasÂnianie ogo
Â lnych reguø prowadzonych oddziaøywanÂ
· zapewnianie moźliwosÂci doskonalenia i samodzielnego kierowania wyuczonym zachowaniem
· sprawdzanie nabytych umiejeÎtnosÂci: a) w warunkach naturalnych, b) w coraz
trudniejszych sytuacjach
· zapewnianie informacji zwrotnych o jakosÂci funkcjonowania nowych kompetencji.
Bardzo waźnym zagadnieniem jest roÂwnieź zainicjowanie adaptacyjnego sprzeÎźenia zwrotnego mieÎdzy zachowaniami a przekonaniami: skuteczne radzenie sobie
w roÂźnych sytuacjach źyciowych wpøywa korzystnie na przekonanie o wøasnej
skutecznosÂci, co z kolei prowadzi do zmiany spostrzegania zaistniaøych sytuacji
i zwieÎkszania wysiøku w kierunku poszukiwania konstruktywnych rozwiaÎzanÂ
w okresÂlonych okolicznosÂciach.
PodsumowujaÎc przedstawione powyźej techniki, naleźy podkresÂlicÂ, źe za ich
wykorzystywaniem w oddziaøywaniach zwieÎkszajaÎcych potencjaø adaptacyjny
eurosierot przemawiajaÎ wyniki badanÂ. Na ich postawie stwierdzono, źe stosowanie modelowania spoøecznego i/lub wzmacniania poczucia wøasnej skutecznosÂci
søuźy zaroÂwno przyswajaniu nowych kompetencji, jak roÂwnieź korzystnym przeobraźeniom w dysfunkcjonalnych schematach poznawczych (Ortmann 2000,
s. 215).
Zaprezentowane techniki powinny søuźycÂ przede wszystkim zapobieganiu stratom w podmiotowym kapitale zarzaÎdzajaÎcym u eurosierot ± m.in. przeciwdziaøacÂ
temu, aby nie doszøo u nich do obniźenia sensu źycia, motywacji intencjonalnej,
sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem, samooceny, samodyscypliny, niezaleźnosÂci, optymizmu i nadziei (por. rozdziaø drugi).
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JeÎdrzejewski M. (1999). Møodzieź a subkultury. Warszawa: Wyd. Akademickie ¹Zakº.
´
JeÎdrzejewski M. (2001). Subkultury a przemoc. Warszawa: Wyd. Akademickie ¹Zakº.
Kalinowski M. (2005). Znaczenie resocjalizacji religijnej w ksztaøtowaniu dojrzaøych postaw
u skazanych na kareÎ pozbawienia wolnosÂci. W: J. SÂwitka, M. KucÂ, I. Niewiadomska (red.).
Rola wartosÂci moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wyd. KUL, s. 147-158.
Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dziecinÂstwa i adolescencji. GdanÂsk: GWP.

200 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Iwona Niewiadomska
Køosowska A. (1981). Socjologia kultury. Warszawa: PWN.
Kozak S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich
rodzin. Warszawa: Difin.
Lachowska B. (1999). Samotne macierzynÂstwo. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza macierzynÂstwa. Lublin: RW KUL, s. 281-288.
èopatkowa M. (1989). SamotnosÂcÂ dziecka. Warszawa: WSiP.
èuczynÂski A. (2008). Dzieci w rodzinach zasteÎpczych i dysfunkcjonalnych. Lublin: Wyd. KUL.
Martynowicz-Hetka E. (1998). Sieroctwo spoøeczne i profesje spoøeczne. Problemy OpiekunÂczo-Wychowawcze nr 6, s. 5-8.
Maslow A. (1986). W stroneÎ psychologii istnienia. Warszawa: PAX.
Milewska B. (2006). RozwoÂj psychoruchowy wychowankoÂw domu dziecka. Problemy OpiekunÂczo-Wychowawcze nr 9, s. 33-38.
Miøkowska G., Kulesa A. (2009). Wpøyw emigracji zarobkowej rodzicoÂw na funkcjonowanie
dzieci w rodzinie i szkole. Problemy OpiekunÂczo-Wychowawcze nr 9, s. 3-14.
Obuchowska I. (1998). Dziecko zagubione w sieroctwie. Problemy OpiekunÂczo-Wychowawcze
nr 5, s. 3-6.
Obuchowski K. (1995). Przez galaktykeÎ potrzeb. PoznanÂ: Zysk i SpoÂøka.
Olszewski A. (2007). Siniaki na moÂzgu. Problemy OpiekunÂczo-Wychowawcze nr 2, s. 31-33.
Ortmann R. (2000). The Effectiveness of Social Therapy in Prison ± A Randomized Experiment. Crime & Delinquency nr 2, s. 214-232.
Ostrihanska Z., Greczuszkin A. (2000). Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze
rodzinnego kuratora saÎdowego. Lublin: Norbertinum.
Peplau L, Perlman D. (1979). Blueprint for a Social Psychological Theory of Loneliness. W:
M. Cook, G. Welson. (red.). Love and Atraction. Oxford: University Press, s. 97-112.
Praszkier R. (1992). ZmieniacÂ nie zmieniajaÎc: ekologia problemoÂw rodzinnych. Warszawa:
PWN.
Rajska-Kulik I. (1998). OsobowosÂciowe i sytuacyjne tøo motywacyjne czynoÂw agresywnych,
w tym zaboÂjstw dokonanych przez nieletnich (w sÂwietle psychologicznego opiniodawstwa
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ROZDZIAè VII

ZASOBY ADAPTACYJNE MAèOLETNICH MATEK
___________________________________________

Marek Jarosz*

1. Problemy przystosowawcze maøoletnich matek
Jednym z podstawowych praw i zarazem źyciowych zadanÂ, jakie stoi przed
czøowiekiem, jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. To zaszczytne powoøanie
staje sieÎ problemem spoøecznym i osobistym w sytuacji, kiedy matkami zostajaÎ
nieletnie kobiety. Sytuacja ta rodzi trudnosÂci na wielu pøaszczyznach: spoøecznej,
medycznej, socjalnej i wychowawczej. Fakt, źe ciaÎźa nieletnich jest nieplanowana
a matka nie zawarøa jeszcze zwiaÎzku maøźenÂskiego, ma niewielkie dosÂwiadczenie
i wiedzeÎ o macierzynÂstwie, sprawia, źe kontekst, w jakim pojawia sieÎ dziecko,
stanowi wyzwanie dla nieletniej osoby oraz jej rodziny i spoøeczenÂstwa.
Prawne i spoøeczne problemy braku adaptacji u maøoletnich matek. PojeÎcie
maøoletniej matki w literaturze nie jest jednoznaczne i w duźej mierze zaleźy od
kontekstu kulturowego. Spoøeczne i prawne systemy krajoÂw afrykanÂskich w zasadzie
takiej kategorii nie stosujaÎ, gdyź majaÎ zupeønie roÂźne rozwiaÎzania prawne i zwyczajowe regulujaÎce teÎ kwestieÎ. Nie ma tam jednej granicy wieku peønoletnosÂci. Jest to
uzaleźnione od ustawodawstwa i zwyczajoÂw danego kraju (Ekonjo, PaøczynÂska,
GrybosÂ 2003, s. 47). Uwaźa sieÎ tam czeÎsto, źe dziewczyna po pierwszej menarche
jest juź zdolna do zrodzenia potomstwa, natomiast uzyskanie konkretnego wieku
jest nieistotne. Dlatego nierzadkim przypadkiem, akceptowanym spoøecznie
w niektoÂrych krajach, jest ciaÎźa dwunasto- czy trzynastolatki.
Granica maøoletnosÂci i peønoletnosÂci w przypadku ciaÎźy moźe odnosicÂ sieÎ do
dwoÂch kryterioÂw: formalnego i medycznego. W przypadku pierwszego kryterium,
podaje sieÎ goÂrnaÎ graniceÎ wiekowaÎ maøoletniej matki. NajczeÎsÂciej jest to 17 lub 18
lat, niektoÂrzy nawet 19 lat wskazujaÎ jako okres niepeønoletnosÂci u cieÎźarnych
kobiet. PodreÎczniki z zakresu poøoźnictwa podajaÎ, źe moźna wyroÂźnicÂ dwie grupy
maøoletnich matek: bardzo møode nastolatki, do 16. roku źycia, oraz starsze ±
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dziewczeÎta w wieku 16-19 lat. Obok kryterium wiekowego, czasem zwraca sieÎ teź
uwageÎ na sytuacjeÎ spoøecznaÎ takiej kobiety. Wskazuje sieÎ na jej osamotnienie, brak
wsparcia zaroÂwno u swojego partnera i rodziny (Frankowicz-Gasiul, Michalik,
CzerwinÂska i in. 2008, s. 58).
Prawny aspekt nieletniej matki polega na tym, źe kobieta po ukonÂczeniu 18.
roku źycia posiada peønieÎ praw obywatelskich i moźe zawieracÂ zwiaÎzek maøźenÂski.
Jednak w przypadku dziewczaÎt szesnasto- czy siedemnastoletnich, ich maøźenÂstwa
mogaÎ bycÂ zawierane tylko za zgodaÎ saÎdu. Møodsze nastolatki, tzn. poniźej 15. roku
źycia, nie mogaÎ wchodzicÂ w formalne zwiaÎzki, a wskazanie przez takaÎ dziewczyneÎ na
ojca dziecka pociaÎga za sobaÎ konsekwencje natury prawnej w stosunku do meÎźczyzny (SobanÂska 2007). W polskim ustawodawstwie kaźda ciaÎźa dziewczyny przed
ukonÂczeniem 15. roku źycia jest traktowana jako efekt przesteÎpstwa. Polski kodeks
karny reguluje teÎ kwestieÎ w art. 200 w nasteÎpujaÎcy sposoÂb: ¹Kto doprowadza
maøoletniego poniźej lat 15 do obcowania pøciowego lub do poddania sieÎ innej
czynnosÂci seksualnej albo do wykonania takiej czynnosÂci, podlega karze pozbawienia wolnosÂci od roku do lat 10º.
Polskie opracowania naukowe na ogoÂø podajaÎ, źe maøoletnia matka to ta, ktoÂra
zaszøa w ciaÎźeÎ i urodziøa pierwsze dziecko przed ukonÂczeniem 18. roku źycia (por.
GrzechocinÂska, Marianowski 2001; Kulesza-BronÂczyk i in. 2004). Kryterium to
jest o tyle jasne, źe w Polsce za peønoletniaÎ osobeÎ uznaje sieÎ teÎ, ktoÂra ukonÂczyøa
osiemnasÂcie lat i nie jest juź okresÂlana jako nieletnia czy maøoletnia (Kodeks
cywilny, art. 10).
Nasilenie zjawiska, jakim jest ciaÎźa nieletniej, jest zroÂźnicowane i zaleźy
w duźej mierze od wielu czynnikoÂw spoøecznych i kulturowych. Ocenia sieÎ, źe
w krajach Zachodu najwieÎkszy odsetek maøoletnich matek jest w Stanach Zjednoczonych. Na tysiaÎc porodoÂw stanowiaÎ one okoøo 97. W Europie liczba ta jest
oceniana jako mniejsza i wynosi 3,4% wszystkich porodoÂw. PrzodujaÎcym krajem
europejskim, w ktoÂrym jest stosunkowo najwieÎksza liczba maøoletnich matek, jest
Wielka Brytania (4,6%), natomiast w Holandii naleźy ona do niźszych (okoøo
1%). Na przeøomie lat osiemdziesiaÎtych i dziewieÎcÂdziesiaÎtych odsetek ciaÎź
u nieletnich w Szwajcarii wynosiø 0,53% (Pawøowska, Filipp, Pietrasik i in.
2005, s. 41).
CzeÎstotliwosÂcÂ opisywanego zjawiska jest specyficzna w krajach byøego bloku
wschodniego. W latach dziewieÎcÂdziesiaÎtych zanotowano znaczaÎcy przyrost porodoÂw u maøoletnich matek. Na Litwie czy terenie Rosji ich liczba wzrosøa z okoøo
1,5% do 4%. Podobny procent odnotowano na terenie Czech, Søowacji i dawnej
Jugosøawii.
W Polsce problem maøoletnich matek obserwuje sieÎ w ostatnich latach bardzo
wyrazÂnie. Rocznik statystyczny z 2009 roku podaje, źe liczba takich matek
w przedziale wiekowym od 15 do 19 lat w ostatnich latach spadaøa, poczaÎwszy
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od lat dziewieÎcÂdziesiaÎtych do 2005 roku, z poziomu prawie 4% do poniźej 2%.
W 2008 roku ponownie wzrosøa do okoøo 1,63% (www.cbos.pl).
Zdecydowana wieÎkszosÂcÂ møodocianych matek, ze wzgleÎdu na wiek, pozostawaøa
na utrzymaniu rodzicoÂw (87,3%), a prawie 40% stanowiøy uczennice szkoÂø sÂrednich (Ekonjo, PaøczynÂski, GrybosÂ 2003, s. 48). Niewiele ponad 12% pracowaøo na
stanowiskach niskopøatnych, ktoÂre nie dajaÎ wieÎkszej moźliwosÂci awansu zawodowego. Bardzo czeÎsto pochodzaÎ one z rodzin niepeønych, sÂrodowisk zaniedbanych
materialnie i duchowo o bardzo niskim standardzie spoøecznym (Ekonjo, PaøczynÂski, GrybosÂ 2003, s. 47).
SÂrodowiskowe czynniki utrudniajaÎce adaptacjeÎ maøoletnich matek
CechaÎ charakterystycznaÎ maøoletnich matek jest to, źe bardzo czeÎsto wyrastajaÎ
one ze sÂrodowisk, ktoÂre majaÎ problemy ekonomiczne i spoøeczne. Frankowicz-Gasiul i inni (2008) piszaÎ, źe zøe warunki ekonomiczne bardzo czeÎsto charakteryzujaÎ sytuacjeÎ maøoletnich matek. Ich problemy ekonomiczne przekøadajaÎ sieÎ na:
· søabe zainteresowanie przebiegiem ciaÎźy
· nieregularnaÎ opiekeÎ medycznaÎ
· niskaÎ troskeÎ matki o wøasny organizm, aby pøo
Âd moÂgø sieÎ rozwijacÂ prawidøowo
· brak zainteresowania odpowiednimi warunkami do rozwoju biologicznego
i spoøecznego dziecka (Rodacka-WroÂbel 1996).
ObciaÎźenia sÂrodowiskowe i spoøeczne przyczyniajaÎ sieÎ do znacznych zaniedbanÂ
w zakresie kontrolowania przebiegu ciaÎźy. Pawøowska i in. (2005) podajaÎ, źe sÂrednio
czas wizyty maøoletniej matki miaø miejsce w 14,73 tygodniu ciaÎźy. W przypadku
peønoletnich, znacznie wczesÂniej pojawiaøy sieÎ u lekarza, bo w 11,48 tygodniu ciaÎźy.
SÂrednia liczba wizyt lekarskich odbytych przez maøoletnie matki wynosiøa 6,67, zasÂ
w przypadku peønoletnich kobiet 8,05. W obu przypadkach roÂźnice te byøy istotne
statystycznie (Pawøowska, Filipp, Pietrasik, i in. 2005, s. 42).
Biologicznych przyczyn ciaÎź u møodocianych upatruje sieÎ w akceleracji dojrzewania. Jest ona pochodnaÎ zmian źywieniowych, zwøaszcza wysokobiaøkowej diety, oraz
wzrostu liczby bodzÂcoÂw psychicznych oddziaøujaÎcych na aktywnosÂcÂ hormonalnaÎ.
Jednak nie bez znaczenia jest tutaj øatwy dosteÎp do komunikacji i tresÂci, ktoÂre zwieÎkszajaÎ zainteresowanie sferaÎ seksualnaÎ we wczesnym okresie źycia. Niska wiedza seksualna, niedojrzaøa motywacja oraz brak odpowiedzialnosÂci za swoje zachowania czeÎsto
prowadzaÎ do przypadkowych ciaÎź u nieletnich (SowinÂska-Przepiera, JarzaÎbek 2007).
WsÂroÂd spoøecznych czynnikoÂw zwieÎkszajaÎcych ryzyko ciaÎźy u maøoletnich wymienia sieÎ
· brak wieÎzi emocjonalnej z rodzicami
· trudnosÂci w relacjach pomieÎdzy czøonkami rodziny
· poczucie osamotnienia.
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DziewczeÎta te nie otrzymujaÎ wystarczajaÎcego wsparcia w rodzinie i majaÎ tendencjeÎ do stania sieÎ jak najwczesÂniej osobami dorosøymi, nie usÂwiadamiajaÎc sobie
jeszcze wszystkich konsekwencji podejmowanych zachowanÂ. Pierwszy okres ciaÎźy
jest duźym wyzwaniem dla niepeønoletniej kobiety, gdyź obawia sieÎ ona powiedziecÂ
rodzicom i bliskim o zaistniaøej sytuacji. LeÎk przed poinformowaniem sÂrodowiska
o poczeÎtym dziecku hamuje pierwszy kontakt z lekarzem ginekologiem i dlatego
maøoletnie matki zwykle znacznie poÂzÂniej decydujaÎ sieÎ na pierwszaÎ wizyteÎ u lekarza
specjalisty (Frankowicz-Gasiul, Michalik, CzerwinÂska 2008).
Problem osamotnienia u maøoletnich matek jest dosÂcÂ waźny, gdyź z jednej
strony dziewczeÎta te majaÎ søabaÎ komunikacjeÎ bliskimi i wsparcie w sÂrodowisku
rodzinnym, z drugiej czeÎsto w okresie ciaÎźy pozostajaÎ same. Ojciec dziecka przewaźnie byø przypadkowym partnerem seksualnym i nie daje wystarczajaÎcego wsparcia matce. Sytuacja, w jakiej znajduje sieÎ maøoletnia matka, jest oceniana przez niaÎ
w kategoriach zagroźenia dla źyciowych planoÂw, jesÂli takowe istniejaÎ, albo jako
zadanie, ktoÂre jest zbyt trudne dla ojca i matki dziecka (Frankowicz-Gasiul, Michalik, CzerwinÂska 2008, s. 58).
RozwijajaÎca sieÎ ciaÎźa maøoletniej matki przypada na okres, w ktoÂrym nie zostaøa
jeszcze osiaÎgnieÎta dojrzaøosÂcÂ spoøeczna, a problemy emocjonalne, typowe dla tego
wieku, nie pozwalajaÎ na dojrzaøe rozwiaÎzanie pojawiajaÎcych sieÎ trudnosÂci. RoÂwnieź
strona intelektualna bardzo czeÎsto jest powaźnym hamulcem w twoÂrczym rozwiaÎzaniu kryzysowej sytuacji. Problemy natury spoøeczno-emocjonalnej z pewnosÂciaÎ
przekøadajaÎ sieÎ nie tylko na zdrowie dziecka, ale teź na kontakt maøoletniej matki
z lekarzem i personelem medycznym. Brak dojrzaøosÂci osobowosÂciowej zakøoÂca
relacje spoøeczne z otoczeniem, ktoÂre czuje sieÎ odpowiedzialne za opiekeÎ i troskeÎ
nad kobietaÎ spodziewajaÎcaÎ sieÎ dziecka (Maciejewicz 1989, SowinÂska-Przepiera,
JarzaÎbek 2007).
Brak wsparcia spoøecznego, zwøaszcza ze strony rodzicoÂw i ojca dziecka,
moźe prowadzicÂ do bardzo powaźnych konsekwencji w postaci podjeÎcia decyzji
o dokonaniu aborcji. Pojawienie sieÎ ciaÎźy w tym okresie czeÎsto nie jest zÂroÂdøem
nowego dosÂwiadczenia, ktoÂre pozwala na akceleracjeÎ dojrzaøosÂci w wielu wymiarach.
McGrew (1991) podaje, źe aź 60% maøoletnich matek, ktoÂre urodziøy dziecko przed
17. rokiem źycia, ponownie zachodzi w ciaÎźeÎ przed 19. rokiem. PrzyczynaÎ takiego
stanu jest najczeÎsÂciej fakt, źe kobiety te charakteryzujaÎ sieÎ niskaÎ edukacjaÎ seksualnaÎ.
Podobnie ojciec dziecka nie ma wieÎkszej odpowiedzialnosÂci i wiedzy niź jego partnerka. CzeÎsto tam, gdzie jest silna presja spoøeczna, maøoletnie kobiety z powodu
ciaÎźy decydujaÎ sieÎ na zawarcie zwiaÎzku maøźenÂskiego. Czasem saÎ zmuszane do jego
zawarcia i woÂwczas bardzo szybko po raz wtoÂry zachodzaÎ w ciaÎźeÎ.
W krajach Zachodu coraz czeÎsÂciej pojawia sieÎ moźliwosÂcÂ wychowania dziecka
przez maøoletniaÎ matkeÎ przy wsparciu sÂrodowiska rodzinnego. MalejaÎca presja
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spoøeczna i zmniejszajaÎca sieÎ stygmatyzacja najbliźszego sÂrodowiska sprawiajaÎ, źe
wzrastajaÎ szanse na zrodzenie i wychowanie dziecka, bez koniecznosÂci zawarcia
wyøaÎcznie z tego powodu maøźenÂstwa. WielkaÎ szansaÎ dla dziecka rodzaÎcego sieÎ
w takim konteksÂcie spoøecznym jest instytucja adopcji, albo stworzenie systemu
opieki spoøecznej (np. w Wielkiej Brytanii), dzieÎki ktoÂremu specjalne zespoøy
pracownikoÂw socjalnych wspierajaÎ maøoletnie matki, zwøaszcza w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka (Pawøowska, Filipp, Pietrasik 2005).
Niedostateczna troska o zdrowie maøoletnich matek jako rezultat trudnosÂci
adaptacyjnych
TrudnosÂci adaptacyjne maøoletniej matki przekøadajaÎ sieÎ na stopienÂ zainteresowania wøasnym zdrowiem oraz brak wystarczajaÎcej dbaøosÂci o rozwijajaÎcy sieÎ pøoÂd.
Wyźej wspomniane psychiczne skutki ciaÎźy maøoletniej kobiety majaÎ charakter
raczej bezsporny, natomiast jej zdrowotna kondycja jest przedmiotem badanÂ
(Frankowicz-Gasiul, Michalik, CzerwinÂska i in. 2008, s. 59; Ekonjo, PaøczynÂski,
GrybosÂ 2003; Olejek, Binkiewicz, Nowak, Chimiczewski 2003). W okresie ciaÎźy
grupa maøoletnich matek jest najczeÎsÂciej naraźona na gestozeÎ (6,78%), w ponad 3%
jest zagroźona przedwczesnym porodem, zasÂ niewiele ponad 2% zakaźeniem ukøadu
moczowego i prawie 1% dotykajaÎ problemy zwiaÎzane z cukrzycaÎ. Lekarze tøumaczaÎ
przyczyny gestozy brakiem sÂwiadomosÂci zdrowotnej i niskim statusem socjoekonomicznym tych kobiet. Jednak nie odnotowano u maøoletnich matek znacznie
czeÎsÂciej pojawiajaÎcych sieÎ powikøanÂ ciaÎźy. Ponad 90% osoÂb z tej grupy wiekowej
urodziøo dziecko w terminie. Pozostaøy procent stanowiaÎ porody przedwczesne.
Naleźy tu uwzgleÎdnicÂ fakt, źe czeÎsto ustalenie precyzyjnego terminu porodu jest
niemoźliwe z powodu nieregularnosÂci miesiaÎczek w pierwszych pieÎciu latach od ich
pojawienia sieÎ. Sam poroÂd u nieletnich byø nieco kroÂtszy niź w przypadku peønoletnich matek. RoÂźnica ta wynosiøa okoøo 0,8 godziny. Prawie 70% porodoÂw
odbyøo sieÎ w sposoÂb naturalny, w ponad 10% z wykorzystaniem cesarskiego cieÎcia. Ekonjo i in. (2003) piszaÎ, źe co prawda u ponad 10% maøoletnich matek
zastosowano cesarskie cieÎcie, ale i tak byøy to rzadsze sytuacje niź w przypadku
dojrzaøych kobiet. Pawøowska i in. (2005), prowadzaÎc swoje badania w Instytucie
Matki i Dziecka na grupie 163 maøoletnich kobiet, wykazali, źe zaroÂwno przebieg
porodu, jak i cechy dziecka wykazujaÎ roÂźnice istotne statystycznie w grupie maøoletnich i dojrzaøych matek. Waga noworodkoÂw, døugosÂcÂ oraz wartosÂci opisywane na
skali Apgar, byøy istotnie statystycznie mniejsze (por. Marianowski, GrzechocinÂska
1996). Poporodowa sytuacja dziecka urodzonego przez maøoletniaÎ matkeÎ jest
trudniejsza z kilku powodoÂw. Ich dzieci:
· prawie pieÎciokrotnie czeÎsÂciej umierajaÎ na zespo
Â ø nagøej sÂmierci
· czeÎsÂciej saÎ naraźone na infekcjeÎ i nieszczeÎsÂliwe wypadki.
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Powodem tych nieszczeÎsÂliwych przypadkoÂw najczeÎsÂciej saÎ: brak dosÂwiadczenia
matki, mniejsza dojrzaøosÂcÂ psychospoøeczna, brak wzorcoÂw, dzieÎki ktoÂrym mogøaby
rozwijacÂ swoje umiejeÎtnosÂci macierzynÂskie i opiekunÂcze (Pawøowska, Filipp, Pietrasik i in. 2005, s. 42).
Edukacyjne i wychowawcze przyczyny trudnosÂci adaptacyjnych
maøoletnich matek
Od pewnego czasu toczy sieÎ dyskusja na temat roli i znaczenia wychowania
seksualnego w ksztaøtowaniu postaw i zachowanÂ, ktoÂre mogøyby powstrzymacÂ
pojawienie sieÎ nieletnich ciaÎź (Izdebski 1992; 1997). Wiele sÂrodowisk naukowych
stoi na stanowisku, źe jednym z podstawowych czynnikoÂw odpowiedzialnych za
wczesne macierzynÂstwo jest brak edukacji seksualnej. PoglaÎd ten w duźej mierze
wpøynaÎø na wprowadzenie do szkoÂø przedmiotu lub elementoÂw wiedzy o źyciu
seksualnym czøowieka. Badania na reprezentatywnej grupie PolakoÂw pokazaøy, źe
opinia spoøeczna skøania sieÎ do tego, źe wiedza na ten temat jest potrzebna. Takie
stanowisko reprezentuje 90% PolakoÂw, a 84% uwaźa, źe ten rodzaj zajeÎcÂ powinien
odbywacÂ sieÎ w szkoøach, 59% ankietowanych uwaźa, źe obowiaÎzek ten w roÂwnym
stopniu spoczywa na rodzicach i szkole, zasÂ 34%, źe przede wszystkim na rodzicach.
Ankietowani byli teź pytani o wiek, w ktoÂrym powinna rozpoczynacÂ sieÎ edukacja
seksualna. Okoøo 9% respondentoÂw staøo na stanowisku, źe edukacja ta powinna sieÎ
rozpoczynacÂ poniźej 12. roku źycia. Mniej wieÎcej po okoøo 20% badanych byøo
przekonanych, źe w 12., 13., 14. i 15. roku źycia. Zaledwie 12% twierdziøo, źe
powinna ona sieÎ rozpoczynacÂ w 16. roku źycia, a 5% ± w wieku 17-18 lat (ZielinÂska
2007).
Mimo dosÂcÂ powszechnej zgody na wprowadzenie edukacji seksualnej, nie
odnotowuje sieÎ radykalnej poprawy wynikoÂw w zakresie spadku ciaÎź u maøoletnich
matek. CzeÎsÂcÂ badaczy stoi na stanowisku, źe sama wiedza jest czynnikiem niewystarczajaÎcym do ochrony przed wczesnaÎ ciaÎźaÎ. JesÂli obok zgody na ten rodzaj
edukacji, 51% respondentoÂw jest przekonanych, źe kontakty seksualne mogaÎ miecÂ
miejsce poza maøźenÂstwem, to takie opinie nie wpøywajaÎ pozytywnie na postawy
abstynenckie møodzieźy w zakresie źycia pøciowego.
Edukacja seksualna z pewnosÂciaÎ w niewystarczajaÎcy sposoÂb chroni przed niechcianaÎ ciaÎźaÎ osoÂb maøoletnich. Najsilniejszym czynnikiem strzegaÎcym przed
wczesnaÎ i przedmaøźenÂskaÎ aktywnosÂciaÎ w sferze intymnej jest religijnosÂcÂ. Badania
CBOS-u z marca 2009 roku po raz kolejny potwierdziøy, źe religijnosÂcÂ wykazuje
silny zwiaÎzek z postawami wobec wspoÂøźycia przedmaøźenÂskiego (http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_040_09.PDF). W badaniu tym 75% PolakoÂw uznaøo, źe wspoÂøźycie przed zawarciem zwiaÎzku jest dopuszczalne. JesÂli
uwzgleÎdni sieÎ miareÎ religijnosÂci, jakaÎ jest czeÎstotliwosÂcÂ chodzenia do kosÂcioøa, to
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okazuje sieÎ, źe akceptacja kontaktoÂw seksualnych przed zawarciem maøźenÂstwa jest
najniźsza wsÂroÂd osoÂb, ktoÂre bardzo czeÎsto uczeÎszczajaÎ do kosÂcioøa ± raz w tygodniu
i czeÎsÂciej (31%). W grupie osoÂb, ktoÂre czyniaÎ to kilka razy w roku, odsetek osoÂb
akceptujaÎcych relacje intymne przed zawarciem maøźenÂstwa wzrasta do 95%
(http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_040_09.PDF).
Z analogicznaÎ sytuacjaÎ mamy do czynienia, jesÂli chodzi o praktyki seksualne
wsÂroÂd møodzieźy ze szkoÂø sÂrednich. NajwieÎksza grupa ucznioÂw, zachowujaÎcych
abstynencjeÎ seksualnaÎ, to:
· uczniowie liceo
Âw ogoÂlnoksztaøcaÎcych
· uczniowie, kto
Ârzy speøniajaÎpraktyki religijne raz w tygodniu lub czeÎsÂciej (57%).
GrupaÎ, ktoÂra wykazuje najwieÎkszy odsetek kontaktoÂw seksualnych jest møodzieź, ktoÂra uczestniczy w praktykach religijnych 1-2 razy w miesiaÎcu.
PoszukujaÎc edukacyjnych i spoøecznych przyczyn zjawiska, jakim saÎ maøoletnie
matki, naleźy stwierdzicÂ, źe wieÎkszosÂcÂ z nich to uczennice szkoÂø zawodowych
i technikoÂw. WøasÂnie ta grupa dziewczaÎt najczeÎsÂciej wykazuje kontakty seksualne.
SaÎ to zatem dziewczeÎta, ktoÂre znacznie søabiej funkcjonujaÎ od strony poznawczej, co
przekøada sieÎ na mniejszaÎ odpowiedzialnosÂcÂ za wøasne posteÎpowanie i sÂwiadomosÂcÂ
swoich czynoÂw. Møodzieź, ktoÂra wczesÂnie rozpoczyna źycie pøciowe, bardzo czeÎsto
stosuje teź substancje psychoaktywne, spoźywa alkohol i pali papierosy (Izdebski
2000). Oznacza to, źe ciaÎźa maøoletnich kobiet wpisuje sieÎ w gøeÎbszaÎ problematykeÎ
rozluzÂnionego systemu moralnego, a nabyty styl źycia we wczesnym okresie beÎdzie
miaø wpøyw na przebieg ciaÎźy i zwieÎksza prawdopodobienÂstwo, źe kobieta beÎdzie
stosowaøa uźywki zaroÂwno w tym okresie, jak i po urodzeniu dziecka (Filipp,
Pawøowska, WilczynÂska 2005, s. 50).
Spoøeczne i psychologiczne skutki trudnosÂci adaptacyjnych maøoletnich
matek
ZajsÂcie w ciaÎźeÎ przez maøoletniaÎ kobieteÎ w radykalny sposoÂb zmienia jej styl
źycia. Wiele aktywnosÂci typowych dla tego okresu źycia schodzi na drugi plan
i usteÎpuje miejsca problemom zwiaÎzanym z ciaÎźaÎ, porodem i opiekaÎ nad dzieckiem. NasteÎpuje ograniczenie kontaktoÂw towarzyskich i roÂwiesÂniczych, co w przyszøosÂci moźe prowadzicÂ do jeszcze wieÎkszych trudnosÂci w rozwoju spoøecznym
i emocjonalnym (Bidzan 2007, s. 65).
Ç a u nastolatki jest zwykle sytuacjaÎ kryzysowaÎ dla niej samej, ojca dziecka
· CiaÎz
i najblizÇszej rodziny maøoletniej matki. Zwykle rodzice reagujaÎ na wiadomosÂcÂ
o ciaÎźy coÂrki zøosÂciaÎ i agresjaÎ, ktoÂre z czasem zmieniajaÎ sieÎ w powolnaÎ akceptacjeÎ sytuacji (Malec 2004, s. 36). Nieliczne przypadki konÂczaÎ sieÎ wyrzuceniem nastolatki z domu i zmuszeniem jej do pobytu w Domu Maøego
Dziecka lub w Domu Samotnej Matki. (Bidzan 2007, s. 67).
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WieÎkszosÂcÂ nastoletnich matek (75%) nie zawiera zwiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich z ojcem
dziecka. Badania Rodackiej-WroÂbel (1996) wskazujaÎ, źe odsetek zawieranych maøźenÂstw przez nastolatki w ciaÎźy zwieÎksza sieÎ i wynosi 69,3%.
Autorka wykazaøa, źe w grupie dziewczaÎt poniźej 16. roku źycia zwiaÎzek
maøźenÂski zawarøo 6,9%, wsÂroÂd 17-latek 26,3%, a w grupie powyźej 17.
roku źycia 36,1%. Jednak czeÎstotliwosÂcÂ rozpadu takich maøźenÂstw jest
bardzo wysoka ± trzykrotnie wieÎksza niź w przypadku innych maøźenÂstw
(Bidzan 2007, s. 52).
Ç y jest zmniejszenie szansy na ukonÂczenie
· Innym skutkiem przedwczesnej ciaÎz
edukacji. Z badanÂ wynika, źe sposÂroÂd 554 ankietowanych dziewczaÎt, ktoÂre
urodziøy dziecko jako nieletnie, 25% szesnastolatek i 37% starszych maøolet´
nich matek przerwaøo naukeÎ. Zadna kobieta, ktoÂra urodziøa dziecko przed
ukonÂczeniem 16 lat, po upøywie 6-20 lat od urodzenia nie ukonÂczyøa studioÂw
wyźszych. Zaledwie 6,4% starszych nastolatek deklarowaøo wyźsze wyksztaøcenie. Rezygnacja z dalszej edukacji skutkuje gorszym startem w dorosøe
źycie, søabszaÎ pozycjaÎ na rynku pracy oraz wieÎkszym ryzykiem bezrobocia
(Bidzan 2007, s. 67).
Zaledwie okoøo 30% møodocianych matek mozÇe liczycÂ na pomoc finansowaÎ ze strony
ojca dziecka. Niewiele z nich potrafi uzyskacÂ sÂwiadczenia alimentacyjne ze strony
partnera, gdyź nie saÎ w stanie poradzicÂ sobie z prawnaÎ kwestiaÎ, a czeÎsto majaÎ
poczucie wykorzystania i oszukania przez meÎźczyzneÎ (KosÂcielska 1998, s. 154).
Do psychologicznych czynnikoÂw naraźajaÎcych maøoletnie kobiety na trudnosÂci
zalicza sieÎ depresjeÎ okoøoporodowaÎ (Bidzan 2007, s. 68). Moźe ona bycÂ przyczynaÎ
maøego zainteresowania dzieckiem i søabej opieki wychowawczej. Badania ujawniajaÎ
deficyt wieÎzi emocjonalnej mieÎdzy maøoletniaÎ matkaÎ a dzieckiem.
Maciejewicz (1989, s. 12) wskazuje, źe wsÂroÂd møodocianych matek przewaźajaÎ
te, ktoÂre:
· nie okazujaÎ wystarczajaÎcej serdecznosÂci swojemu dziecku poprzez gøaskanie,
przytulanie czy dotykanie
· duźy odsetek dziewczaÎt nie cieszyø sieÎ z moźliwosÂci karmienia dziecka
· wieÎkszosÂcÂ z nich nie identyfikowaøa sieÎ z rolaÎ karmiaÎcej matki.
·

2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie w warunkach przedwczesnego
macierzynÂstwa
Analiza funkcjonowania adaptacyjnego maøoletnich matek zostaøa przeprowadzona na grupie 131 matek. Jej opis socjodemograficzny zostaø zamieszczony
w rozdziale drugim.
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Formy adaptacji maøoletnich matek. Do zdiagnozowania zjawiska adaptacji
badanej grupy zastosowano test RISB. Analizie poddano zaroÂwno wynik ogoÂlny
przystosowania, jak i jego szesÂcÂ wymiaroÂw (relacje interpersonalne, kontakty rodzinne, stosunek do siebie, urzeczywistnienie daÎźenÂ i celoÂw, nasilenie problemoÂw
psychologicznych oraz stosunek do prospoøecznych wartosÂci). Wyniki poniźej
sÂredniej wskazujaÎ na niskie nieprzystosowanie i wysoki potencjaø przystosowawczy, wyniki powyźej sÂredniej ± niskie moźliwosÂci adaptacyjne zwiaÎzane z duźymi
trudnosÂciami adaptacyjnymi.
Zastosowana analiza skupienÂ wyodreÎbniøa trzy typy adaptacyjne maøoletnich
matek (wykres 1.):
1. z wysokim potencjaøem przystosowawczym ± typ P (N=52)
2. ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi ± typ S (N=51)
3. z niskim kapitaøem przystosowawczym ± typ N (N=28).

Wykres 1. Formy adaptacji maøoletnich matek (N=131). Wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB J.
Rottera

Typ P. Maøoletnie matki o wysokim potencjale adaptacyjnym. Ich przystosowanie ogoÂlne, jak i poszczegoÂlne wymiary saÎwysokie. Osoby te majaÎwzgleÎdnie
dobre relacje z innymi, kontakty w rodzinie, pozytywny stosunek do siebie, wyznaczajaÎ sobie pozytywne cele i majaÎ jakiesÂ źyciowe daÎźenia, nie dosÂwiadczajaÎ
duźych problemoÂw w sytuacji, w ktoÂrej sieÎ znajdujaÎ, oraz majaÎ wzgleÎdnie dobre
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nastawienie do wartosÂci. Moźna ogoÂlnie stwierdzicÂ, źe ta grupa matek ma optymalne przystosowanie gøoÂwnie z powodu wøasÂciwych relacji spoøecznych, uzyskuje
potrzebne wsparcie, akceptuje siebie, wyznacza sobie poźyteczne zadania i ma
pozytywne odniesienie do wartosÂci.
Typ S. Matki o sÂrednim potencjale przystosowania. Jest to grupa, ktoÂra
dosÂwiadcza ambiwalentnych lub obojeÎtnych relacji spoøecznych. ZaroÂwno wynik
ogoÂlny, jak i poszczegoÂlne komponenty przystosowania uzyskaøy sÂrednie nasilenie.
Wynika ono z niezbyt wysokiego wsparcia spoøecznego oraz dosÂwiadczania problemoÂw w zaistniaøej sytuacji. Osoby te majaÎ dosÂcÂ obojeÎtny stosunek do wartosÂci i saÎ
bierne w zakresie daÎźenia i źyciowych celoÂw. OgoÂlnie moźna stwierdzicÂ, źe ta grupa
matek nie wykazuje aktywnosÂci w zakresie przystosowania, jednak nasilenie problemoÂw adaptacyjnych nie jest skrajnie duźe.
Typ N. Matki o niskim potencjale przystosowawczym. SaÎ to kobiety, ktoÂre
we wszystkich elementach przystosowania osobistego przeźywajaÎ duźe trudnosÂci.
Ich kontakty interpersonalne z otoczeniem rodzinnym i spoøecznym generalnie nie
ukøadajaÎ sieÎ pozytywnie. PrzeźywajaÎ powaźne trudnosÂci i problemy w sytuacji,
w ktoÂrej sieÎ znalazøy, nie kreujaÎ pozytywnych daÎźenÂ i celoÂw oraz majaÎ wzgleÎdnie
negatywne odniesienie do wartosÂci, co oznacza, źe system norm i zasad nie jest
regulatorem ich zachowania.
Wpøyw zasoboÂw na formy adaptacji maøoletnich matek. Poszukiwanie
zwiaÎzkoÂw mieÎdzy formami adaptacji i zasobami zostaøo przeprowadzone na trzech
poziomach:
1. powiaÎzanie potencjaøu adaptacyjnego z trzema wynikami w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia posiadanym zasobom, b) spostrzeganie zyskoÂw w kapitale przystosowawczym, c) ocenianie strat
w tychźe zasobach
2. strategia ukazujaÎca przystosowanie maøoletnich matek w powiaÎzaniu z czterema
typami kapitaøu psychospoøecznego (por. rozdziaø pierwszy); wykorzystano tu
dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a)
przypisywanie znaczenia zasobom o charakterze materialnym, podmiotowym,
stanu, energetycznym, b) spostrzeganie zyskoÂw w tych typach kapitaøu, c)
spostrzeganie w nich strat
3. procedura wskazujaÎca na ksztaøtowanie adaptacji maøoletnich matek przez dwa
rodzaje zasoboÂw: wewneÎtrzne i zewneÎtrzne (por. rozdziaø pierwszy: zasoby
wewneÎtrzne i zewneÎtrzne). W analizie uwzgleÎdniono trzy aspekty tych rodzajoÂw
kapitaøu: a) przypisywanie znaczenia tym zasobom, b) spostrzeganie zyskoÂw, c)
odczuwanie strat.
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Dodatkowo przeanalizowano powiaÎzanie potencjaøu adaptacyjnego maøoletnich
matek z wykorzystaniem pozytywnych i negatywnych zasoboÂw religijnych. Do tego
celu wykorzystano narzeÎdzie K. Pargamenta, Brief Religious Coping, skøadajaÎce sieÎ
z 14 itemoÂw.
Ad 1) Ksztaøtowanie adaptacji maøoletnich matek przez nateÎźenie zasoboÂw
(niezaleźnie od ich rodzaju). Sytuacja, w jakiej znalazøy sieÎ maøoletnie matki, stwarza
szanse na poradzenie sobie, pod warunkiem, źe kobiety beÎdaÎ odwoøywaøy sieÎ do
nagromadzonych w źyciu zasoboÂw. Poszukiwanie specyfiki funkcjonowania takich
osoÂb dotyczyøo weryfikacji, z jakiego typu zasoboÂw korzystajaÎ? Matki roÂźniøy sieÎ
mieÎdzy sobaÎ pod wzgleÎdem znaczenia i zysku zasoboÂw. Nie odnotowano roÂźnic
w ich utracie. Oznacza to, źe ± niezaleźnie od poziomu przystosowania ± badane
matki w podobnym stopniu dosÂwiadczajaÎ utraty zasoboÂw po urodzeniu dziecka
przed osiaÎgnieÎciem peønoletnosÂci.
Zasoby okresÂlone jako znaczenie w najwyźszym stopniu saÎ charakterystyczne
dla matek z grupy przystosowanych, niźsze wartosÂci uzyskaøa grupa sÂrednio przystosowanych, a najniźsze ± nieprzystosowane. PoroÂwnanie sÂrednich dla znaczenia
zasoboÂw w trzech grupach przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia w roÂźnego rodzaju zasobach na formy adaptacji maøoletnich matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1 i P
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RoÂźnice istotne statystycznie nie wysteÎpujaÎ pomieÎdzy przystosowanymi i sÂrednio przystosowanymi matkami. W pozostaøych grupach roÂźnice saÎ istotne statystycznie, to oznacza, źe osoby o niskim potencjale adaptacyjnym roÂźniaÎ sieÎ pod
wzgleÎdem znaczenia zasoboÂw od sÂrednio przystosowanych oraz nieprzystosowanych i przystosowanych.
W stosunku do zasoboÂw okresÂlonych jako zysk ukøad sÂrednich jest proporcjonalny do przystosowania. Matki o najniźszym potencjale adaptacyjnym w najmniejszym stopniu postrzegaøy zasoby w takich kategoriach, ze sÂrednim przystosowaniem
miaøy wyźsze wyniki od pierwszej grupy, najwyźszy poziom zasoboÂw z kategorii
zyskoÂw byø obecny w zespole kobiet o najwieÎkszych moźliwosÂciach adaptacyjnych.
SÂrednie dla trzech grup przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wpøyw dosÂwiadczania zysku w roÂźnego rodzaju zasobach na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Opisywany typ zasoboÂw byø czynnikiem roÂźnicujaÎcym trzy grupy. PoroÂwnanie
sÂrednich mieÎdzy poszczegoÂlnymi zespoøami wykazaøo, źe roÂźniaÎ sieÎ one statystycznie.
Trzeci typ zasoboÂw, okresÂlony jako utrata, byø obecny w zroÂźnicowany sposoÂb
w trzech grupach. GøoÂwnie nieprzystosowane matki postrzegaøy swojaÎ sytuacjeÎ
przez pryzmat utraconych zasoboÂw, w mniejszym stopniu ze sÂrednim potencjaøem
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adaptacyjnym, w najmniejszym stopniu przystosowane. Jednak roÂźnice te nie byøy
istotne statystycznie, a wieÎc moźna stwierdzicÂ, źe mimo istniejaÎcych rozbieźnosÂci,
utrata zasoboÂw byøa podobna we wszystkich grupach matek.
Ad 2) Ksztaøtowanie przystosowania skazanych przez cztery typy kapitaøu:
zasoby materialne, podmiotowe, stanu, energii. Analiza wariancji pokazaøa, źe
grupy roÂźniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ pod wzgleÎdem tych typoÂw zasoboÂw.
Znaczenie zasoboÂw materialnych u matek z roÂźnym poziomem przystosowania
pokazuje wykres 4.

Wykres 4. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia w zasobach materialnych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Najbardziej pozytywnie postrzegajaÎ znaczenie zasoboÂw materialnych maøoletnie
matki najlepiej przystosowane. ZaleźnosÂcÂ jest staøa, im wyźsza adaptacja, tym
wieÎksza tendencja do bardziej pozytywnego postrzegania znaczenia zasoboÂw
o charakterze materialnym. Brak roÂźnic mieÎdzy sÂrednimi zanotowano mieÎdzy
grupami o sÂrednim i wysokim przystosowaniu.
Podmiotowe zasoby roÂwnieź wykazujaÎ zroÂźnicowanie sÂrednich w trzech grupach maøoletnich matek. Im wyźsze przystosowanie matek, tym wieÎksze znaczenie
majaÎ podmiotowe zasoby. Wyniki prezentuje wykres 5.
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Wykres 5. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia w zasobach podmiotowych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

RoÂźnice mieÎdzy sÂrednimi dla trzech grup saÎ istotne statystycznie. W przypadku
poroÂwnanÂ zespoøoÂw o sÂrednim i wysokim przystosowaniu, moźna zaobserwowacÂ
jedynie tendencjeÎ do postrzegania rozbieźnosÂci w zakresie kapitaøu podmiotowego.
Zasoby energetyczne roÂwnieź saÎ zroÂźnicowanie w zaleźnosÂci od poziomu adaptacji maøoletnich matek. Im wyźsze ich przystosowanie, tym wieÎksze znaczenie
zasoboÂw energetycznych. SÂrednie wyniki dla grup przedstawia wykres 6.
Brak roÂźnic istotnych statystycznie dla zasobu energetycznego odnotowano
mieÎdzy grupaÎ o sÂrednim i najwyźszym przystosowaniu.
NajwieÎksze znaczenie zasoboÂw stanu jest charakterystyczne dla matek o najwyźszym przystosowaniu. Ten rodzaj kapitaøu to przede wszystkim daÎźenie do zdobycia
statusu i poszukiwanie wøasnej wartosÂci. Czynniki te ksztaøtujaÎ w najwieÎkszym
stopniu status i wartosÂcÂ jednostki. ZaleźnosÂcÂ mieÎdzy zasobem stanu a przystosowaniem osobistym jest wprost proporcjonalna. Profil dla sÂrednich wynikoÂw przedstawia wykres 7.
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Wykres 6. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia zasoboÂw energetycznych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Wykres 7. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia zasoboÂw stanu na formy adaptacji maøoletnich matek
(N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P
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Brak roÂźnic istotnych statystycznie odnotowano pomieÎdzy grupami o sÂrednim
i wysokim przystosowaniu.
OkolicznosÂcÂ bycia maøoletniaÎ matkaÎ sprawia, źe kobiety bilansujaÎ swojaÎ
sytuacjeÎ pod kaÎtem zyskoÂw i strat. Przystosowane kobiety znacznie czeÎsÂciej
postrzegajaÎ pozytywnaÎ roleÎ roÂźnych zasoboÂw i starajaÎ sieÎ je wzmocnicÂ. Generalnie, pragnaÎ je wykorzystacÂ do powieÎkszenia swojego potencjaøu. W zakresie
zasoboÂw materialnych, im wyźsze przystosowanie osobiste kobiet, tym silniejsza proÂba wykorzystania i wzmocnienia zasoboÂw materialnych, ktoÂre pozwolaÎ
lepiej sobie radzicÂ z trudnaÎ sytuacjaÎ. SÂrednie dla tego typu kapitaøu prezentuje
wykres 8.

Wykres 8. Wpøyw dosÂwiadczania zysku zasoboÂw materialnych na formy adaptacji maøoletnich matek
(N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

RoÂźnice w postrzeganiu zasoboÂw materialnych w trzech grupach matek o roÂźnym poziomie adaptacji saÎ istotne statystycznie. Niskie przystosowanie wiaÎźe sieÎ
z brakiem docenienia zasoboÂw materialnych, oznacza to, źe kobiety te nie potrafiaÎ
odwoøacÂ sieÎ do nich i przez nie sieÎ wzmacniacÂ.
Zasoby podmiotowe saÎ postrzegane jako potencjalny zysk tylko przez najlepiej
przystosowane matki. Søaba adaptacja øaÎczy sieÎ z brakiem pozytywnego oddziaøywania podmiotowych zasoboÂw. Oznacza to, źe søabo przystosowane maøoletnie
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matki nie proÂbujaÎ pozyskacÂ nowego kapitaøu podmiotowego o charakterze osobistym. Nie chcaÎ teź wzmacniacÂ swoich kompetencji spoøecznych, cech osobowosÂciowych, samooceny, optymizmu. RoÂźnice mieÎdzy grupami saÎ istotne statystycznie
i prezentuje je wykres 9.

Wykres 9. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia zasoboÂw podmiotowych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Zasoby energetyczne, ktoÂre pozwalajaÎ na wymianeÎ okresÂlonych doÂbr na pozostaøe, teź saÎ zroÂźnicowane w trzech grupach maøoletnich matek. Niskie przystosowanie nie pozwala na optymalnaÎ wymianeÎ zasoboÂw tak, aby mogøy one wzmacniacÂ
kobieteÎ w sytuacji, w ktoÂrej sieÎ obecnie znajduje. ZroÂźnicowanie w tym zakresie
prezentuje wykres 10. RoÂźnice mieÎdzy wszystkimi grupami saÎ istotne statystycznie.
Zasoby stanu, odnoszaÎce sieÎ do pracy zawodowej, maøźenÂstwa, zdrowia czy
zatrudnienia, saÎ pozytywnie postrzegane przez kobiety o wyźszym poziomie adaptacji. ZaleźnosÂcÂ ta jest proporcjonalna do przystosowania osobistego, a roÂźnice
mieÎdzy trzema zespoøami saÎ istotne statystycznie. SÂrednie wyniki dla trzech grup
prezentuje wykres 11.
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Wykres 10. Wpøyw dosÂwiadczania zysku zasoboÂw energii na formy adaptacji maøoletnich matek
(N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Wykres 11. Wpøyw dosÂwiadczania zysku w zasobach stanu na formy adaptacji maøoletnich matek
(N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P
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KolejnaÎ kwestiaÎ roÂźniaÎcaÎ maøoletnie matki o roÂźnym poziomie przystosowania
jest postrzeganie zasoboÂw podmiotowych w kategoriach utraty. Matki o najniźszym
potencjale adaptacyjnym w najwieÎkszym stopniu dostrzegajaÎ, źe sytuacja, w ktoÂrej
sieÎ znalazøy, doprowadziøa do utraty zasoboÂw podmiotowych, ograniczyøa kompetencje spoøeczne i moźliwosÂci zawodowe. W najmniejszym stopniu takaÎ strateÎ
dostrzegajaÎ matki o najwyźszym stopniu przystosowania. Jednak roÂźnice istotne
statystycznie wysteÎpujaÎ mieÎdzy grupami nieprzystosowanych i przystosowanych
matek. SÂrednie dla tego rodzaju zasoboÂw prezentuje wykres 12.

Wykres 12. Wpøyw dosÂwiadczania utraty w zasobach podmiotowych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Obserwowana zaleźnosÂcÂ mieÎdzy przystosowaniem a zasobami podmiotowymi
ma charakter odwrotnie proporcjonalny.
Ad 3) Ksztaøtowanie adaptacji maøoletnich matek przez zasoby wewneÎtrzne
versus zasoby zewneÎtrzne. Kolejna grupa kapitaøu, ktoÂraÎ dysponuje czøowiek, to
zasoby zewneÎtrzne i wewneÎtrzne. RoÂźnica mieÎdzy nimi wynika z tego, źe wewneÎtrzne saÎ wytwarzane przez jednostkeÎ, saÎ øatwiej dosteÎpne i søuźaÎ do zarzaÎdzania
zewneÎtrznymi. Do tych ostatnich naleźaÎ mieÎdzy innymi status ekonomiczny czy
wsparcie spoøeczne.
Analiza zasoboÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych, postrzeganych w trzech kategoriach jako znaczenie, zysk i strata, pozwala odsøonicÂ zroÂźnicowane podejsÂcie
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matek o odmiennym poziomie przystosowania. Analiza sÂrednich dla tych typoÂw
kapitaøu pokazuje, źe znaczenie i zysk wzrastajaÎ wraz z przyrostem przystosowania.
Czyli matki o niskim potencjale adaptacyjnym w najmniejszym stopniu postrzegajaÎ
zasoby o charakterze znaczenia i zysku. Wyźsze wyniki uzyskaøy osoby ze sÂrodkowej
grupy przystosowania, najwyźsze uzyskaøy matki z najwieÎkszym kapitaøem adaptacyjnym. OdwrotnaÎ zaleźnosÂcÂ moźna zaobserwowacÂ w dziedzinie straty doÂbr. Kobiety o najniźszym poziomie adaptacji postrzegaøy swojaÎ sytuacjeÎ w kwestii utraty
kapitaøu, zasÂ matki o najwieÎkszym przystosowaniu w najmniejszym stopniu interpretowaøy swojaÎ sytuacjeÎ w tej kategorii.
RoÂźnice w zasobach dla tych trzech grup pokazuje analiza wariancji. RoÂźniaÎ sieÎ
one mieÎdzy sobaÎ we wszystkich kategoriach kapitaøu, poza ostatnim ± zasobem
zewneÎtrznym w postaci straty. SzczegoÂøowe zroÂźnicowanie pomieÎdzy grupami
wskazuje procedura post-hock.
StopienÂ przystosowania maøoletnich matek wiaÎzaø sieÎ z roÂźnym poziomem
przypisywania znaczenia zasobom wewneÎtrznym. Wynik prezentuje wykres 13.

Wykres 13. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji maøoletnich matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1 i P

RoÂźnice w zasobach wewneÎtrznych o charakterze znaczenia byøy statystycznie
istotne mieÎdzy wszystkim grupami poza tymi o niskim i sÂrednim poziomie przy-
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stosowania. Analiza wynikoÂw uzyskanych przez trzy zespoøy wskazuje po raz kolejny, źe potencjaø adaptacyjny jest waźnym czynnikiem wyznaczajaÎcym zroÂźnicowanie w zakresie postrzegania znaczenia zasoboÂw wewneÎtrznych.
Poziom zasoboÂw zewneÎtrznych z grupy znaczenie wykazuje podobne zroÂźnicowanie jak w przypadku kapitaøu wewneÎtrznego. SÂrednie dla tej kategorii zasoboÂw
w trzech zespoøach pokazuje wykres 14.

Wykres 14. Wpøyw dosÂwiadczania znaczenia w zasobach zewneÎtrznych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Matki o wysokim przystosowaniu bardziej doceniajaÎ znaczenie zasoboÂw o charakterze zewneÎtrznym, zasÂ w najmniejszym czyniaÎ to kobiety o najmniejszym
przystosowaniu. RoÂźnice mieÎdzy sÂrednimi dla poszczegoÂlnych grup saÎ istotne
statystycznie. Brak roÂźnic odnotowano mieÎdzy grupaÎ przystosowanych i sÂrednio
przystosowanych matek.
Zyski zasoboÂw o charakterze wewneÎtrznym i zewneÎtrznym saÎ roÂźnie oceniane
przez maøoletnie matki. SÂrednie dla zysku kapitaøu wewneÎtrznego prezentuje wykres 15.
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Wykres 15. Wpøyw dosÂwiadczania zysku w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Analogiczna sytuacja jest w przypadku doÂbr zewneÎtrznych. Maøoletnie
matki dosÂwiadczajaÎ zysku w zakresie zewneÎtrznych zasoboÂw wedøug nasteÎpujaÎcej prawidøowosÂci ± im wyźszy poziom przystosowania, tym bardziej dostrzegajaÎ zysk w zasobach zewneÎtrznych. SÂrednie dla trzech grup przedstawia
wykres 16.
RoÂźnice pomieÎdzy sÂrednimi dla poszczegoÂlnych grup saÎ istotne statystycznie
i wynoszaÎ na skali aź kilkanasÂcie punktoÂw.
Nieco mniejsze zroÂźnicowanie widacÂ w przypadku utraty zasoboÂw o charakterze
wewneÎtrznym i zewneÎtrznym. RozbieźnosÂci mieÎdzy sÂrednimi dla poszczegoÂlnych
grup saÎ znacznie mniejsze. W przypadku utraty zasoboÂw o charakterze wewneÎtrznym, wystaÎpiøy roÂźnice pomieÎdzy grupaÎ o niskim i przecieÎtnym przystosowaniu.
Pozostaøe zespoøy nie roÂźniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ. Profil sÂrednich dla tego typu zasoboÂw
pokazuje wykres 17.
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Wykres 16. Wpøyw dosÂwiadczania zysku w zasobach zewneÎtrznych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P

Wykres 17. Wpøyw dosÂwiadczania utraty w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji maøoletnich
matek (N=131). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1 i P
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W zakresie utraty zasoboÂw o charakterze zewneÎtrznym nie odnotowano istotnych rozbieźnosÂci mieÎdzy grupami. Pod tym wzgleÎdem moźna powiedziecÂ, źe
maøoletnie matki nie roÂźniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ.
Ad. 4. Wpøyw zasoboÂw religijnych na ksztaøtowanie sieÎ przystosowania
u maøoletnich matek. Kolejnym czynnikiem, ktoÂry zostaø przeanalizowany
w grupie maøoletnich matek, saÎ religijne sposoby radzenia sobie z sytuacjaÎ, w ktoÂrej
znalazøy sieÎ te kobiety. Zasoby religijne w nieznacznym stopniu roÂźnicowaøy wyodreÎbnione grupy. Pozytywne religijne strategie radzenia sobie nie roÂźnicowaøy
grup. RozbieźnosÂci wystaÎpiøy jedynie w zakresie korzystania z negatywnego religijnego copingu. SÂrednie wyniki prezentuje wykres 18.

Wykres 18. Wpøyw negatywnych zasoboÂw religijnych na formy adaptacji maøoletnich matek (N=131).
Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N, S1 i P

RoÂźnice istotne statystycznie wystaÎpiøy jedynie mieÎdzy matkami o wysokim
i niskim przystosowaniu. Matki o niskim potencjale adaptacyjnym znacznie czeÎsÂciej stosujaÎ negatywny wzorzec religijnego radzenia sobie. Religia w tym przypadku
moźe jeszcze bardziej pogøeÎbiacÂ negatywne przeźywanie istniejaÎcej sytuacji. Jest ona
interpretowana w kategoriach Boźej kary, winy wobec Boga czy jako skutek oddziaøywania jakichsÂ ujemnych siø na maøoletnie matki.
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Zaprezentowane wyniki ukøadajaÎsieÎ w spoÂjnaÎcaøosÂcÂ. W wieÎkszosÂci przypadkoÂw
poziom przystosowania osobistego roÂźnicuje sposoÂb postrzegania i wykorzystywania
zasoboÂw roÂźnego typu. InteresujaÎce jest to, źe sytuacja, w ktoÂrej znajdujaÎ sieÎ te
kobiety, jest inaczej odbierana gøoÂwnie w zasobach, ktoÂre stanowiaÎ znaczenie
(waźnosÂcÂ) i zysk dla badanych. Osoby o wysokim przystosowaniu bardziej pozytywnie postrzegajaÎ swojaÎ pozycjeÎ, dzieÎki temu to, co je otacza, ma wieÎksze szanse
stacÂ sieÎ pozytywnym zasobem i pomoÂc w przeźywaniu i przewartosÂciowywaniu
trudnej sytuacji. W zakresie doÂbr, ktoÂre zostaøy utracone z powodu urodzenia
dziecka przed uzyskaniem dorosøosÂci, kobiety podobnie oceniajaÎ swoje poøoźenie
i dostrzegajaÎ, źe wiele utraciøy na skutek tej sytuacji. Naleźy teź zauwaźycÂ, źe
w jednakowym stopniu wykorzystywaøy pozytywne strategie religijnego radzenia
sobie, jednak brak przystosowania uruchamia dodatkowo negatywny coping, ktoÂry
obciaÎźa proces przystosowania i radzenia sobie z powstaøaÎ sytuacjaÎ.

3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny maøoletnich matek
Aktualny stan oddziaøywanÂ zwiaÎzany z ksztaøtowaniem moźliwosÂci przystosowawczych maøoletnich matek. W Polsce pomoc maøoletnim matkom jest
udzielana w roÂźnych formach, w zaleźnosÂci od ich wieku i sytuacji rodzinnej.
Jednak nie ma ona postaci zorganizowanej. Jeźeli najbliźsza rodzina podejmie sieÎ
udzielenia opieki takiej osobie, woÂwczas pomoc instytucji spoøecznych w zasadzie
do niej nie dociera. Tym bardziej w sytuacji, kiedy maøoletnia zawiera zwiaÎzek
maøźenÂski, woÂwczas zaczyna funkcjonowacÂ w spoøeczenÂstwie jak peønoletnia osoba. JesÂli maøoletnia matka potrzebuje wsparcia psychologicznego, woÂwczas moźe
korzystacÂ jedynie z szeroko rozumianej opieki w ramach poradni rodzinnych,
wychowawczych czy nawet szkolnych. Maøoletnia matka uzyskuje najwieÎkszaÎ pomoc gøoÂwnie w sytuacji, kiedy nie ma wsparcia ze strony rodziny i swojego partnera.
CzeÎsÂcÂ z kobiet trafia do domoÂw samotnych matek lub osÂrodkoÂw dla nieletnich
matek i w ramach tych instytucji uzyskujaÎ one potrzebnaÎ pomoc.
Postulaty dotyczaÎce wzmacniania potencjaøu adaptacyjnego maøoletnich
matek. Zaprezentowane wyniki ukazujaÎ, jak zøoźona jest sytuacja maøoletniej
matki i jakie problemy rodzaÎ sieÎ na linii przystosowanie i funkcjonowanie kapitaøu
przystosowawczego w źyciu tych kobiet. Zasoby beÎdaÎ rozpatrywane w oparciu
o teorieÎ S. Hobfolla (2006). Analiza danych wykazaøa, źe na ogoÂø zaleźnosÂcÂ jest
prostoliniowa i wprost lub odwrotnie proporcjonalna. Im wyźsze przystosowanie,
tym bardziej kobiety saÎ w stanie dostrzec pozytywne zasoby, ale teź wyrazÂniej widzaÎ
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utrateÎ doÂbr z powodu sytuacji, w jakiej sieÎ znalazøy. PrawidøowosÂcÂ ta usÂwiadamia, źe
brak adaptacji maøoletnich matek powoduje, źe zupeønie inaczej funkcjonujaÎ
w zakresie zasoboÂw. Zaobserwowane roÂźnice wymuszajaÎ stosowanie odmiennych
sÂrodkoÂw pomocowych wobec kobiet przystosowanych i nieprzystosowanych.
Postulat pierwszy: zatrzymacÂ straty i zorientowacÂ sieÎ na zyski.

Nieprzystosowane matki interpretujaÎ swojaÎ sytuacjeÎ w kategoriach utraty, majaÎ
køopoty z odczytaniem jej znaczenia i nie saÎ w stanie dostrzec jakiegokolwiek zysku
pøynaÎcego z tego dosÂwiadczenia. Przystosowane matki to te, ktoÂre pogodziøy sieÎ
z zaistniaøaÎ sytuacjaÎ. To przystosowanie niekoniecznie wynika z wewneÎtrznej pracy,
ale roÂwnieź z faktu, źe funkcjonujaÎ w sÂrodowisku o niskich standardach, ktoÂre nie
stawia im wysokich wymaganÂ, w zwiaÎzku z tym jest im øatwiej zaakceptowacÂ
powstaøaÎ sytuacjeÎ. Maøoletnie matki, ktoÂre znalazøy sieÎ w trudnej sytuacji z powodu
urodzenia dziecka, majaÎ najwieÎksze problemy w przystosowaniu w zakresie daÎźenÂ
i źyciowych celoÂw. DosÂwiadczajaÎ gøeÎbokich trudnosÂci w konteksÂcie swojego poøoźenia. W mniejszym stopniu majaÎ køopoty z relacjami w swoim sÂrodowisku
i w stosunku do siebie.
Pomoc maøoletnim matkom powinna przede wszystkim rozpoczynacÂ sieÎ od
udzielania wsparcia w tych sferach, ktoÂre rodzaÎ najwieÎksze trudnosÂci w przystosowaniu. Pojawienie sieÎ dziecka w okresie maøoletnosÂci w sposoÂb radykalny wymusza
zmianeÎ źyciowych planoÂw. Oddziaøywanie instytucji spoøecznych, kosÂcielnych
i tych, ktoÂre uczestniczaÎ w procesie wspierania takich kobiet, powinno dotyczycÂ
pomocy w tworzeniu pozytywnej perspektywy i źyciowej nadziei na przyszøosÂcÂ.
Brak wizji przyszøosÂci, nawet jesÂli kobieta uzyskuje jakisÂ rodzaj wsparcia od swojego
sÂrodowiska, moźe zmniejszacÂ potencjaø rozwiaÎzywania źyciowych trudnosÂci. Dlatego w wieÎkszym stopniu naleźy pokazywacÂ maøoletnim matkom potencjalne moźliwosÂci rozwiaÎzania kryzysu, ktoÂrego aktualnie dosÂwiadczajaÎ.
Maøoletnie matki ze swej natury majaÎ niewielkie źyciowe dosÂwiadczenie. ZnajdujaÎ sieÎ w okresie ksztaøtowania zdolnosÂci poznawczych i intelektualnych. Zwykle
nie majaÎ ukonÂczonej szkoøy, a typ edukacji jest dosÂcÂ niski. W zwiaÎzku z tym rysuje
sieÎ caøa przestrzenÂ do pracy nad pomocaÎ w poznawczych i rozwojowych aspektach
funkcjonowania maøoletniej matki. Z jednej strony kobiety te dosÂwiadczajaÎ potrzeb
typowych dla nastolatek, z drugiej ± muszaÎ stanaÎcÂ przed odpowiedzialnymi zadaniami, takimi jak zrodzenie i wychowanie dziecka. Praca psychologa i pracownika
socjalnego powinna isÂcÂ w kierunku usÂwiadomienia, źe wøasne oczekiwania muszaÎ
zejsÂcÂ na drugi plan i powinny bycÂ uzgadniane z potrzebami dziecka. Jest to okres
przejsÂcia od indywidualistycznej i egoistycznej postawy do bardziej prospoøecznej.
Poznawcze oddziaøywanie powinno teź polegacÂ na pomocy w przeanalizowaniu
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istniejaÎcych trudnosÂci. DosÂwiadczane problemy saÎ najwieÎkszym wyzwaniem dla
maøoletnich matek. PostrzegajaÎ one swojaÎ sytuacjeÎ przez pryzmat aktualnych køopotoÂw. Powinny otrzymacÂ pomoc, zwøaszcza psychologicznaÎ, przez ktoÂraÎ zrozumiejaÎ przyczyny obecnej sytuacji oraz sposoby wyjsÂcia z opresji.
Postulat drugi: poszukiwanie optymalnych strategii zysku.

Udzielanie wsparcia maøoletnim matkom powinno uwzgleÎdniacÂ stopienÂ ich
przystosowania. Przeanalizowane wyniki wskazujaÎ na to, źe trudnosÂci w adaptacji
uruchamiajaÎ odmienne mechanizmy psychologiczne. Postrzeganie swojej sytuacji
oraz sÂrodkoÂw, dzieÎki ktoÂrym mogøyby optymalnie rozwiaÎzacÂ problemy, jest zupeønie odmienne. Nieprzystosowane maøoletnie matki nie przypisujaÎ znaczenia i zysku
istniejaÎcym zasobom, zasÂ widzaÎ swoje poøoźenie jako to, przez ktoÂre utraciøy najwieÎkszaÎliczbeÎ zasoboÂw. Dominacja straty, deficyt znaczenia oraz zyskoÂw wymuszajaÎ
specyficznaÎ praceÎ z tymi kobietami. Na bazie uzyskanych wynikoÂw moźna stworzycÂ
nasteÎpujaÎce zasady przepracowania strategii korzystania z zasoboÂw przez nieprzystosowane matki:
· istniejaÎ potencjalne zyski, nawet w sytuacji trudnej, w jakiej znajdujaÎ sieÎ
maøoletnie matki
· strata kapitaøu moźe inspirowacÂ do takiej aktywnosÂci, źeby odzyskacÂ stare
zasoby oraz poszukacÂ nowych, bardziej adekwatnych do aktualnej sytuacji
· ukazacÂ źycie dziecka jako wartosÂcÂ, dzieÎki kto
Â rej moźna nadacÂ znaczenie
i uzyskacÂ nowe zasoby
· pokazacÂ nowaÎ sytuacjeÎ nie tylko jako utrateÎ zasobo
Â w, ale jako wezwanie do
przyspieszonego dojrzewania spoøecznego i osobowosÂciowego.
Pierwsza reakcja w sytuacji kryzysowej polega na eksponowaniu jakiejsÂ utraty.
Ma ona charakter emocjonalny. Jednak pomoc maøoletniej matce powinna isÂcÂ
w kierunku bardziej poznawczego przepracowania. Czy moźna odczytacÂ jakisÂ zysk
pøynaÎcy z sytuacji, w jakiej znalazøa sieÎ maøoletnia matka? Wydaje sieÎ, źe moźna jej
pokazacÂ, źe okolicznosÂcÂ ta wymaga od niej uzyskiwania szybszego dojrzewania
w roÂźnych aspektach. Jest to z jednej strony wyzwanie, z drugiej szansa na to, źe
zasmakuje w bardziej dojrzaøych relacjach z otoczeniem, gdyź beÎdzie postrzegana
nie tylko jako møoda dziewczyna, ale teź jako matka, a to jest swoistaÎ przepustkaÎ do
gøeÎbszych relacji, zwøaszcza z innymi kobietami, ktoÂre saÎ matkami.
Nowa sytuacja maøoletniej matki to utrata pewnych zasoboÂw, ktoÂre zostaøy
nagromadzone w dotychczasowym źyciu. Narodziny dziecka sprawiajaÎ, źe kobieta
wyrazÂniej dostrzega swoje bøeÎdy i to, co utraciøa. Ta sÂwiadomosÂcÂ moźe bycÂ czynnikiem aktywujaÎcym starania o odzyskanie tychźe zasoboÂw. Utrata czeÎsto uzmysøawia
wartosÂcÂ tego, co byøo atutem danej osoby. Dlatego naleźy zacheÎcacÂ maøoletnie
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matki do powrotu do poprzednich planoÂw i zamiaroÂw, ktoÂre je inspirowaøy przed
urodzeniem dziecka. ChocÂby czeÎsÂciowa realizacja dawnych planoÂw, wzmocni poczucie satysfakcji i pogøeÎbi poczucie sensu źycia. JednoczesÂnie moźe zmusicÂ do
aktywnego poszukiwania nowych form zasoboÂw, ktoÂre zastaÎpiaÎ bezpowrotnie utracone.
Poszukiwanie nowych zasoboÂw to praca dla terapeuty oraz osoÂb duchownych,
ktoÂre uczestniczaÎ w procesie udzielania pomocy maøoletnim matkom. Nowy kapitaø
powinien z jednej strony uwzgleÎdniacÂ sytuacjeÎ, w ktoÂrej sieÎ znalazøa kobieta,
z drugiej ± naleźy poszukiwacÂ sposoboÂw na dalsze rozwijanie zasoboÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych. Zwykle maøoletnie matki muszaÎ przerwacÂ edukacjeÎ. ZacheÎta
do kontynuacji nauki oraz zdobywanie wyźszego wyksztaøcenia mogaÎ bycÂ z jednej
strony przywracaniem utraconych zasoboÂw, z drugiej ± gromadzeniem nowych,
ktoÂre niekoniecznie wczesÂniej byøy brane pod uwageÎ.
Czynnikiem motywujaÎcym do odzyskiwania i tworzenia zupeønie nowych zasoboÂw jest usÂwiadomienie maøoletniej matce, źe tym, co w jej sytuacji jest pozytywne, jest fakt i wartosÂcÂ źycia dziecka. Na ogoÂø møoda kobieta zdaje sobie spraweÎ
z tego, źe okolicznosÂci, w jakich powstaøo i rozwija sieÎ źycie dziecka, nie saÎ optymalne ze spoøecznego i religijnego punktu widzenia. Jednak we wspoÂøczesnym
sÂwiecie zachodnim nie kwestionuje sieÎ wartosÂci źycia samego dziecka. Jest ono
peønoprawnym obywatelem i czøowiekiem danej spoøecznosÂci. W procesie poznawczego pomagania maøoletnim matkom naleźy im usÂwiadomicÂ, źe dziecko jest
niekwestionowanaÎ wartosÂciaÎ. Koncentracja na okolicznosÂciach przyjsÂcia dziecka
na sÂwiat zamyka drogeÎ do odzyskania i zdobycia nowych zasoboÂw, ktoÂre beÎdaÎ
uczestniczyøy w procesie budowania przystosowania.
Nowa sytuacja ustawia maøoletniaÎ matkeÎ w odmiennej perspektywie spoøecznej.
Z jednej strony jest osobaÎ niepeønoletniaÎ, z drugiej ± zadania i obowiaÎzki, ktoÂre
przed niaÎ stojaÎ, uøatwiajaÎ wejsÂcie w sÂwiat ludzi dorosøych i dojrzaøych. Potrzeba
opieki nad dzieckiem i jego wychowanie przyczyniajaÎ sieÎ do czeÎstszego kontaktowania sieÎ z ludzÂmi dorosøymi, ktoÂrzy mogaÎ pomoÂc w ksztaøtowaniu bardziej dojrzaøego źycia. Wyźej wspomniano, źe maøoletnie matki nie powinny rezygnowacÂ
z wczesÂniej obranych planoÂw i celoÂw. Obok powrotu do starych zasoboÂw, naleźy
budowacÂ nowe. Moźe sieÎ to dokonywacÂ wøasÂnie przy pomocy dojrzaøych kobiet
i matek, ktoÂre mogaÎ ukazacÂ nowe zadania i cele maøoletniej matce. W roÂźnego typu
osÂrodkach prowadzonych, z mysÂlaÎ o tych kobietach, wskazana byøaby obecnosÂcÂ
matek woluntariuszek, ktoÂre pomagaøyby w ukazywaniu i tworzeniu nowych zasoboÂw adaptacyjnych. Ten rodzaj troski miesÂciøby sieÎ w tworzeniu bardziej praktycznej pomocy maøoletnim matkom.
Postulat trzeci: poszukiwanie najwaźniejszych zasoboÂw (wewneÎtrznych i zewneÎtrznych).
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Analiza wewneÎtrznych i zewneÎtrznych zasoboÂw u maøoletnich matek ukazaøa, źe
generalnie nieprzystosowane kobiety w mniejszym stopniu przypisujaÎ znaczenie
i zysk zasobom w sytuacji nieletniego macierzynÂstwa niź osoby przystosowane.
Jednak moźna zauwaźycÂ generalnaÎ zasadeÎ, źe trzy grupy matek, o roÂźnym przystosowaniu w mniejszym stopniu przypisujaÎ znaczenie i zdobywajaÎ nowe zasoby
o charakterze wewneÎtrznym niź zewneÎtrznym. Moźna powiedziecÂ, źe kapitaø wewneÎtrzny jest niedoceniany przez maøoletnie matki. Waloryzowanie jedynie zewneÎtrznych doÂbr nie pozwala na faktyczne poradzenie sobie z taÎ sytuacjaÎ. Nawet
gdyby byøy one dosteÎpne w wystarczajaÎcym stopniu, to jednak muszaÎ bycÂ kierowane przez wewneÎtrzne, podmiotowe i osobowosÂciowe zasoby. Pomoc w tym
zakresie moźna sprowadzicÂ do nasteÎpujaÎcych zasad:
· ro
Â wnowaźycÂ zasoby zewneÎtrzne i wewneÎtrzne
· kapitaø wewneÎtrzny ma miecÂ charakter zarzaÎdzajaÎcy w stosunku do zewneÎtrznego
· odzyskiwanie zasobo
Â w wewneÎtrznych powinno bycÂ zadaniem pierwszorzeÎdnym, w stosunku do doÂbr zewneÎtrznych.
Przytoczone wyźej ogoÂlne zasady moźna przeøoźycÂ na dziaøalnosÂcÂ roÂźnych
instytucji w nasteÎpujaÎcy sposoÂb. PomagajaÎc maøoletnim matkom, naleźy nie tylko
zabezpieczacÂ potrzeby materialne, ale powinien im towarzyszycÂ rozwoÂj zasoboÂw
wewneÎtrznych, bardziej psychologicznych. Program pomocy powinien obejmowacÂ:
· wzmacnianie osøabionej samooceny
· uczenie samokontroli i panowania nad sytuacjami
· budowanie poczucia bezpieczen
Âstwa na podmiotowych kompetencjach.
Wykorzystanie sÂrodkoÂw pomocowych, zaroÂwno tych materialnych i niematerialnych, w duźym stopniu zaleźy od samooceny. Maøoletnie matki zwykle majaÎ jaÎ
zaniźonaÎ i czeÎsto czujaÎ sieÎ odrzucone przez sÂrodowisko. Posøugiwanie sieÎ zasobami
materialnymi powinno bycÂ regulowane przez zasoby wewneÎtrzne. Brak podstawowych sÂrodkoÂw do źycia (zasoboÂw materialnych) utrudnia ksztaøtowanie kapitaøu
wewneÎtrznego. Z drugiej strony, aby zasoby materialne byøy dobrze wykorzystane,
muszaÎ bycÂ rozporzaÎdzane przez ten kapitaø, ktoÂry jest niezbeÎdny do bardziej dojrzaøego funkcjonowania czøowieka. Wzmacnianie samooceny powinno polegacÂ
przede wszystkim na podkresÂlaniu sukcesoÂw, ktoÂre udaøo sieÎ odniesÂcÂ maøoletniej
matce. Np. szybkie uczenie sieÎ roli matki, sukcesy w pieleÎgnacji noworodka, daÎźenie
do samowystarczalnosÂci w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.
CiaÎźa i poroÂd wywoøujaÎ u maøoletniej matki poczucie bezradnosÂci i brak panowania nad źyciem. Proces pomocowy powinien zatem søuźycÂ przywracaniu
kontroli nad wøasnaÎ egzystencjaÎ. Tym, co w duźym stopniu pozwoli rozwijacÂ ten
wymiar zasoboÂw wewneÎtrznych, jest moźliwosÂcÂ dokonywania wyboroÂw. Maøoletnia
matka, przyjmujaÎc pomoc instytucjonalnaÎ lub indywidualnaÎ, powinna miecÂ poczucie, źe to ona dokonuje waźnych źyciowych wyboroÂw. Przejmowanie roli decy-
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zyjnej, zwøaszcza przez rodzicoÂw, odracza moment podjeÎcia odpowiedzialnosÂci
przez maøoletniaÎ osobeÎ.
Poczucie bezpieczenÂstwa jest jednym z podstawowych wymiaroÂw psychologicznego funkcjonowania czøowieka. Nieplanowana ciaÎźa, w dodatku u maøoletniej,
powoduje zachwianie poczucia bezpieczenÂstwa. Dostarczenie materialnych i zewneÎtrznych sÂrodkoÂw jest najprostszym sposobem wzmacniania kobiet, ktoÂre znalazøy sieÎ w sytuacji przedwczesnej ciaÎźy. Jednak pierwszorzeÎdne znaczenie majaÎ
zasoby wewneÎtrzne, ktoÂre pozwalajaÎ racjonalnie zarzaÎdzacÂ zewneÎtrznymi. Poczucie
bezpieczenÂstwa nie da sieÎ sprowadzicÂ jedynie do zaspokojenia potrzeb materialnych.
Podmiotowe zasoby, takie jak poczucie sprawstwa, kompetencje spoøeczne, zdolnosÂcÂ podejmowania decyzji, dajaÎ przekonanie, źe źycie jest kontrolowane przez
jednostkeÎ. Instytucje pomagajaÎce maøoletnim matkom powinny miecÂ przygotowanaÎ propozycjeÎ oddziaøywania psychologicznego, za pomocaÎ ktoÂrej kobiety te beÎdaÎ
mogøy uczycÂ sieÎ swoich kompetencji i umiejeÎtnosÂci podejmowania decyzji.
Postulat czwarty: hierarchizacja zasoboÂw.

PrzyglaÎdajaÎc sieÎ znaczeniu, zyskowi i stracie czterech typoÂw zasoboÂw (materialne, podmiotowe, energii i stanu), moźna zauwaźycÂ, źe maøoletnie matki najwieÎksze znaczenie przypisujaÎzasobom podmiotowym i stanu. SaÎone w najwieÎkszym
stopniu postrzegane jako znaczaÎce, ale teź w takim stopniu mogaÎ bycÂ tracone na
skutek sytuacji, w jakiej sieÎ znalazøy maøoletnie matki. Skoro te dwa rodzaje kapitaøu
odgrywajaÎ najwieÎkszaÎ roleÎ, to wøasÂnie nad nimi naleźy intensywnie pracowacÂ i je
wspomagacÂ.
Duźe znaczenie zasobu wiaÎźe sieÎ z bardziej dotkliwym dosÂwiadczaniem jego
deficytu. Dlatego w tym konteksÂcie naleźy zaproponowacÂ nasteÎpujaÎce zasady:
· naleźy rozwijacÂ przede wszystkim najwaźniejsze dla kobiety zasoby: podmiotowe
i stanu
· maøoletniej matce naleźy udzielacÂ pomocy wg znaczenia i zysku, jaki jest subiektywnie przypisywany poszczegoÂlnym dobrom przez matkeÎ
· waźnosÂcÂ kapitaøu przekøada sieÎ na dosÂwiadczenie jego wieÎkszej utraty w sytuacji
trudnej.
Powyźsze zasady pomagania maøoletnim matkom powinny zwroÂcicÂ uwageÎ na
to, źeby opiekeÎ rozpoczynacÂ od diagnozy zasoboÂw. Nie naleźy kierowacÂ sieÎ subiektywnym przekonaniem, co jest najwaźniejsze dla maøoletniej matki. Na podstawie
diagnozy naleźy okresÂlicÂ hierarchieÎ doÂbr. Pomoc naleźy rozpoczaÎcÂ od najwaźniejszych, bo one w najwieÎkszym stopniu zostaøy utracone. W tym przypadku najpierw
naleźy przywroÂcicÂ i wzmacniacÂ zasoby podmiotowe i stanu, ktoÂre odnoszaÎ sieÎ do
psychologicznych kompetencji kobiety i spoøecznego funkcjonowania w rodzinie
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i spoøeczenÂstwie. Zasoby materialne i energetyczne w mniejszym stopniu saÎ waźne
dla maøoletniej matki i konsekwentnie odczuwa ona mniejsze ich straty spowodowane sytuacjaÎ zrodzenia dziecka przed wejsÂciem w okres dorosøosÂci.
Postulat piaÎty: wykorzystanie religii w przywracaniu i wzmacnianiu potencjaøu
adaptacyjnego.

ReligijnosÂcÂ jest tym wymiarem, ktoÂry czeÎsto jest pomijany w procesie pomagania osobom, ktoÂre znalazøy sieÎ w trudnej sytuacji. Aktywne i pozytywne oddziaøywanie religijnosÂci jest zøoźonym procesem. JesÂli jest ona wartosÂciaÎ o odpowiedniej
intensywnosÂci i typologii, jest w stanie odpowiednio wpøywacÂ na maøoletniaÎ matkeÎ.
Kobiety te nie majaÎ jeszcze dobrze uksztaøtowanej religijnosÂci. W przeprowadzonych badaniach zauwaźono bardziej negatywne oddziaøywanie tej sfery niź jej
pozytywne funkcje. Dlatego w procesie pomagania naleźy uwzgleÎdnicÂ fakt, źe:
· maøoletnie matki majaÎ tendencjeÎ do wykorzystywania religijnosÂci gøo
Â wnie do
obwiniania siebie za powstaøaÎ sytuacjeÎ
· brakuje im pozytywnych sposobo
Â w religijnego radzenia sobie z problemami
· w niskim stopniu wykorzystujaÎ religijne zasoby w pokonywaniu trudnych
okolicznosÂci.
Powyźsze uwagi ogoÂlne powinny bycÂ uwzgleÎdniane zaroÂwno przez osoby duchowne, ktoÂre uczestniczaÎ w procesie pomagania, jak i terapeutoÂw, ktoÂrzy muszaÎ
uwzgleÎdniacÂ sposoÂb religijnego funkcjonowania maøoletnich matek. Naleźy pracowacÂ z kobietami nad tym, aby w religii znalazøy obszar, w ktoÂrym mogaÎ:
· dostrzec nadziejeÎ i pomoc
· zdjaÎcÂ poczucie winy, a nie je pogøeÎbiacÂ
· wøaÎczacÂ pozytywne religijne strategie radzenia sobie z trudnaÎ sytuacjaÎ do
rezerwuaru sÂrodkoÂw zaradczych
· aktywizowacÂ religijnie, aby mogøy z tego obszaru zaczerpnaÎcÂ system wartosÂci,
dzieÎki ktoÂremu beÎdaÎ mogøy wyjsÂcÂ z køopotoÂw i kierowacÂ sieÎ nim w dalszym
źyciu.
PodsumowujaÎc przestawione zagadnienia, naleźy podkresÂlicÂ, źe przeprowadzone badania nad maøoletnimi matkami odsøoniøy specyfikeÎ ich funkcjonowania,
zwøaszcza w odniesieniu do zasoboÂw, ktoÂre uczestniczaÎ w procesie radzenia sobie
z sytuacjaÎ, w jakiej znalazøy sieÎ te kobiety. Poziom przystosowania do okolicznosÂci
decyduje o tym, jak beÎdaÎ korzystaøy z zasoboÂw i jakaÎ roleÎ beÎdaÎ im przypisywaøy.
DziaøalnosÂcÂ instytucji i osoÂb prywatnych powinna uwzgleÎdniacÂ subiektywne postrzeganie zasoboÂw, ktoÂre zostaøy utracone przez maøoletnie matki. Narzucanie lub
wzmacnianie kapitaøu, ktoÂry odgrywa waźnaÎ roleÎ w procesie radzenia sobie z zaistniaøaÎ sytuacjaÎ, pozwoli na bardziej skuteczne oddziaøywanie. Siøa zasoboÂw pod-
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miotowych i stanu powinna bycÂ koøem zamachowym w przywracaniu psychologicznej stabilnosÂci maøoletniej kobiecie. Mniejsze znaczenie doÂbr materialnych
i energetycznych powinno wpøynaÎcÂ na zmianeÎ strategii udzielania wsparcia tym
osobom przez instytucje pomocowe. Dominacja poczucia straty najpierw musi
zamienicÂ sieÎ w proces przywracania utraconych zasoboÂw, a nasteÎpnie beÎdzie moźliwe dostrzeganie znaczenia i zyskoÂw, z jakich moźe czerpacÂ kobieta w sytuacji
przedwczesnego macierzynÂstwa. Wsparcie i oddziaøywanie pomocowe powinno
uwzgleÎdniacÂ znaczenie czynnika religijnego, ktoÂry w tej sytuacji powinien søuźycÂ
bardziej do przywracania nadziei i zmniejszacÂ oddziaøywanie negatywne, skoncentrowane na ocenie popeønionych czynoÂw i oczekiwaniu na zasøuźonaÎ kareÎ.
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Terminem nieletni okresÂla sieÎ møodzieź, ktoÂra przejawia roÂźne nasilenie demoralizacji, od zaniedbanÂ wychowawczych (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) do osoÂb
naruszajaÎcych normy prawa (po konflikcie z prawem karnym). PojeÎcie nieletni jest
zdefiniowane w Ustawie o posteÎpowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 pazÂdziernika 1982 roku a takźe w kodeksie karnym.
W rozumieniu Ustawy termin ¹nieletniº obejmuje:
· osoby przed 18. rokiem źycia przejawiajaÎce demoralizacjeÎ
· osoby, kto
Â re dopusÂciøy sieÎ czynu karalnego po ukonÂczeniu lat 13, ale przed
ukonÂczeniem lat 17, w stosunku do ktoÂrych toczy sieÎ posteÎpowanie
· osoby, wzgleÎdem kto
Â rych zostaøy orzeczone sÂrodki wychowawcze lub poprawcze, do ukonÂczenia przez te osoby 21. roku źycia (art. 1 u.p.n.).
Nieletni zgodnie z art. 10 kodeksu karnego to osoba, ktoÂra w chwili popeønienia
czynu zabronionego nie ukonÂczyøa 17 lat (art. 10 par. 1 kk).

1. Problemy przystosowawcze møodzieźy naruszajaÎcej normy prawa
karnego
Nieletni moźe popeønicÂ czyny karalne i/lub przejawiacÂ inne zachowania dewiacyjne nie beÎdaÎce nimi. Do czynoÂw karalnych podejmowanych przez zdemoralizowanaÎ møodzieź zalicza sieÎ:
· zabo
Â jstwa
· uszkodzenia ciaøa
· bo
Â jki lub pobicia
· zgwaøcenia
· kradzieźe z wøamaniem
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kradzieźe mienia prywatnego
· rabunki i wymuszenia
· napady rabunkowe z uźyciem niebezpiecznych narzeÎdzi (Pospiszyl 1980,
s. 88; Soøtysik 1995, s. 251; Soøtysiak, Karwowska 2003, s. 64; Szadkowska, SzaøanÂski 2003, s. 44).
Do innych zachowanÂ dewiacyjnych, nie beÎdaÎcych czynami karalnymi popeønianymi przez nieletnich, naleźaÎ: køamstwo, ucieczki z domu, niepowodzenia szkolne
i wagary, agresja oraz uźywanie substancji psychoaktywnych.
· Køamstwo ± stanowi w sÂrodowisku oso
Âb niedostosowanych spoøecznie objaw
do diagnozy m.in. ogoÂlnych zmian charakterologicznych, zaburzenÂ osobowosÂci antysocjalnej i psychopatii. IstniejaÎ roÂźne rodzaje køamstw wykorzystywanych przez møodzieź niedostosowanaÎ spoøecznie, a takźe roÂźnorodne
motywy uźywania køamstwa.
± Køamstwo obronne. Motywem jego uźycia bywa obawa przed konsekwencjami negatywnych zachowanÂ lub leÎk przed sytuacjaÎ trudnaÎ. Bardzo czeÎsto
søuźy ono nieujawnianiu zdarzenÂ o charakterze przesteÎpczo-kryminalnym.
± Køamstwo konformistyczne. W tym przypadku motywem do uźycia køamstwa jest sÂrodowisko dorosøych, ktoÂre ma demoralizujaÎcy wpøyw na jednostkeÎ. Køamstwo staje sieÎ woÂwczas normaÎ.
± Køamstwo afirmacyjne. Søuźy podwyźszeniu samooceny u osoÂb, ktoÂre
majaÎ niskie poczucie wøasnej wartosÂci.
± Køamstwo opozycyjne. Peøni funkcjeÎ protestu np. w trudnej sytuacji
ekonomicznej rodziny osoby niedostosowanej spoøecznie (Gindrich
2007, s. 19-20).
· Ucieczki z domu ± dynamika tego zjawiska jest zwiaÎzana ze zmieniajaÎcymi sieÎ
rozwojowo potrzebami møodych ludzi. Ucieczki zwiaÎzane saÎ z potrzebaÎ swobody czy niezaleźnosÂci od rodzicoÂw. Niekiedy jednak wsÂroÂd møodzieźy niedostosowanej spoøecznie wynika ona z braku poczucia bezpieczenÂstwa, ktoÂre
czeÎsto øaÎczy sieÎ z wysteÎpowaniem w domu rodzinnym sytuacji, ktoÂre dziecko
odbiera jako zagraźajaÎce czy wreÎcz niebezpieczne (boÂjki, awantury, kary
cielesne, odrzucenie, zaniedbywanie, naduźywanie substancji psychoaktywnych, wykorzystywanie seksualne). Møodzieź uciekajaÎca z domu czeÎsto wcho´
dzi do grup o charakterze chuliganÂskim czy przesteÎpczym (Pospiszyl, ZabczynÂska 1985, s. 26-27; Hoøyst 1989, s. 14; Gindrich 2007, s. 17).
· Niepowodzenia szkolne i wagary ± køopoty w szkole, niepodejmowanie
wysiøkoÂw majaÎcych na celu zdobycie wiedzy, a takźe powstawanie zjawiska
tzw. wyuczonej bezradnosÂci saÎ skutkiem specyficznych i niespecyficznych
trudnosÂci w uczeniu sieÎ (Gindrich 2007, s. 16-17). MogaÎ one prowadzicÂ
do niepowodzenÂ szkolnych, licznych nieobecnosÂci, nieklasyfikowania a nawet
przesteÎpczosÂci (Gindrich 2007, s. 186-189).
·
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·

AgresywnosÂcÂ ± wysteÎpowanie zachowanÂ agresywnych lub/i przemocowych wsÂroÂd møodzieźy nieprzystosowanej jest zjawiskiem bardzo czeÎstym. SaÎ one nabywane w wyniku uczenia sieÎ opartego na mechanizmach
pozytywnego i negatywnego wzmocnienia a takźe obserwacji, nasÂladowania, modelowania; mogaÎbycÂ takźe nasteÎpstwem bezposÂredniego dosÂwiadczania agresji czy przemocy lub døugotrwaøej frustracji (WolinÂska 2004, s.
22-27).
Picie alkoholu, uźywanie nikotyny i innych substancji psychoaktywnych ±
sieÎganie przez møodzieź po papierosy stanowi czeÎsto pierwszy krok do
eksperymentowania zaroÂwno z alkoholem, jak i narkotykami. Motywacja
do palenia jest bardzo zøoźona. Møodzieź kieruje sieÎ najczeÎsÂciej motywem
instrumentalnym ± traktuje palenie jako najlepszy w ich ocenie sposoÂb na
rozwiaÎzanie sytuacji, poczucie dorosøosÂci, radzenie sobie ze stresem, ulgeÎ
w cierpieniu itp. Kolejnym istotnym powodem sieÎgania przez møodzieź po
papierosy jest motyw towarzyski ± palenie pozwala przynaleźecÂ do okresÂlonej grupy, odgrywa istotnaÎ roleÎ przy nawiaÎzywaniu relacji oraz komunikacji (Zawisza-Masøyk 2005, s. 264-265). Po inicjacji nikotynowej møodzieź sieÎga po kolejne substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy
narkotyki. Motywacja do sieÎgania po tego typu uźywki jest uwarunkowana zaroÂwno osobowosÂciowo, jak i sÂrodowiskowo. WsÂroÂd czynnikoÂw osobowosÂciowych wymienia sieÎ: brak stabilnosÂci emocjonalnej; leÎk, poczucie
krzywdy, czyli objawy neurotyczne czeÎsto pojawiajaÎce sieÎ juź w dziecinÂstwie; brak bezpieczenÂstwa, ktoÂry rodzi poczucie zagroźenia; brak umiejeÎtnosÂci do rozwiaÎzywania swoich problemoÂw a takźe brak zdolnosÂci do
podjeÎcia wysiøku, aby problem rozwiaÎzacÂ; niski poziom tolerancji na frustracjeÎ; silnaÎ potrzebeÎ samorealizacji; obniźone poczucie wøasnej wartosÂci;
niski poziom uspoøecznienia i odpowiedzialnosÂci; niezaspokojonaÎ potrzebeÎ
afiliacji; kierowanie sieÎ w źyciu przyjemnosÂciaÎ jako nadrzeÎdnaÎ zasadaÎ;
obniźone poczucie sensu źycia; obniźony system wartosÂci. Do czynnikoÂw
sÂrodowiskowych naleźaÎ: niepeøna, rozbita lub zagroźona rozbiciem rodzina;
brak zgodnosÂci w stosowaniu metod wychowawczych wobec dziecka,
czego konsekwencjaÎ saÎ nasilajaÎce sieÎ konflikty rodzinne; typ wychowania
nadopiekunÂczy stosowany wobec jednego dziecka w rodzinie; maøodzietnosÂcÂ oraz brak stabilnych wieÎzi rodzinnych; maøa obecnosÂcÂ rodzicoÂw
w procesie wychowania spowodowana rodzajem pracy, ktoÂra zmusza do
czeÎstego przebywania poza domem obojga lub jednego z rodzicoÂw; tolerancja wobec uźywania substancji psychoaktywnych w sÂrodowisku rodzinnym; przebywanie w otoczeniu osoÂb uźywajaÎcych takich substancji lub
uzaleźnionych od nich; øatwy dosteÎp do roÂźnego rodzaju sÂrodkoÂw psychoaktywnych (Cekiera 1992, s. 18-19).
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Proces demoralizacji nieletnich rozpoczyna sieÎ od, z pozoru maøo znaczaÎcych,
zachowanÂ typu: palenie papierosoÂw, zaniedbywanie obowiaÎzkoÂw szkolnych, itp.
NiosaÎ one negatywne nasteÎpstwa dla jednostki, prowadzaÎ do trwaøych zmian
osobowosÂci, z ktoÂrymi trudno poradzicÂ sobie w wieku dojrzaøym.
WejsÂcie na drogeÎ wykolejenia spoøecznego moźna opisacÂ za pomocaÎ trzech faz:
I faza:
Niepowodzenia w nauce szkolnej, bunt przeciwko autorytetowi, wagarowanie.
II faza:
AgresywnosÂcÂ, niszczycielstwo, kradzieźe, wøoÂczeÎgostwo, apatia, upoÂr.
III faza:
Caøkowita aspoøecznosÂcÂ: chuliganÂstwo, przesteÎpczosÂcÂ (JedlenÂski 1962, s. 23).
Tøem motywacyjnym zachowanÂ dewiacyjnych nieletnich saÎ czynniki osobowosÂciowe i sytuacyjne. OsobowosÂciowe tøo motywacyjne tworzaÎ zmienne, ktoÂre usposabiajaÎ baÎdzÂ predysponujaÎ do zachowania sieÎ w okresÂlony sposoÂb, lub zmienne,
ktoÂre odegraøy znaczaÎcaÎ roleÎ w etiologii inkryminowanego zachowania. Motywacja
sytuacyjna zwiaÎzana jest z czynnikami zewneÎtrznymi, majaÎcymi wpøyw na poziom
i sprawnosÂcÂ integracyjnych i regulacyjnych funkcji osobowosÂci (Rajska-Kulik 1998,
s. 164-165). Motywacyjne tøo osobowosÂciowe i sytuacyjne wpøywa na stopienÂ
uformowania sieÎ bezposÂrednich powodoÂw czynu (Stelmach 2001, s. 155). WyroÂźniono grupy motywoÂw skøaniajaÎcych nieletnich do øamania norm prawnych
i spoøecznych (Bielicki 1995, s. 42; Marzec-Holka 1999, s. 158; CzerwinÂska
2001, s. 1-82; Majchrzak 2002, s. 179; Majchrzak 2003, s. 35-37; BadzÂmirowska-Masøowska 2003, s. 57; Urban 2005, s. 20-21; Kozaczuk 2005, s. 36) ± saÎ to
motywy:
1 ± ekonomiczne
2 ± retorsyjno-odwetowe
3 ± rodzinne
4 ± seksualne
5 ± osobiste/osobowosÂciowe
6 ± urojeniowe.
Spoøeczne uwarunkowania zachowanÂ dewiacyjnych.
ObejmujaÎ one czynniki zewneÎtrzne (sytuacyjne tøo motywacyjne), w ktoÂrych istotnaÎ roleÎ odgrywajaÎ:
1. dom rodzinny
2. szkoøa
3. grupa roÂwiesÂnicza
4. lokalna spoøecznosÂcÂ (frustracja spoøeczna)
5. sÂrodki masowego przekazu.
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Ad 1. Do najwaźniejszych elementoÂw źycia rodzinnego, ktoÂre majaÎ wpøyw na
powstanie problemoÂw adaptacyjnych nieletnich naleźaÎ: struktura rodziny, postawy
i kompetencje rodzicoÂw, patologie wysteÎpujaÎce w rodzinie.
a) Struktura rodziny.
Rodzina niepeøna ± sÂmiercÂ jednego z rodzicoÂw, rozwoÂd czy separacja wywoøujaÎ
szok w møodym czøowieku, czeÎsto pozostawiajaÎcy sÂlady na døugie lata (McWhirter
2001, s. 80-81). RozøaÎka budzi w osobie leÎk, brak poczucia bezpieczenÂstwa, depresjeÎ, objawy nerwicy, pesymizm a takźe agresjeÎ; moźe prowadzicÂ do zachowanÂ
spoøecznie nieakceptowanych (Hollin, Browne, Palmer 2008, s. 23-24). Møody
czøowiek dosÂwiadcza straty cenionych wartosÂci (źycie najbliźszych, obecnosÂcÂ, poczucie miøosÂci, bezpieczenÂstwa). Niekiedy jedna utrata pociaÎga za sobaÎ caøy cykl.
W takim przypadku brak zasoboÂw zaradczych lub znaczne ich obniźenie uniemoźliwia jednostce efektywne poradzenie sobie z sytuacjaÎ trudnaÎ. Prowadzi do licznych
dysfunkcji w źyciu osobistym i spoøecznym osoby dosÂwiadczajaÎcej straty.
Rodzina wielodzietna ± dzieci wychowywane w takich rodzinach zagroźone saÎ
uboÂstwem, co z kolei implikuje liczne negatywne nasteÎpstwa, takie jak: deficyty
edukacyjne, kolizje z prawem, popadanie w uzaleźnienia, podejmowanie innych
zachowanÂ ryzykownych (Raczkowska-Bogdanowicz 2009, s. 1) w rodzinach takich
istnieje wieÎksze ryzyko braku nadzoru rodzicoÂw w sytuacji niewøasÂciwego zachowania dziecka, staÎd wieÎksze zagroźenie uczestniczenia w dziaøaniach przesteÎpczych
baÎdzÂ samej obserwacji øamania norm prawnych (Hollin, Browne, Palmer 2008,
s. 25). Posiadanie starszego rodzenÂstwa prezentujaÎcego zachowania przesteÎpcze
poteÎguje ryzyko ich nasÂladowania przez møodsze dzieci. Starsze rodzenÂstwo staje
sieÎ modelem pewnych zachowanÂ. Ponadto dzieci wychowujaÎce sieÎ w jednym domu
naraźane saÎna takie same lub bardzo podobne czynniki ryzyka (Batawia 1969, s. 60;
Hollin, Browne, Palmer 2008, s. 19-20).
b) Postawy i kompetencje rodzicoÂw.
Postawy rodzicielskie ± do takich, ktoÂre przyczyniajaÎ sieÎ do zaburzenia prawidøowego rozwoju dziecka i prowadzaÎ do powstania problemoÂw na tle zachowanÂ
niezgodnych z ogoÂlnie przyjeÎtymi normami naleźaÎ (WolinÂska 2004, s. 42-43):
· odtraÎcenie
· unikanie
· nadmierne chronienie
· nadmierne wymagania.
Wymienione postawy charakteryzuje brak synchronizacji pomieÎdzy oczekiwaniami
rodzicoÂw a potrzebami dzieci. Nierozpoznanie zasoboÂw i wynikajaÎcych z nich
potrzeb dziecka oraz brak lub niskie kompetencje wychowawcze rodzicoÂw powodujaÎ, źe czeÎsto realizujaÎ oni wobec potomka proces manipulacyjny, a nie kierowni-
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czy. Celem staje sieÎ woÂwczas zaspokojenie potrzeb i aspiracji rodzicoÂw zamiast
dziecka.
Kompetencje wychowawcze ± rodzice møodzieźy wchodzaÎcej w konflikt z prawem
posiadajaÎ nasteÎpujaÎce deficyty kompetencyjne, ktoÂre przyczyniajaÎ sieÎ do powstawania i posteÎpowania problemoÂw przystosowawczych møodzieźy. Do deficytoÂw kompetencyjnych rodzicoÂw naleźaÎ (Borecka-Biernat 1999, s. 175-177):
· niewøasÂciwe strategie kontroli dzieci
· pomijanie nagradzania zachowan
Â prospoøecznych
· brak stymulacji zachowan
Â prospoøecznych
· maøo reakcji pozytywnych na dziaøania dziecka
· brak umiejeÎtnosÂci ro
Â źnicowania wøasnych emocji
· niskie kompetencje radzenia sobie w sytuacji trudnej
· trudnosÂci z ustaleniem jasnych zasad
· surowosÂcÂ
· brak konsekwencji wøasnych decyzji.
c. Patologie rodzinne.
PrzesteÎpczosÂcÂ rodzicoÂw ± fakt przesteÎpczej kariery rodzicoÂw zwiaÎzany jest bardzo
czeÎsto z wchodzeniem przez dzieci w zachowania naruszajaÎce normy prawa karnego.
WyroÂźnia sieÎ uwarunkowania zachowanÂ przesteÎpczych:
· genetyczne ± silniejsze w wypadkach, gdy zachowania aspoøeczne zwiaÎzane saÎ
z hiperaktywnosÂciaÎ i trwajaÎ, mimo osiaÎgnieÎcia wieku dojrzaøego (Hollin,
Browne, Palmer 2008, s. 18-19)
· cykliczny wzorzec przesteÎpczy ± problemy przystosowawcze powstajaÎ poprzez
obserwacjeÎ, modelowanie i uczenie sieÎ zachowanÂ przesteÎpczych od dziadkoÂw,
rodzicoÂw, rodzenÂstwa (Hollin, Browne, Palmer 2008, s. 19).
Przemoc w rodzinie ± w rodzinie, w ktoÂrej obecna jest przemoc, dziecko moźe bycÂ:
· sÂwiadkiem przemocy
· dosÂwiadczacÂ fizycznego zneÎcania
· dosÂwiadczacÂ zneÎcania emocjonalnego
· ofiaraÎ molestowania seksualnego
· zaniedbywane.
NasteÎpstwem roÂźnego rodzaju form przemocy w rodzinie saÎ takie problemy jak:
· zaburzenia zachowania i uzewneÎtrznianie problemo
Â w osobistych
· agresywne zachowanie
· zachowania autodestrukcyjne
· niski poziom samokontroli
· søaba umiejeÎtnosÂcÂ rozwiaÎzywania problemo
Âw
· absencja szkolna
· trudnosÂci w nawiaÎzywaniu prawidøowych relacji interpersonalnych
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podejmowanie ryzykownych zachowanÂ w sferze seksualnej
· naduźywanie alkoholu i narkotyko
Âw
· nieorganiczne zaburzenia rozwoju (reaktywne zaburzenie przywiaÎzania; Hollin, Browne, Palmer 2008, s. 30-31).
Naduźywanie substancji psychoaktywnych przez czøonkoÂw rodziny prowadzi do
prezentacji dzieciom niewøasÂciwego sposobu funkcjonowania poprzez modelowanie i utrwalanie destrukcyjnych sposoboÂw radzenia sobie z problemami.
Wymieniane saÎ nasteÎpujaÎce trudnosÂci przystosowawcze w źyciu dziecka wychowywanego w rodzinie z osobaÎ lub osobami uzaleźnionymi (Matyjas 2008,
s. 276):
· poczucie zagroźenia i cierpienia
· ukrywanie i tøumienie uczucÂ i emocji
· zapadanie na ro
Â źne choroby, spowodowane døugotrwaøym stresem
· przejmowanie obowiaÎzko
Â w dorosøych
· zachwianie toźsamosÂci
· niska samoocena i poczucie wøasnej wartosÂci
· dosÂwiadczanie napieÎcÂ, leÎku i opuszczenia
· poczucie wstydu
· przejawianie negatywnych zachowan
Â, w celu odwroÂcenia uwagi od naduźywajaÎcych substancji psychoaktywnych rodzicoÂw.
·

Ad 2. Do nieprawidøowosÂci po stronie szkoøy, ktoÂre mogaÎ stymulowacÂ powstawanie problemoÂw przystosowawczych nieletnich, naleźaÎ:
· niewøasÂciwe warunki fizyczne (przeludnienie klas, zøe warunki lokalowe)
· niedostosowany do moźliwosÂci dziecka system wymagan
Â oraz nieprawidøowy
sposoÂb ich realizacji (przeciaÎźenie programoÂw szkolnych, sztywny sposoÂb ich
realizacji, bez uwzgleÎdnienia indywidualnych moźliwosÂci ucznia)
· niekorzystne dla procesu dydaktyczno-wychowawczego cechy wychowawcy
lub nauczyciela (w tym: søaba znajomosÂcÂ przez nauczycieli swoich ucznioÂw:
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, sytuacji rodzinnej i materialnej,
sfery emocjonalnej i nawykoÂw, moźliwosÂci intelektualnych; Batawia 1969,
s. 77-79, Kupisiewicz 1970, s. 74-75).
Punktem wyjsÂcia do pojawienia sieÎ problemoÂw przystosowawczych saÎ czeÎsto døugotrwaøe niepowodzenia szkolne, ktoÂre wywoøujaÎ zaburzenia w sferze motywacji,
w rozwoju emocjonalno-uczuciowym, w ksztaøtowaniu sieÎ postaw møodzieźy. KonsekwencjaÎ problemoÂw szkolnych saÎ zachowania zwiaÎzane z nieprzystosowaniem
spoøecznym (Gindrich 2007, s. 186-189).
Ad 3. Problemy przystosowawcze nieletnich zwiaÎzane z negatywnym wpøywem
grup roÂwiesÂniczych. W grupach roÂwiesÂniczych o negatywnym odniesieniu pojawia-
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´
jaÎ sieÎ czynniki dziaøajaÎce kontrsocjalizujaÎco (Pospiszyl-ZabczynÂska 1985, s. 110-112; Kozaczuk 2006, s. 48-50):
· ksztaøtowanie postawy nihilistycznej, koncentracja na przyjemnosÂciach
i wøasnych korzysÂciach
· wywieranie nacisko
Â w na przyjeÎcie i posteÎpowanie w sposoÂb niezgodny
z obowiaÎzujaÎcymi normami prawnymi i spoøecznymi
· wytwarzanie nawyko
Â w zwieÎkszajaÎcych moźliwosÂci wystaÎpienia zachowanÂ
przesteÎpczych poprzez zniecheÎcenie do systematycznej pracy, reagowanie
agresjaÎ na pojawienie sieÎ roÂźnych sytuacji trudnych dla osoby
· uczenie technik i modelowanie dokonywania przesteÎpstw (jak krasÂcÂ, jak
produkowacÂ i rozpoznawacÂ substancje psychoaktywne, w jaki sposoÂb usprawiedliwiacÂ sieÎ i ¹wykreÎcacÂº od odpowiedzialnosÂci za popeønione czyny)
· uøatwienie przyswojenia oraz wprowadzania w źycie norm i zasad stojaÎcych
w przeciwienÂstwie do ogoÂlnie przyjeÎtych reguø funkcjonowania w danym
spoøeczenÂstwie.
Ad 4. Do czynnikoÂw spoøecznych, majaÎcych znaczenie przy pojawianiu sieÎ
problemoÂw przystosowawczych nieletnich, naleźaÎ (BadzÂmirowska-Masøowska
2003, s. 44-45):
· bezwzgleÎdna frustracja spoøeczna ± polega na niemoźnosÂci zaspokojenia
podstawowych potrzeb, zwøaszcza zwiaÎzanych z peønym udziaøem w źyciu
spoøecznym i kulturowym
· wzgleÎdna frustracja spoøeczna ± pojawia sieÎ w sytuacji znacznego zro
Â źnicowania spoøecznego i wiaÎźe sieÎ z poroÂwnywaniem wøasnej pozycji w zbiorowosÂci z pozycjaÎ innych osoÂb.
Ad 5. Zagroźenia dla procesu prawidøowej adaptacji osoÂb møodych stwarzajaÎ
media. Negatywne skutki dziaøania mass medioÂw obserwowane saÎ w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej dzieci i møodzieźy (Izdebska 2002, s. 77;
Izdebska 2006, s. 168-169; Matyjas 2008, s. 93-108).
Zaburzenia w sferze poznawczej:
· relatywizm poznawczy
· bierna postawa
· rozleniwienie intelektualne
· zaburzenia dotyczaÎce mowy
· zuboźenie søownictwa
· stymulowanie wyobraźen
Â i fantazji o charakterze agresywnym
· zaburzenia w spostrzeganiu rzeczywistej przemocy w spoøeczen
Âstwie.
Zaburzenia w sferze emocjonalnej:
· przewlekøe stany leÎkowe
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døugotrwaøe uczucie strachu i zagroźenia
· nadmierna pobudliwosÂcÂ emocjonalna
· nieuzasadniona obawa przed agresjaÎ ze strony innych oso
Âb
· nocne leÎki i koszmary
· znieczulenie na przejawy zachowan
Â i sytuacji agresywnych.
Zaburzenia w sferze behawioralnej:
· ksztaøtowanie i utrwalanie negatywnych zachowan
Â
· pobudzenie ruchowe
· przejawianie zachowan
Â agresywnych.
·

Podmiotowe uwarunkowania zachowanÂ dewiacyjnych.
W celu zebrania czynnikoÂw psychologicznych (osobowosÂciowe tøo motywacyjne),
majaÎcych wpøyw na problemy zwiaÎzane z przystosowaniem møodzieźy a takźe na caøy
proces wykolejenia spoøecznego, wprowadzono pojeÎcie przesteÎpczy rdzenÂ osobowosÂci
(dominujaÎcy zespoÂø cech, wartosÂci, postaw kierujaÎcych ludzkim zachowaniem; Urban
1999, s. 46-47; Wawrzak-Chodaczek 1999, s. 225; Majchrzak 2002, s. 49-50).
Do cech nieletnich, determinujaÎcych nieprzystosowanie, zalicza sieÎ:
· egocentryzm etyczny
· niezro
Â wnowaźenie
· heteroagresywnosÂcÂ
· nieczuøosÂcÂ afektywnaÎ
· nasilenie draźliwosÂci i agresywnosÂci
· wybuchowosÂcÂ
· niskaÎ odpornosÂcÂ na stres i frustracjeÎ
· niskaÎ samooceneÎ
· podatnosÂcÂ na manipulacjeÎ
· nastawienie narcystyczne
· brak aspiracji źyciowych, pasji i zainteresowan
Â
· niski poziom sprecyzowania wartosÂci źyciowych
· tendencje do postaw aspoøecznych
· niski stopien
Â zaspokojenia potrzeby bezpieczenÂstwa, miøosÂci, przynaleźnosÂci,
uznania i afiliacji
· deficyt umiejeÎtnosÂci komunikowania sieÎ z innymi
· brak poczucia kontroli
· poczucie alienacji.
Wymienionych powyźej czynnikoÂw, prowadzaÎcych do powstawania problemoÂw przystosowawczych nieletnich, nie moźna traktowacÂ w izolacji od siebie.
Wzajemne wspoÂøwysteÎpowanie wszystkich lub kilku cech, ktoÂre stanowiaÎ deficyty
w zasobach zarzaÎdzajaÎcych i zaradczych osoby, moźe w sprzyjajaÎcych patologizacji
okolicznosÂciach zewneÎtrznych warunkowacÂ zachowania nieprzystosowawcze.
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2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie nieletnich
Postawiono dwa pytania badawcze: jaki jest kapitaø przystosowawczy nieletnich? oraz jakie rodzaje zasoboÂw konstytuujaÎ ich adaptacjeÎ?
Przebadano 234 nieletnich. W tym kobiet 53%, meÎźczyzn 47%. Jako nieletniego traktowano osobeÎ, ktoÂra przed 17. rokiem źycia popeøniøa czyn karalny i/lub
wystaÎpiøy u niej inne przejawy demoralizacji, na skutek ktoÂrych przeprowadzone
zostaøo posteÎpowanie saÎdowe i orzeczony zostaø czynnik wychowawczy baÎdzÂ poprawczy. SzczegoÂøowa charakterystyka socjodemograficzna grupy umieszczona zostaøa w rozdziale drugim.
Potencjaø przystosowawczy nieletnich
Na podstawie analizy skupienÂ, uwzgleÎdniajaÎc przystosowanie osobiste (wynik
ogoÂlny i wyniki w szesÂciu sferach przystosowania uzyskane na podstawie RISB),
wyodreÎbniono cztery grupy nieletnich z roÂźnym potencjaøem przystosowawczym:
Osoby z niskim potencjaøem przystosowawczym (N) (N=45) charakteryzujaÎ
sieÎ:
± wysokim wskazÂnikiem ogoÂlnym nieprzystosowania spoøecznego
± bardzo duźym nasileniem konfliktoÂw w sferze relacje rodzinne
± bardzo duźym nasileniem konfliktoÂw wewneÎtrznych zwiaÎzanych z obrazem
siebie, stosunkiem do siebie
± wysokim nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± zaburzonymi relacjami z innymi ludzÂmi
± konfliktem w sferze daÎźenÂ i celoÂw
± ambiwalentnym stosunkiem do wartosÂci.
Osoby ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym kryzysujaÎco-konfliktowe (S1) (N=47) charakteryzujaÎ sieÎ:
± sÂrednim poziomem ogoÂlnym nieprzystosowania
± bardzo duźym nasileniem konfliktoÂw interpersonalnych
± duźym nasileniem konfliktoÂw w sferze daÎźenÂ i celoÂw oraz wartosÂci, co
sÂwiadczy o doznawaniu przez te osoby kryzysu wartosÂciowania, posiadaniu
trudnosÂci decyzyjnych, braku autorytetoÂw
± sÂrednim nateÎźeniem konfliktoÂw w sferach stosunek do siebie oraz dosÂwiadczane problemy
± poprawnymi relacjami rodzinnymi; osoby te posiadajaÎ wsparcie w rodzinie.
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Osoby ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym o pozytywnym stosunku do siebie (S2) (N=82) charakteryzujaÎ sieÎ:
± sÂrednim poziomem ogoÂlnym nieprzystosowania
± sÂrednim nateÎźeniem konfliktoÂw interpersonalnych
± niewielkim konfliktem w sferze daÎźenÂ i celoÂw
± ambiwalentnym stosunkiem do wartosÂci
± duźym nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± pozytywnym stosunkiem do siebie.
Osoby z wysokim potencjaøem przystosowawczym (P) (60) charakteryzujaÎsieÎ:
± dobrym przystosowaniem osobistym
± niskim nasileniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± wyznaczonymi celami i zaplanowanymi dziaøaniami
± poprawnymi relacjami z innymi
± dobrymi relacjami rodzinnymi
± niskim konfliktem w sferze wartosÂci
± sÂrednim nasileniem konfliktu w stosunku do siebie.

Wykres 1. Potencjaø przystosowawczy u nieletnich (N=213): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB
J. Rottera w grupach N (N=43), S1 (N=41), S2 (N=76), P (N=53)
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Zasoby rozwojowe a potencjaø przystosowawczy nieletnich
ZwiaÎzek pomieÎdzy zasobami rozwojowymi a zroÂźnicowanym potencjaøem przystosowawczym nieletnich przeanalizowany zostanie na trzech pøaszczyznach:
1. ksztaøtowanie adaptacji nieletnich poprzez poziom zasoboÂw ± analizuje sieÎ wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w kategoriach:
a) przypisywanie znaczenia posiadanym zasobom
b) spostrzeganie zyskoÂw kapitaøowych
c) ocenianie strat w zasobach.
2. ksztaøtowanie przystosowania nieletnich poprzez cztery typy kapitaøu psychospoøecznego (wykorzystuje sieÎ dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania
ZasoboÂw S. Hobfolla):
a) przypisywanie znaczenia zasobom o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
b) spostrzeganie zyskoÂw w wymienionych typach kapitaøu
c) ocena straty w tychźe zasobach
3. ksztaøtowanie adaptacji nieletnich poprzez dwa rodzaje kapitaøu (por. rozdziaø
pierwszy zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne; analiza uwzgleÎdnia szesÂcÂ rodzajoÂw
wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla)
a) nadawanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym
b) spostrzeganie zyskoÂw we wskazanych rodzajach kapitaøu
c) ocena strat w tychźe zasobach
4. ksztaøtowanie przystosowania nieletnich poprzez zasoby religijne (religijne radzenie sobie pozytywne i negatywne; wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem BRIEF RCOPE K. Pargamenta).
Ad 1. Potencjaø adaptacyjny nieletnich a znaczenie, zysk i utrata zasoboÂw
Nieletni z roÂźnym potencjaøem adaptacyjnym (N, S1, S2, P) nie roÂźniaÎ sieÎ,
na poziomie istotnym statystycznie, pod wzgleÎdem znaczenia nadawanego zasobom, ich pozyskiwania jak i utraty (interpretacja wyniku ogoÂlnego). Tendencje
do roÂźnicy pomieÎdzy nieletnimi z roÂźnym potencjaøem przystosowawczym zaznaczajaÎ sieÎ w znaczeniu nadawanemu zasobom (p=0,076) oraz ich utracie
(p=0,082).
Ad 2. Potencjaø adaptacyjny nieletnich a znaczenie, zysk i utrata zasoboÂw
podmiotowych, energetycznych, materialnych i stanu
Zasoby podmiotowe.
Nieletnich o roÂźnym potencjale adaptacyjnym roÂźnicuje utrata zasoboÂw podmiotowych. RoÂźnice istotne statystycznie wysteÎpujaÎ pomieÎdzy grupami o wysokim
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(P) i niskim (N) potencjale adaptacyjnym. Nieletnich nie roÂźnicuje znaczenie
i pozyskiwanie zasoboÂw podmiotowych.

Wykres 2. Utrata zasoboÂw podmiotowych przez nieletnich o roÂźnym potencjale adaptacyjnym
(N=234): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Nieletni z wysokim potencjaøem przystosowawczym (P) utracili znacznie
mniej zasoboÂw podmiotowych niź ci z niskim kapitaøem adaptacyjnym (N).
Osoby z niskim i wysokim kapitaøem rozwojowym roÂźnicuje utrata nasteÎpujaÎcych zasoboÂw podmiotowych:
± poczucie, źe realizujaÎ wøasne cele źyciowe
± optymizm
± poczucie wøasnej wartosÂci.
Nieletni ze zroÂźnicowanym kapitaøem adaptacyjnym roÂźniaÎ sieÎ utrataÎ zasoboÂw podmiotowych, nie roÂźnicuje ich natomiast znaczenie nadawane kompetencjom podmiotowym jak i ich pozyskiwanie. Wydaje sieÎ, źe nieletni,
pomimo odczucia straty zasoboÂw podmiotowych, nie dokonali przewartosÂciowania na poziomie poznawczym znaczenia tego kapitaøu i jego zwiaÎzku
z efektywnym funkcjonowaniem spoøecznym oraz zawodowym czøowieka, co
tøumaczy takźe brak aktywnosÂci nieletnich w pozyskiwaniu zasoboÂw podmiotowych.
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Zasoby energii.
IstniejaÎ istotne statystycznie roÂźnice pomieÎdzy nieletnimi ze zroÂźnicowanym
potencjaøem adaptacyjnym w znaczeniu nadawanym zasobom energetycznym oraz
ich utracie.

Wykres 3. Znaczenie nadawane zasobom energii przez nieletnich o roÂźnym potencjale adaptacyjnym
(N=234): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

Nieletni z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (P) znacznie wieÎksze znaczenie
nadajaÎ zasobom energetycznym niź ci z niskim kapitaøem przystosowawczym (N).
Grupy te roÂźnicuje szczegoÂlnie znaczenie nadawane nasteÎpujaÎcym zasobom energetycznym:
± zdrowiu wøasnemu
± zdrowiu partnera
± posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego
± pieniaÎdzom na rozwoÂj osobisty i samodoskonalenie sieÎ (edukacja, rozpoczeÎcie dziaøalnosÂci gospodarczej)
± pieniaÎdzom na transport
± pieniaÎdzom na nieprzewidziane wydatki.
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Wykres 4. Utrata zasoboÂw energii przez nieletnich o roÂźnym potencjale adaptacyjnym (N=234):
wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N, S1, S2, P

Nieletnich z wysokim (P) i niskim (N) potencjaøem adaptacyjnym roÂźnicuje
utrata zasoboÂw energetycznych. Ci z wysokim potencjaøem przystosowawczym
utracili mniej takich zasoboÂw niź osoby z niskim kapitaøem przystosowawczym.
Nieletnich zroÂźnicowanych pod wzgleÎdem potencjaøu adaptacyjnego roÂźnicuje
znaczenie i utrata zasoboÂw energetycznych, nie roÂźnicuje ich natomiast ich pozyskiwanie. InterpretowacÂ to moźna w nasteÎpujaÎcy sposoÂb: nieletni o wysokim kapitale
przystosowawczym nadajaÎ wieÎksze znaczenie waźnym zasobom energetycznym,
takim jak zdrowie, ubezpieczenie czy pieniaÎdze na rozwoÂj osobisty, niź nieletni
o niskim kapitale adaptacyjnym. OdczuwajaÎ oni takźe utrateÎ zasoboÂw energetycznych. Wydaje sieÎ, źe u nieletnich z wysokim potencjaøem adaptacyjnym nastaÎpiøa
pozytywna zmiana rozwojowa na poziomie poznawczym (znaczenia zasoboÂw),
brakuje im jednak pewnych zasoboÂw podmiotowych i/lub spoøecznych (wsparcia)
do uruchomienia procesu pozyskiwania kapitaøu, ktoÂremu nadajaÎ wieÎkszaÎ wartosÂcÂ.
Zasoby stanu.
Nieletnich z roÂźnym potencjaøem przystosowawczym nie roÂźnicuje znaczenie,
pozyskiwanie ani utrata zasoboÂw stanu. Moźna wieÎc wnioskowacÂ, źe nie saÎ czynnikiem istotnym, zwiaÎzanym z poziomem przystosowania nieletnich.
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Zasoby materialne.
Podobnie grupa nieletnich z roÂźnym poziomem przystosowania nie jest zroÂźnicowana pod wzgleÎdem znaczenia, pozyskiwania oraz utraty zasoboÂw materialnych.
StaÎd moźna wnioskowacÂ, źe roÂwnieź ten kapitaø nie jest zmiennaÎ w istotny sposoÂb
wyjasÂniajaÎcaÎ przystosowanie nieletnich.
Ad 3. Potencjaø adaptacyjny nieletnich a znaczenie, pozyskiwanie i utrata
zasoboÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych.
Nieletni nie roÂźniaÎ sieÎ, na poziomie istotnym statystycznie, znaczeniem, pozyskiwaniem i utrataÎ zaroÂwno zasoboÂw wewneÎtrznych, jak i zewneÎtrznych. Moźna
zauwaźycÂ pewne tendencje, do ktoÂrych naleźaÎ:
± osoby z wyźszym potencjaøem przystosowawczym (P) w wieÎkszym stopniu
niź badani z niskim potencjaøem (N) pozyskujaÎzasoby wewneÎtrzne, takie jak:
poczucie kontroli nad wøasnym źyciem, umiejeÎtnosÂcÂ dobrego porozumiewania sieÎ
± osoby z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (P) nadajaÎ wieÎksze znaczenie
niź ludzie z niskim kapitaøem przystosowawczym (N) zasobom zewneÎtrznym, takim jak: sÂrodki transportu, pieniaÎdze na transport, oszczeÎdnosÂci na
nieprzewidziane wydarzenia.
Z analizy otrzymanego materiaøu empirycznego wynika, źe nieletni nie preferujaÎ zasoboÂw wewneÎtrznych (zarzaÎdzajaÎcych) ani zewneÎtrznych zaroÂwno na poziomie oceny ich znaczenia, jak i pozyskiwania. Nie ma pomieÎdzy nimi takźe roÂźnic
w utracie tych zasoboÂw.
Ad 4. Potencjaø adaptacyjny nieletnich a zasoby religijne.
Nie wykazano w grupie nieletnich zaleźnosÂci pomieÎdzy poziomem potencjaøu
adaptacyjnego tych osoÂb a wykorzystywaniem zasoboÂw religijnych (radzenie sobie
pozytywne i negatywne).
Wnioski podsumowujaÎce z analiz empirycznych przeprowadzonych
na grupie nieletnich
Z wyźszym potencjaøem adaptacyjnym nieletnich wspoÂøwysteÎpujaÎ:
· mniejsza utrata zasoboÂw podmiotowych, takich jak realizacja celoÂw źyciowych,
optymizm, poczucie wøasnej wartosÂci
· duźe znaczenie nadawane zasobom energetycznym, takim jak zdrowie wøasne
i partnera, ubezpieczenie, pieniaÎdze na rozwoÂj osobisty i samodoskonalenie sieÎ,
sÂrodki na transport i nieprzewidziane wydarzenia
· mniejsza utrata zasoboÂw energetycznych.
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3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny nastolatkoÂw
popeøniajaÎcych czyny karalne
Resocjalizacja nieletnich jest rozumiana jako idea ksztaøtowania poczucia odpowiedzialnosÂci jednostki za siebie i innych. Proces resocjalizacji moźna przedstawicÂ
jako rzeczywistosÂcÂ wychowawczaÎ skøadajaÎcaÎ sieÎ z nasteÎpujaÎcych elementoÂw:
· osoby wychowujaÎce i nauczajaÎce ze specjalnym przygotowaniem
· osoby wychowywane i uczaÎce sieÎ
· warunki, kto
Â re determinujaÎ przebieg i struktureÎ procesu wychowawczego.
Na proces resocjalizacji skøadajaÎ sieÎ takźe wszystkie zdarzenia zachodzaÎce mieÎdzy
osobami wychowujaÎcymi, uczaÎcymi a uczniami, wychowankami (relacje, sprzeÎźenia, wpøywy). IstotaÎ tak rozumianego procesu resocjalizacyjnego jest przywracanie
zaburzonej roÂwnowagi mieÎdzy daÎźeniem nieletniego do zachowania wøasnej autonomii a daÎźeniem spoøeczenÂstwa do podporzaÎdkowania posteÎpowania nieletniego
normom, ktoÂre saÎ powszechnie akceptowane (Kalinowski 2008, s. 324-325).
Proces resocjalizacyjny ma na celu (Mudrecka 2005, s. 438-439; Kalinowski
2008, s. 235):
· wychowanie sÂwiadomego i uczciwego obywatela
· uwzgleÎdnienie wskazan
Â nauki i dosÂwiadczenÂ pedagogicznych
· eliminowanie czynnosÂci zbeÎdnych i niepotrzebnych.
Przykøady modeli resocjalizacyjnych w wybranych krajach Europy
W Wielkiej Brytanii, poza saÎdami dla nieletnich oraz policjaÎ, ogromnaÎ roleÎ
odgrywajaÎ miejscowe osÂrodki pomocy spoøecznej. Do ich kompetencji naleźaÎ
sprawy dotyczaÎce nieletnich:
· w zakresie opieki i ochrony (do 17. roku źycia)
· wykonywania sÂrodko
Â w wychowawczych.
Co 6 miesieÎcy osÂrodki rozpatrujaÎ kaźdaÎ prowadzonaÎ przez siebie spraweÎ nieletniego w celu zbadania, czy zaistniaøa koniecznosÂcÂ zmiany zastosowanego sÂrodka
wychowawczego, czy teź odstaÎpienia od orzeczonego sÂrodka (Kalinowski, 2008, s.
214-215). IstotnaÎ roleÎ w posteÎpowaniu w sprawach nieletnich w Anglii odgrywa
takźe policja. Utworzone zostaøy specjalne sekcje policji dla nieletnich, ktoÂre saÎ
zobowiaÎzane do wspoÂøpracy ze wszystkimi organami opieki nad dzieckiem (osÂrodki opieki spoøecznej i saÎdy dla nieletnich; Kalinowski 2008, s. 215).
We Francji wysteÎpuje model resocjalizacji nieletnich obejmujaÎcy:
· saÎdy dla nieletnich
· osÂrodki obserwacyjne i reedukacyjne
· rodziny zasteÎpcze
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stowarzyszenia pozarzaÎdowe zajmujaÎce sieÎ resocjalizacjaÎ nieletnich i zapobieganiem demoralizacji dzieci i møodzieźy.
Do zadanÂ osÂrodkoÂw obserwacyjnych naleźy obserwacja nieletnich w ich naturalnym sÂrodowisku. Jest ona prowadzona na zlecenie saÎdu dla nieletnich. W skøad
takich osÂrodkoÂw wchodzi interdyscyplinarny zespoÂø skøadajaÎcy sieÎ m.in. z wychowawcoÂw, psychologoÂw, pracownikoÂw socjalnych, lekarzy.
Do osÂrodkoÂw reedukacyjnych przyjmowani saÎ nieletni z uposÂledzeniem umysøowym oraz ci z zaburzeniami psychicznymi. PlacoÂwki te saÎ prowadzone dla dosÂcÂ
maøych grup, ktoÂrych specyfikaÎ jest to, źe wychowankowie pracujaÎ lub uczaÎ sieÎ poza
osÂrodkiem, ktoÂry peøni funkcjeÎ domu.
We Francji uwaźa sieÎ, źe metody wychowawcze powinny bycÂ oparte na uczeniu,
polegajaÎcym na indywidualnej pracy z nieletnim z trudnosÂciami adaptacyjnymi
(Kalinowski 2008, s. 215-219).
W Niemczech model resocjalizacji nieletnich skøada sieÎ z nasteÎpujaÎcych elementoÂw:
· saÎdy dla nieletnich
· urzeÎdy opieki spoøecznej nad møodzieźaÎ
· instytucje opieki, wychowania i prewencji wspo
Â ødziaøajaÎce z powyźszymi
urzeÎdami.
SaÎdy dla nieletnich w Niemczech dysponujaÎ sÂrodkami wychowawczymi, poÂøkarnymi oraz karnymi.
Do sÂrodkoÂw wychowawczych naleźaÎ:
· wskazania ± polegajaÎ na ukierunkowaniu posteÎpowania nieletniego na stymulacjeÎ jego rozwoju psychospoøecznego
· kierowanie wychowawcze ± polega na nadzorowaniu przez pracownika socjalnego wychowania nieletniego w rodzinie
· nadzo
Â r wychowawczy ± stosowany w stosunku do osoby, ktoÂra nie ukonÂczyøa
17. roku źycia i znajduje sieÎ w sytuacji zagraźajaÎcej wykolejeniem spoøecznym.
Do sÂrodkoÂw poÂøkarnych zalicza sieÎ:
· naprawienie wyrzaÎdzonej szkody i/lub osobiste przeproszenie poszkodowanego
· wypøacenie pienieÎźnej kwoty na wybrany cel uźytecznosÂci publicznej.
SÂrodkiem karnym stosowanym przez saÎdy dla nieletnich w Niemczech jest kara
pozbawienia wolnosÂci odbywana w wieÎzieniu dla nieletnich. Jest ona stosowana
w wyjaÎtkowych sytuacjach.
W ostatnich latach w Niemczech nastaÎpiøo przejsÂcie z wychowania przymusowego na opiekunÂcze, gdzie szczegoÂlny akcent poøoźony jest na opiekeÎ,
pomoc, wychowanie i psychoterapieÎ. System resocjalizacji oparty jest na idei
maøej grupy, indywidualizacji pracy z wychowankiem a takźe na rozwijaniu
·
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kompetencji do samostanowienia i samodzielnosÂci źyciowej. Waźny jest fakt, źe
w Niemczech opiekaÎ instytucjonalnaÎ objeÎte saÎ zdemoralizowane rodziny, ktoÂre
sprzyjajaÎ demoralizacji i przesteÎpczosÂci møodzieźy (Kalinowski 2008, s. 219-221).
RozwiaÎzania resocjalizacyjne stosowane w Polsce
W Polsce prawo przewiduje roÂźne formy resocjalizacji nieletnich. W Ustawie
o posteÎpowaniu w sprawach nieletnich z 26 pazÂdziernika 1982 roku (u.p.n.)
wyroÂźnione saÎ sÂrodki, jakie moźe orzec saÎd rodzinny wobec nieletniego. OgoÂlnie
moźna je podzielicÂ na trzy grupy.
1. SÂrodki, ktoÂre nie zmieniajaÎ sÂrodowiska wychowawczego nieletniego:
· upomnienie
· zobowiaÎzanie do okresÂlonego posteÎpowania, a zwøaszcza do: naprawienia
szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjeÎcia nauki lub pracy, powstrzymania sieÎ od przebywania w okresÂlonych sÂrodowiskach lub miejscach albo
zaniechania uźywania alkoholu lub innego sÂrodka odurzajaÎcego
· nadzo
Â r odpowiedzialny rodzicoÂw lub opiekuna
· nadzo
Â r organizacji spoøecznej, zakøadu pracy albo osoby godnej zaufania ±
udzielajaÎcych poreÎczenia za nieletniego
· nadzo
Â r kuratora.
2. SÂrodki czeÎsÂciowo zmieniajaÎce sÂrodowisko nieletniego:
· kuratorski osÂrodek pracy z møodzieźaÎ
· umieszczenie nieletniego w organizacji i/lub instytucji zajmujaÎcej sieÎ pracaÎ
z nieletnimi o charakterze wychowawczym, szkoleniowym lub terapeutycznym.
3. SÂrodki caøkowicie zmieniajaÎce sÂrodowisko wychowawcze nieletniego:
· umieszczenie osoby w rodzinie zasteÎpczej
· umieszczenie w instytucji lub organizacji opiekun
Âczo-wychowawczej, osÂrodku szkolno-wychowawczym
· umieszczenie w zakøadzie poprawczym (art. 6 u.p.n.).
SaÎd moźe orzec jeden lub kilka sÂrodkoÂw wychowawczych jednoczesÂnie
(Ostrowska, 2004, s. 294). Stosowanie sÂrodkoÂw wymienionych w ustawie moźe
trwacÂ maksymalnie do ukonÂczenia przez nieletniego 21 lat (art. 73 § 1 u.p.n.). Ta
sama formuøa dotyczy osoÂb podlegajaÎcych art. 10 § 4 k.k. Natomiast do 18. roku
źycia mogaÎ bycÂ stosowane sÂrodki wychowawcze w postaci zobowiaÎzania nieletniego
do okresÂlonego posteÎpowania, nadzoru kuratora (art. 6 pkt 2 i 3 u.p.n.), sÂrodki
skierowane do rodzicoÂw czy opiekunoÂw, instytucji i szkoÂø, majaÎce poprawicÂ warunki wychowawcze, bytowe i zdrowotne nieletniego (art. 6 pkt 7 i 8 u.p.n.)
(GoÂrecki 2005, s. 18).
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Mimo stosowania przez saÎdy sÂrodkoÂw wychowawczych i poprawczych, problem
demoralizacji nieletnich z kaźdym rokiem staje sieÎ wieÎkszy, rozmiary ich przesteÎpczosÂci saÎ coraz szersze i bardziej brutalne. Na podstawie statystyk przygotowanych
przez KomendeÎ GøoÂwnaÎ Policji moźna zauwaźycÂ, źe uczestniczenie nieletnich
w czynach zabronionych pozostaje duźym problemem. W 2008 roku ich procentowy udziaø w ogoÂøem stwierdzonych przesteÎpstwach oraz w czynach karalnych
wynosiø 6,9%, w poroÂwnaniu z rokiem 2001, kiedy to stanowiø 5,0%. SzczegoÂøowa
analiza danych policyjnych na rok 2008 przedstawia rozkøad czynoÂw zabronionych
popeønionych przez nieletnich (www.policja.pl):
± kradzieźe z wøamaniem ± 8229 czynoÂw
± kradzieźe rozboÂjnicze, rozboje, wymuszenia ± 8161
± uszkodzenia ciaø swych ofiar ± 3382
± udziaøy w boÂjkach i pobiciach ± 3242
± 92 zgwaøcenia dokonane przez nieletnich chøopcoÂw
± 9 zaboÂjstw, ktoÂrych sprawcami byli nieletni.
Nasileniu zachowanÂ przesteÎpczych møodzieźy towarzyszaÎ liczne deficyty na
poziomie instytucjonalnego wsparcia readaptacji nieletnich.
Do obszaroÂw problemowych, jakie sygnalizowane saÎ przez teoretykoÂw i pracownikoÂw zatrudnionych w osÂrodkach resocjalizacyjnych, naleźaÎ (Opora 2004, s. 280;
WeÎglinÂski 2004, s. 215; Mudrecka 2005, s. 452, 469; Wyleźaøek 2006, s. 26-29):
· brak prawnych moźliwosÂci ro
Â wnolegøej pracy z rodzinaÎ nieletniego
· pominieÎcie ostatniego z etapo
Â w resocjalizacji, polegajaÎcego na wdroźeniu
nieletniego do samodzielnego źycia
· niedostateczne przygotowanie kadry do realizowania funkcji reedukacyjnych
oraz trudnosÂci w realizacji optymalnych interakcji z podopiecznymi
· brak osÂrodko
Â w mediacji umoźliwiajaÎcych stosowanie alternatywnych sÂrodkoÂw wychowawczych wobec nieletniego
· niewystarczajaÎca liczba osÂrodko
Â w opiekunÂczo-wychowawczych
· maøa liczba placo
Â wek psychologiczno-pedagogicznych, zajmujaÎcych sieÎ møodzieźaÎ z zaburzeniami osobowosÂci i zachowania
· brak wspo
Â øpracy pomieÎdzy wychowawcami poszczegoÂlnych osÂrodkoÂw resocjalizacyjnych w zakresie prowadzonych dziaøanÂ edukacyjnych i wychowawczych
· stosowanie przestarzaøych, maøo efektywnych metod, kto
Â re saÎ utrwalane przez
starszych pedagogoÂw
· brak aktualizacji profilaktycznych oraz innowacyjnych programo
Â w resocjalizacyjnych.
Do problemoÂw zgøaszanych przez nieletnich przebywajaÎcych w roÂźnych osÂrodkach wychowawczych i poprawczych naleźaÎ (Opora 2004, s. 280; WeÎglinÂski 2004,
s. 215; Mudrecka 2005, s. 452, 469; Wyleźaøek 2006, s. 26-29):

Zasoby adaptacyjne nieletnich ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 257
·
·
·
·

brak poczucia bezpieczenÂstwa, wyrozumiaøosÂci, sprawiedliwego traktowania,
źyczliwosÂci ze strony pracownikoÂw osÂrodkoÂw
poczucie odosobnienia, depresji, smutku
dosÂwiadczanie deprywacji i obaw zwiaÎzanych z posteÎpowaniem saÎdowym
oraz warunkami pobytu w placoÂwce
wysteÎpowanie ¹ukrytego programuº w przebiegu procesu resocjalizacji.

Badacze problematyki podkresÂlajaÎ, źe niska efektywnosÂcÂ dziaøanÂ readaptacyjnych w Polsce uwarunkowana jest brakiem rzetelnych badanÂ. Ocenie naleźy poddacÂ
okres pierwszych objawoÂw demoralizacji nieletnich, aź do zakonÂczenia procesu
uspoøecznienia ± czyli wymagane jest poznanie peønej etiologii przesteÎpczosÂci
i opracowanie skutecznych zasad profilaktyki i resocjalizacji (Urban 2008, s.
313). W Polsce oferta takich programoÂw, skierowana zaroÂwno do dzieci, jak
i møodzieźy, ktoÂra ma charakter wczesnej interwencji, jest zdecydowanie niewystarczajaÎca. Ponadto istniejaÎce programy nie posiadajaÎ udokumentowanych wynikoÂw badanÂ potwierdzajaÎcych ich skutecznosÂcÂ w zapobieganiu czy rozwiaÎzywaniu
problemoÂw, do ktoÂrych zostaøy utworzone (Raczkowska-Bogdanowicz 2009, s. 5).
Zaøoźenia do oddziaøywanÂ readaptacyjnych nieletnich
Zaøoźenia sformuøowane zostaøy na podstawie przeprowadzonych badanÂ empirycznych na grupie nieletnich (wyniki omoÂwione saÎ w punkcie 2.).
Zaøoźenie 1.
Diagnoza zapotrzebowania na wsparcie w grupie nieletnich w obszarach:
± problemowych
± potencjaøu rozwojowego.

Wszelkie dziaøania pomocowe kierowane do osoÂb nieletnich naleźy poprzedzicÂ
diagnozaÎ problemowaÎ ± zweryfikowacÂ obszary deficytowe w funkcjonowaniu osoby
i okresÂlicÂ ich gøeÎbokosÂcÂ (analiza strat i ich konsekwencji dla funkcjonowania osobistego i spoøecznego) ± oraz ocenaÎ zasoboÂw nieletniego (mocnych stron, zainteresowanÂ), ktoÂre mogaÎ stanowicÂ punkt wyjsÂcia do nawiaÎzania indywidualnych relacji
terapeutycznych oraz oddziaøywanÂ readaptacyjnych. W diagnozie obszaroÂw problemowych naleźy uwzgleÎdnicÂ: funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, orientacjeÎ
co do wøasnej osoby, orientacjeÎ w czasie i przestrzeni; zdrowie somatyczne, uźywanie substancji psychoaktywnych, sfereÎ kontaktoÂw interpersonalnych, relacje rodzinne, sytuacjeÎ szkolnaÎ lub zawodowaÎ, stosunek do wartosÂci.
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Diagnoza zasoboÂw obejmuje: kompetencje osobiste, rozwoÂj zainteresowanÂ,
wsparcie rodzinne, zaangaźowanie w grupeÎ roÂwiesÂniczaÎ, edukacjeÎ i rozwoÂj zawodowy, kontakty spoøeczne, rozwoÂj religijny.
Zaøoźenie 2.
Wyznaczenie celoÂw døugo- i kroÂtkoterminowych programu naprawczego.

EfektywnosÂcÂ resocjalizacji wymaga sformuøowania wyrazÂnych, osiaÎgalnych
i okresÂlonych w czasie celoÂw døugoterminowych i kroÂtkoterminowych. Wyznaczenie celoÂw, zaroÂwno tych odlegøych w czasie, zwiaÎzanych z efektywniejszym funkcjonowaniem osoby w spoøeczenÂstwie, jak i kroÂtkoterminowych, powinno odbywacÂ
sieÎ przy wspoÂøudziale nieletnich.
Zaøoźenie 3.
Wyznaczenie zadanÂ søuźaÎcych osiaÎgnieÎciu celoÂw i okresÂlenie odpowiedzialnosÂci
za ich realizacjeÎ.

Dla uporzaÎdkowania dziaøanÂ i moźliwosÂci ich ewaluacji naleźy okresÂlicÂ konkretne zadania, dzieÎki ktoÂrym zaøoźony cel zostanie zrealizowany. Dla prawidøowego ich okresÂlenia naleźy: oszacowacÂ czas, okresÂlicÂ osoby i zasoby (podmiotowe,
materialne, techniczne) niezbeÎdne do realizacji zadania. Naleźy takźe przyjaÎcÂ wyznaczniki pomiaru efektywnosÂci zadania i sposoÂb ich weryfikacji.
Zaøoźenie 4.
Wykorzystanie strategii interwencyjnej i prawnej w pracy z nieletnim.

Strategia prawna odnosi sieÎ do przyjeÎtych regulacji w stosunku do osoÂb nieletnich zawartych w Ustawie o posteÎpowaniu w sprawach nieletnich z 26 pazÂdziernika 1982 roku (u.p.n.).
Strategia interwencyjna zakøada udzielenie specjalistycznej pomocy (wsparcia)
osobie w sytuacji kryzysowej. Jest to bardzo waźny moment (krytyczny) dla kierunku procesu rozwojowego nieletniego. Brak wsparcia w sytuacji granicznej moźe
doprowadzicÂ do tragicznych konsekwencji (popeøniania czynoÂw przesteÎpczych,
pomimo okresu pozytywnej readaptacji, zachowanÂ o nasilonej cieÎźkosÂci kryminal-
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nej, aktoÂw autoagresywnych wraz z proÂbami samoboÂjczymi czy samoboÂjstw).
Stosowanie strategii interwencyjnej wymaga jednak duźej wiedzy i dosÂwiadczenia.
GøoÂwnym jej celem jest wsparcie, pozwolenie na emocjonalne odreagowanie, zapewnienie, źe rozwiaÎzanie sytuacji jest moźliwe i źe nie zostawi sieÎ osoby samej
sobie. Nie naleźy w sytuacji kryzysowej: usilnie poszukiwacÂ przyczyn okresÂlonych
problemoÂw, pouczacÂ, moralizowacÂ. Najwaźniejsze jest bycie, towarzyszenie, zrozumienie co czuje osoba w kryzysie. NasteÎpujaÎce po sobie etapy interwencji (kolejne
spotkania) zakøadajaÎ weryfikacjeÎ uwarunkowanÂ, wyznaczanie celoÂw i ich realizacjeÎ.
Zaøoźenie 5.
Wykorzystanie strategii edukacyjnej ± wzmacniajaÎcej zasoby podmiotowe.

OdcieÎcie osoby nieletniej od destruktywnych form zachowanÂ wywoøuje w niej
poczucie straty. Møody czøowiek traci cosÂ, co spoøecznie oceniane jest negatywnie, ale
dla niego byøo znanym i wyproÂbowanym sposobem radzenia sobie z rzeczywistosÂciaÎ.
Deficyt powstaøy u nieletniego po wyeliminowaniu zachowanÂ dewiacyjnych naleźy
uzupeønicÂ akceptowanymi, prospoøecznymi formami zachowanÂ. Nie wystarczy moÂwicÂ, ¹jak nie naleźy robicÂº, trzeba wskazacÂ, ¹jak naleźy posteÎpowacÂº. EfektywnosÂcÂ
funkcjonowania w spoøeczenÂstwie uzaleźniona jest od posiadanych przez osobeÎ kompetencji psychospoøecznych, takich jak: samoocena, poczucie sprawczosÂci, umiejeÎtnosÂci komunikacyjne, odpornosÂcÂ na stres i frustracjeÎ, radzenie sobie z negatywnymi
emocjami, umiejeÎtnosÂcÂ rozwiaÎzywania konfliktoÂw, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, wysokie kompetencje zawodowe. Istotnym dziaøaniem w ramach strategii
edukacyjnej jest wzmacnianie znaczenia nadawanego przez nieletnich zasobom podmiotowym, pokazanie ich roli w funkcjonowaniu osobistym i spoøecznym jednostki.
Wzmacnianie kompetencji podmiotowych osoby zwieÎksza jej kapitaø adaptacyjny
i gwarantuje lepsze przystosowanie osobiste oraz funkcjonowanie w spoøeczenÂstwie.
Zaøoźenie 6.
Wykorzystanie strategii alternatyw ± rozwijanie pozytywnych, prospoøecznych
zainteresowanÂ nieletnich.

Strategia alternatyw bazuje na zweryfikowanych podczas diagnozy mocnych
stronach nieletniego. Polega na wprowadzaniu zachowanÂ poźaÎdanych w miejsce
eliminowanych negatywnych, zgodnie z zainteresowaniami jednostki. Jej celem jest
wypeønienie brakoÂw odczuwanych przez nieletniego w zwiaÎzku z rezygnacjaÎ z za-
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chowanÂ dewiacyjnych oraz rozwoÂj zainteresowanÂ prospoøecznych osoby. Przykøadowe strategie alternatyw: zaangaźowanie møodzieźy w amatorski teatr, utworzenie
druźyny piøkarskiej, organizacja klubu osiedlowego, filmowego, fotograficznego itp.
Zaøoźenie 7.
Wykorzystanie strategii wsparcia ± uaktywnienie naturalnych, korzystanie
z profesjonalnych, utworzenie roÂwiesÂniczych systemoÂw wsparcia.

Moźna wyroÂźnicÂ naturalne systemy wsparcia (rodzina, saÎsiedzi, roÂwiesÂnicy,
wspoÂøpracownicy), profesjonalne formy pomocy (grupa terapeutyczna, edukacyjna, psycholog, lekarz) oraz grupy samopomocowe (utworzone przez osoby z podobnym problemem). System wsparcia peøni wiele waźnych funkcji adaptacyjnych:
zaspokaja potrzebeÎ bliskosÂci, bezpieczenÂstwa, relacji z innymi, daje poczucie siøy.
Grupy wsparcia dodatkowo pokazujaÎ, źe inni majaÎ podobne problemy, umoźliwiajaÎ uzyskanie wskazoÂwek, jak poradzicÂ sobie z rozwiaÎzaniem trudnej sytuacji
i negatywnymi emocjami, pozwalajaÎ jednostce poczucÂ sieÎ potrzebnaÎ dla innych,
wartosÂciowaÎ osobaÎ.
Zaøoźenie 8.
Wzmacnianie pozytywnych wzorcoÂw posteÎpowania za posÂrednictwem autorytetoÂw.

W przypadku osoÂb nieletnich, beÎdaÎcych w wieku dojrzewania, ktoÂremu towarzyszaÎ liczne zmiany rozwojowe (m.in. kryzysy wartosÂciowania i autorytetoÂw) istotnaÎ kwestiaÎ jest wzmacnianie wzoroÂw osoÂb pozytywnych ze sÂrodowiska rodzinnego (rodzicoÂw, dziadkoÂw) i lokalnego (nauczyciel, ksiaÎdz) jak roÂwnieź wskazywanie autorytetoÂw bardziej odlegøych (sÂwieÎtych, meÎźoÂw stanu, sportowcoÂw). Møodzieź
znajdujaÎca sieÎ w kryzysie rozwojowym, zaprzeczajaÎca zastanym wartosÂciom i poszukujaÎca nowych, przy braku mocnych i wyrazÂnych wzoroÂw ma znacznie wieÎksze
trudnosÂci z pozytywnym rozstrzygnieÎciem kryzysu rozwojowego. ObecnosÂcÂ mocnych, wiarygodnych autorytetoÂw pozwala na poczucie bezpieczenÂstwa i wyzwala
cheÎcÂ do nasÂladowania.
Zaøoźenie 9.
RoÂwnolegøe ksztaøtowanie procesu indywidualizacji i socjalizacji.
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W procesie profilaktyki zachowanÂ dewiacyjnych, w tym sprzecznych z prawem,
istotne jest paralelne ksztaøtowanie dwoÂch waźnych dla jednostki procesoÂw rozwojowych indywidualizacji (budowanie poczucia wøasnej odreÎbnosÂci, niepowtarzalnosÂci, rozwoÂj wøasnych uzdolnienÂ) oraz socjalizacji (nawiaÎzywanie poprawnych
interakcji z czøonkami spoøeczenÂstwa, przestrzeganie norm spoøecznych). Zaniedbania w rozwoju ktoÂregokolwiek z procesoÂw prowadzaÎ do licznych deficytoÂw
w funkcjonowaniu osobistym baÎdzÂ spoøecznym jednostki. Nacisk na rozwoÂj indywidualizacji baÎdzÂ socjalizacji uwarunkowany jest w znacznej mierze kulturowo.
W Stanach Zjednoczonych akcent køadzie sieÎ na proces indywidualizacji, odwrotnie jest w krajach takich jak Chiny czy Japonia, gdzie preferowana jest socjalizacja.
W kulturze polskiej procesy te zostajaÎ wywaźone, ich paralelny rozwoÂj wiaÎźe sieÎ
z satysfakcjonujaÎcym funkcjonowaniem osobistym i spoøecznym.
Zaøoźenie 10.
Budowanie zdrowego systemu motywacyjnego, w ktoÂrym centralne miejsce zajmujaÎ wartosÂci transcendentalne.

System wartosÂci pozwala na nadanie daÎźeniom, potrzebom i zachowaniom
czøowieka odpowiedniej (rozwojowej) hierarchii waźnosÂci. Brak staøej preferencji
w tym zakresie (labilnosÂcÂ procesu wartosÂciowania czy jego kryzys) jest czeÎstaÎ przyczynaÎ niepoźaÎdanych zachowanÂ wsÂroÂd møodzieźy (MarianÂski 1995). Ksztaøtowanie
odpowiedniego systemu aksjonormatywnego møodych osoÂb, w ktoÂrym potrzeby
niźsze (witalne, hedonistyczne) podporzaÎdkowane saÎ nadrzeÎdnym (takim jak prawda, honor, BoÂg, ojczyzna) stanowi rodzaj zabezpieczenia przed zachowaniami niepoźaÎdanymi i daje poczucie bezpieczenÂstwa wynikajaÎce z uporzaÎdkowania.
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Mudrecka I. (2005). Møodzieźowy osÂrodek wychowawczy. W: J. BraÎgiel, S. Badory (red.).
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy spoøecznej,
s. 437-453.
Mudrecka I. (2005). Schronisko dla nieletnich. W: J. BraÎgiel, S. Badory (red.). Formy opieki,
wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy spoøecznej, s. 454-470.
Opora R. (2004). Profil osobowosÂci rodzinnych kuratoroÂw saÎdowych oraz czynniki redukujaÎce
satysfakcjeÎ z pracy ± komunikat z badanÂ. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red). Wsparcie
spoøeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin: UMCS, s. 271-284.
Ostrowska D. (2004). Czy rzeczywisÂcie bezkarni? O odpowiedzialnosÂci nieletnich sprawcoÂw
przesteÎpstw. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.). Wsparcie spoøeczne w rehabilitacji
i resocjalizacji. (red.) Lublin: UMCS, s. 293-298.
Pospiszyl K. (1980). Psychologiczna analiza wadliwych postaw spoøecznych møodzieźy. Warszawa: PanÂstwowe Wydawnictwo Naukowe.
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patologii spoøecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja møodzieźy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 42-47.
Urban B. (1999). PrzesteÎpczosÂcÂ gwaøtowna wspoÂøczesnej møodzieźy. W: T. Soøtysiak,
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ROZDZIAè IX

ZASOBY ADAPTACYJNE
´
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ZAGROZONEJ ALKOHOLIZMEM MèODZIEZY WIEJSKIEJ
___________________________________________

Leon Szot*

1. Problemy przystosowawcze møodzieźy z terenoÂw wiejskich
Uzasadnieniem analizy problematoÂw adaptacyjnych møodzieźy wiejskiej ±
w odroÂźnieniu od jej roÂwiesÂnikoÂw z terenoÂw miejskich ± jest to, źe zazwyczaj
diagnozy czynnikoÂw warunkujaÎcych roÂźne przejawy niedostosowania eksponujaÎ
spoøecznosÂci pochodzaÎce z miasta (Køosowska 1987, s. 28). Tymczasem specyfika
funkcjonowania w sÂrodowisku wiejskim moźe prowadzicÂ do okresÂlonego rodzaju
trudnosÂci, w tym roÂwnieź moźe stanowicÂ czynnik ryzyka problemoÂw alkoholowych.
TrudnosÂci adaptacyjne møodzieźy wynikajaÎce z niewielkiego kapitaøu kulturowego. Waźnym wyznacznikiem rozwoju dziecka jest jego kapitaø kulturowy,
ktoÂry z jednej strony jest konstytuowany przez preferowanie okresÂlonych wartosÂci
i norm spoøecznych, zasÂ z drugiej ± przez poziom wyksztaøcenia, nawyk uczenia sieÎ
oraz uczestniczenia w źyciu kulturalnym. Na poczaÎtku dzieci przyswajajaÎten kapitaø
w ramach socjalizacji rodzinnej, ktoÂra dopiero w poÂzÂniejszym okresie jest uzupeøniana przez inne systemy socjalizujaÎce ± m.in. przez szkoøeÎ. Naleźy podkresÂlicÂ
prawidøowosÂcÂ, źe rodzice mogaÎ przekazacÂ swoim dzieciom tyle kapitaøu, ile sami
posiadajaÎ. JesÂli sami odznaczajaÎ sieÎ niskim poziomem zasoboÂw kulturowych, to
przekazywany przez nich kapitaø jest ubogi (Papieź 2007, s. 440). JednoczesÂnie
w źyciu spoøecznym zaznacza sieÎ przewaga dzieci o wysokim kapitale kulturowym. Dzieje sieÎ tak dlatego, źe podstawaÎ edukacji szkolnej jest kultura klasy
panujaÎcej, ktoÂra jest obecna w programach nauczania w formie tzw. ¹habitusoÂwº,
czyli waźnych dla tej warstwy spoøecznej wartosÂci i wzoroÂw posteÎpowania. Proces
nauczania, wpajania i transmisji ¹habitusuº warstwy dominujaÎcej w odniesieniu do
dzieci z niźszych klas spoøecznych okazuje sieÎ nieefektywny, poniewaź rozbieźnosÂcÂ
mieÎdzy ¹habitusamiº proponowanymi przez szkoøeÎ i rodzineÎ jest zbyt duźa. Wymieniony mechanizm decyduje o tym, źe sukcesy szkolne najczeÎsÂciej osiaÎgajaÎ dzieci
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z wyźszych klas spoøecznych, ktoÂre przez socjalizacjeÎ pierwotnaÎ w rodzinie uzyskaøy
wysoki poziom kompetencji ogoÂlnych, pokrywajaÎcy sieÎ z tresÂciami przekazywanymi
przez nauczyciela. Moźna zatem stwierdzicÂ, źe szkoøa, poprzez bøeÎdne koøo reprodukcji ¹habitusoÂwº nie tylko nie jest w stanie likwidowacÂ nieroÂwnosÂci spoøecznych,
ale wreÎcz przyczynia sieÎ do utrwalania istniejaÎcych struktur spoøecznych (Papieź
2007, s. 441). Kolizja mieÎdzy ¹habitusamiº promowanymi przez rodzinny i szkolny
system socjalizacyjny doprowadza czeÎsto u ucznioÂw do negatywnych dosÂwiadczenÂ ±
m.in. w postaci braku poczucia przynaleźnosÂci do spoøecznosÂci szkolnej, przewlekøego stresu, negatywnych ocen, powtarzania klas i/lub porzucenia szkoøy (Karpowicz 2001 s. 19).
W literaturze przedmiotu stawiana jest teza, źe system edukacji szkolnej silnie
stygmatyzuje dzieci wiejskie. ¹Sukces szkolny lub jego brak, jest tym, co szczegoÂlnie
bezwzgleÎdnie wyrokuje o losach møodzieźy wiejskiej ± bardziej bezwzgleÎdnie niź
kompetencje kulturowe i sprawnosÂcÂ umysøowa. ZnaczaÎca tendencja polega na tym,
źe na wsi pozostajaÎ osoby søabo wyksztaøcone ± najczeÎsÂciej pochodzenia chøopskiego
albo robotniczegoº (Szafraniec 1991, s. 131). Moźna zatem sformuøowacÂ wniosek,
źe miejsce urodzenia w duźym stopniu decyduje o drodze źyciowej møodzieźy.
Zaprezentowana prawidøowosÂcÂ stanowi skutek sprzeÎźenia niekorzystnych warunkoÂw ± infrastrukturalnych, ekonomicznych i kulturalnych ± do rozwoju edukacyjnego wiejskich dzieci. Jako przykøad moźna wskazacÂ z j a w i s k o n i e r oÂ w n o m i e r n o sÂ c i s i e c i s z k o l n e j , k t oÂ r a s p r a w i a , ź e u c z n i o w i e
z t e r e n oÂ w w i e j s k i c h n i e m o g aÎ w y b i e r a cÂ p r e f e r o w a n y c h
p r z e z s i e b i e k i e r u n k oÂ w n a u c z a n i a. O ile siecÂ szkoÂø podstawowych jest
mniej wieÎcej roÂwnomierna, o tyle siecÂ szkoÂø sÂrednich i wyźszych jest bardzo zroÂźnicowana terytorialnie (Papieź 2006, s. 112). Bariery edukacyjne majaÎ roÂwnieź
charakter ekonomiczny. Wskazuje na to fakt, źe zaroÂwno w okresie transformacji,
jak roÂwnieź w czasie demokracji parlamentarnej wiele rodzin w Polsce źyje na
kraweÎdzi uboÂstwa. Z danych statystycznych wynika, źe co druga osoba źyjaÎca
w skrajnym uboÂstwie nie ukonÂczyøa 19, a co trzecia ± 14 lat. Oznacza to, źe poøoweÎ
najbiedniejszych PolakoÂw stanowiaÎ dzieci i møodzieź. Badania wykazujaÎ teź, źe co
trzecie polskie dziecko, zwøaszcza w rodzinach wiejskich, źyje dzisÂ na granicy
uboÂstwa. Co czwarte nie dojada. Jeszcze wieÎkszy niedoboÂr dotyczy dosteÎpu do
kultury i edukacji (Papieź 2006, s. 276).
Na duźe dysproporcje w poziomie wyksztaøcenia osoÂb pochodzaÎcych z terenoÂw
wiejskich i miejskich (zwøaszcza duźych miast) wskazujaÎ roÂwnieź dane statystyczne.
WiesÂ ¹przodujeº pod wzgleÎdem odsetka osoÂb najmniej wyksztaøconych ± posiadajaÎcych wyksztaøcenie niepeøne podstawowe ± 66,7%, podstawowe ± 31,2% i zasadnicze zawodowe 28,1% (Kozarzewski 2008, s. 142). Z drugiej zasÂ strony na
studiach wyźszych zaznacza sieÎ maøy odsetek møodzieźy pochodzenia chøopskiego.
Na atrakcyjnych kierunkach waha sieÎ on w granicach 2-5%. Podobny odsetek
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møodych ludzi ze wsi zdobywa wyksztaøcenie w szkoøach panÂstwowych w trybie
stacjonarnym na kierunkach rolniczych (DziubinÂska-Michalewicz 2002, s. 32).
Zaprezentowane powyźej dane wskazujaÎ na zjawisko wykluczenia edukacyjnego
møodzieźy wiejskiej, ktoÂre stanowi jeden z najwaźniejszych czynnikoÂw konstytuujaÎcych marginalizacjeÎ spoøecznaÎ. Dzieje sieÎ tak dlatego, źe przepustkaÎ do ksztaøtujaÎcej sieÎ w Polsce klasy sÂredniej jest uzyskanie dyplomu, ukonÂczenie praktyki,
zdanie dodatkowych egzaminoÂw kwalifikacyjnych. Nowa klasa sÂrednia to ¹klasa
ludzi wiedzyº (class of knowledge), ktoÂrych umiejeÎtnosÂci søuźaÎ zaroÂwno do prezentacji wøasnych kompetencji, jak roÂwnieź do wykorzystania posiadanych umiejeÎtnosÂci
na rynku pracy (Køos 2002, s. 51).
Okres transformacji w Polsce przyczyniø sieÎ do zaistnienia samonapeÎdzajaÎcego
sieÎ mechanizmu, ktoÂry powieÎksza podziaø spoøeczenÂstwa na (Kozarzewski 2008,
s. 161):
· ¹wygranychº, czyli populacji dobrze wyksztaøconych i bogatych
· ¹przegranychº ± oso
Â b niewyksztaøconych, ktoÂrych źycie ulega stagnacji albo
jeszcze wieÎkszej marginalizacji spoøecznej.
Badania socjologiczne z lat 90-tych XX wieku wskazujaÎ, źe zmiany ustrojowe
przyczyniøy sieÎ teź do ostrego podziaøu w populacji polskiej møodzieźy na dwie
grupy ± ¹wyposaźonychº i ¹uposÂledzonychº (SzymanÂczak 2002, s. 113). ¹Wyposaźeniº stanowiaÎ przyszøaÎ eliteÎ, ktoÂra ksztaøtuje sieÎ w klasie sÂredniej naszego
spoøeczenÂstwa ± w rodzinach porzaÎdnie wyksztaøconych i dobrze sytuowanych.
Møodzieź z tej grupy najczeÎsÂciej pochodzi z duźych miast i jest wspierana przez
rodziny zorientowane na wspomaganie rozwoju wøasnych dzieci. Im wyźszaÎ
pozycjeÎ w hierarchii spoøeczno-zawodowej zajmujaÎ rodzice møodej osoby, tym
wieÎksze jest prawdopodobienÂstwo, źe beÎdzie ona czeÎsÂciej daÎźyøa do zmian
spoøecznych o charakterze liberalnym, rzadziej zasÂ ± opowiadaøa sieÎ za opcjaÎ
socjalnaÎ. Ksztaøtowaniu postaw u jednostek ¹wyposaźonychº sprzyjajaÎ takźe
wzmocnienia przekazywane przez sÂrodowisko roÂwiesÂnicze oraz korzystanie
z roÂźnego rodzaju ofert edukacyjno-kulturalnych (SzymanÂczak 2002, s. 113;
Rowicki 2007, s. 33).
Natomiast møodzieź ¹uposÂledzonaº ± wywodzaÎca sieÎ ze wsi i maøych miast ±
odznacza sieÎ takimi cechami jak (DziubinÂska-Michalewicz 2002, s. 31; SzymanÂczak
2002, s. 126; Rowicki 2007, s. 33; Kafetzopoulos 2007, s. 64; Kozarzewski 2008,
s. 161):
· niskie wyksztaøcenie
· gorsze funkcjonowanie w źyciu spoøecznym, w tym marginalizacja spoøeczna
· niewielkie moźliwosÂci awansu spoøeczno-zawodowego i niewielkie szanse na
wyrwanie sieÎ z kreÎgu niedostatku
· czeÎste dosÂwiadczanie poraźek źyciowych
· preferowanie postawy roszczeniowej wobec pan
Âstwa
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czeÎste uźywanie substancji psychoaktywnych ± czynnik ten jest dodatkowo
wzmacniany poprzez wysokaÎ tolerancjeÎ ogoÂøu wobec uźywania substancji
chemicznej (np. alkoholu) i jej duźaÎ dosteÎpnosÂcÂ.
Wymienione powyźej wyznaczniki moźna traktowacÂ jako rodzaj trudnosÂci
adaptacyjnych møodzieźy z terenoÂw wiejskich, ktoÂre stanowiaÎ efekt niewielkiego
kapitaøu kulturowego. Osoba bez tego rodzaju zasoboÂw nie moźe w peøni uczestniczycÂ w źyciu spoøecznym. ZasÂ poczucie braku wpøywu na otaczajaÎcaÎ rzeczywistosÂcÂ
powoduje bezsilnosÂcÂ i utrateÎ kontroli nad decyzjami majaÎcymi wpøyw na jej wøasne
źycie (Joint Report 2004, s. 8). Zatem trudnosÂci adaptacyjne møodzieźy z terenoÂw
wiejskich odzwierciedlajaÎ prawidøowosÂcÂ, źe transformacja ustrojowa ± przejsÂcie
z systemu socjalistycznego do kapitalistycznego ± doprowadziøa do usztywnienia
istniejaÎcych barier spoøecznych, ktoÂre w konsekwencji prowadzaÎ do roÂźnego rodzaju
ograniczenÂ w wielowymiarowym funkcjonowaniu czøowieka (DomanÂski 2000,
s. 159).
·

Wpøyw wzorcoÂw kultury masowej na trudnosÂci adaptacyjne møodzieźy
wiejskiej. Przeobraźenia kulturowe saÎ najbardziej zauwaźalnym ¹produktem
nowoczesnosÂciº. DzieÎki otwartosÂci na tego rodzaju przemiany zwieÎksza sieÎ
zaroÂwno tolerancja dla sposobu funkcjonowania innych spoøecznosÂci, jak teź
nasteÎpuje proces wøaÎczania sieÎ w zmiany cywilizacyjne (Szkudlarek 1996, s. 343).
SÂrodowiska wiejskie, w od roÂźnieniu od zbiorowosÂci miejskich, proponujaÎ
niewielki zakres tresÂci kulturowych (DziubinÂska-Michalewicz 2002, s. 38;
Papieź 2006, s. 370-372). Przedstawiony wniosek potwierdzajaÎ tendencje
w zakresie zmian w funkcjonowaniu wiejskich instytucji kulturowych w latach
90-tych XX w., ktoÂre polegaøy mieÎdzy innymi na (DziubinÂska-Michalewicz
2002, s. 37):
· zwielokrotnieniu liczby ludnosÂci przypadajaÎcej na jednaÎ placo
Â wkeÎ bibliotecznaÎ
· zmniejszeniu liczby ksiaÎźek w bibliotekach publicznych
· spadku liczby miejsc w czytelniach i kinach
· zmniejszeniu liczby placo
Â wek kulturalnych.
W literaturze przedmiotu zwraca sieÎ uwageÎ na to, źe w okresie przemian
ustrojowych w Polsce na terenach wiejskich zamknieÎto ok. 5 tysieÎcy przedszkoli,
ponad 5 tysieÎcy sÂwietlic i kluboÂw, bliźej nieokresÂlonaÎ liczbeÎ punktoÂw bibliotecznych oraz 8 z 14 uniwersytetoÂw ludowych. ZasÂ w to miejsce powstaøo ok. 140
tysieÎcy punktoÂw sprzedaźy alkoholu (Pilch 1999, s. 80). Z przedstawionymi posunieÎciami wøadzy publicznej ± rzaÎdowej i samorzaÎdowej ± koresponduje struktura
wydatkoÂw, jaka w tym okresie zaczeÎøa ksztaøtowacÂ sieÎ u ludnosÂci zamieszkujaÎcej te
tereny (Papieź 2006, s. 203): 1) aź 42% mieszkanÂcoÂw badanych wsi nie miaøo
źadnych dochodoÂw, 2) tylko 26% badanych rodzin wydawaøo do 100 zø na eduka-
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cjeÎ swoich dzieci, zasÂ u 40% ± takie wydatki nie wystaÎpiøy, 3) respondenci najwieÎcej
pienieÎdzy przeznaczali na uźywki (papierosy, alkohol), natomiast najmniej ± na
kultureÎ i wypoczynek.
Zaistniaøy stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w opiniach møodych osoÂb na
temat kapitaøu kulturowego w sÂrodowisku wiejskim. Analizy empiryczne wskazujaÎ wyrazÂnie, źe møodzieź krytycznie ocenia sÂrodowisko, w ktoÂrym sieÎ urodziøa
i wychowuje ± aź 75% badanych twierdzi, źe na wsi nie ma korzystnych warunkoÂw do speÎdzania czasu wolnego, uczestnictwa w ciekawej rozrywce i wypoczynku (Zybaøa 2003, s. 571). Argumentem potwierdzajaÎcym przedstawione opinie
saÎ wyniki raportu dotyczaÎce uczestnictwa møodzieźy wiejskiej w edukacji kulturalnej. Wyniki tego raportu wskazujaÎ na nasteÎpujaÎce bariery w rozwoju kulturalnym møodego pokolenia z terenoÂw wiejskich (Illasiewicz-Skotnicka 1995,
s. 13):
· brak znajomosÂci potrzeb kulturowych møodzieźy przez osoby zatrudnione
w lokalnych instytucjach zajmujaÎcych sieÎ tym obszarem funkcjonowania
sÂrodowisk wiejskich
· zaspokajanie tego rodzaju potrzeb przez møode osoby poza miejscem zamieszkania
· niewielka oferta programowa tego rodzaju agend
· brak wiedzy møodzieźy na temat istnienia instytucji zajmujaÎcych sieÎ rozwojem kultury w lokalnej spoøecznosÂci.
W przeszøosÂci waźnym miejscem rozwoju kulturalno-osÂwiatowego ludnosÂci
wiejskiej byøa szkoøa. Niestety, zmiany zachodzaÎce w dwoÂch ostatnich dekadach
doprowadziøy do tego, źe opustoszaøe szkoøy po poøudniu i w weekendy wynajmujaÎ
sale, aby zarobicÂ na opaø, remont czy modernizacjeÎ (Papieź 2006, s. 112).
Przedstawione mechanizmy skutkujaÎ tym, źe sÂrodowisko wiejskie ± jako ubogie
kulturowo ± przyczynia sieÎ w szczegoÂlny sposoÂb do generowania wsÂroÂd dzieci
i møodzieźy odbiorcoÂw kultury masowej (Illasiewicz-Skotnicka 1995, s. 27; Papieź
2006, s. 376; Rowecki 2007, s. 66). Kultura popularna ± promowana gøoÂwnie przez
telewizjeÎ i Internet ± odznacza sieÎ dwoma charakterystycznymi cechami. Po pierwsze, przyczynia sieÎ do upowszechniania, ujednolicenia i spøaszczenia obowiaÎzujaÎcych zachowanÂ, a w konsekwencji prowadzonego stylu źycia. Po drugie, odbiorcy
kultury masowej w niewielkiej czeÎsÂci dokonujaÎ sÂwiadomych wyboroÂw w obszarze
wøasnego posteÎpowania, natomiast w znacznej mierze niesÂwiadomie ¹nasiaÎkajaÎº
lansowanymi wzorami (Køos 2002, s. 57).
Warto sieÎ zastanowicÂ, jaki styl źycia jest czeÎsto bezkrytycznie przyjmowany
przez odbiorcoÂw kultury masowej. Na gruncie literatury przedmiotu zwraca sieÎ
uwageÎ na takie jego elementy, ktoÂre w caøoksztaøcie konstytuujaÎ søowo konsumpcja
(Karpowicz 2001, s. 15):
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± konkurencja i odpadanie søabszych
± organizowanie caøoksztaøtu funkcjonowania odbiorcoÂw
± nastawienie na zysk finansowy
± system wymuszajaÎcy rywalizacjeÎ
± ubogie duchowo wzorce posteÎpowania
± anormalne modele kultury masowej (w tym kultury møodzieźowej)
± promowanie substancji psychoaktywnych
± czas to pieniaÎdz, czyli pracoholizm
± jednowymiarowy obraz sukcesu źyciowego
± audiowizualne przekazy dewiacyjnych zachowanÂ.

Promowanie opisanych zjawisk przyczynia sieÎ z jednej strony do dezintegracji
tradycyjnego systemu aksjo-normatywnego, zasÂ z drugiej ± do nasilenia zaburzenÂ
w funkcjonowaniu na poziomie źycia indywidualnego i zbiorowego.
Przedstawiony wniosek znajduje potwierdzenie w sposobie funkcjonowania
wspoÂøczesnej møodzieźy wiejskiej, ktoÂra nie szuka szerszych uzasadnienÂ dla wøasnych daÎźenÂ ± ani w tradycji, ani w ideologii ogoÂlnospoøecznych przeobraźenÂ, ani teź
w møodzieźowych subkulturach. SÂwiat wartosÂci møodych ludzi ze wsi koncentruje
sieÎ przede wszystkim wokoÂø osobistego szczeÎsÂcia oraz ich indywidualnego sukcesu
(Szafraniec 1991, s. 157).
ProÂbujaÎc wytøumaczycÂ zmiany zachodzaÎce w postawach møodzieźy wiejskiej,
moźna przedstawicÂ tezeÎ, iź bezkrytyczne podporzaÎdkowanie sieÎ lansowanej modzie czeÎsto wyzwala indywidualistyczne dziaøania obronne, ktoÂre skutkujaÎ dystansowaniem sieÎ osoby od reguø lojalnosÂci czy solidarnosÂci. Rezultatem takiej sytuacji
moźe bycÂ kultura cynizmu, manipulacji czy obojeÎtnosÂci oraz rozkøad spoøecznych
wieÎzi (Sztompka 1997, s. 4). Potwierdzeniem przedstawionej tezy saÎ wyniki
badanÂ, ktoÂre wskazujaÎ, źe wspoÂøczesna møodzieź wiejska ± podobnie jak ich
roÂwiesÂnicy z lat 90-tych XX w. ± nie dostrzega swojego miejsca w obszarze
dokonujaÎcych sieÎ przemian ustrojowych. Ukøada ona swoje osobiste źycie niejako
na marginesie dziejaÎcych sieÎ obok niej wydarzenÂ spoøecznych i politycznych
(Przecøawska 2007, s. 140).
Ze wzgleÎdu na to, źe møodzieź wiejska jest nastawiona na odbioÂr kultury
masowej, naleźy podkresÂlicÂ fakt, iź w sÂrodkach masowego przekazu czeÎsto dochodzi do promocji napojoÂw alkoholowych ± przede wszystkim jako elementu niezbeÎdnego do podnoszenia jakosÂci wøasnego źycia lub jako czynnika doprowadzajaÎcego do rozwiaÎzywania roÂźnego rodzaju bolaÎczek fizycznych i/lub psychicznych
(McWhirter i in. 2008, s. 135). Wymienione czynniki decydujaÎ o tym, źe
u møodzieźy wiejskiej moźe ksztaøtowacÂ sieÎ styl źycia zwiaÎzany z czeÎstym uźywaniem alkoholu. Do zaistnienia takiego stylu źycia saÎ potrzebne nasteÎpujaÎce elementy (KawczynÂska-Butrym 2009, s. 11):
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dowolnosÂcÂ i dobrowolnosÂcÂ wyboru konsumowania alkoholu sposÂroÂd roÂźnych
moźliwosÂci posteÎpowania, jakie jest proponowane w spoøecznym sÂrodowisku
źycia osoby
· przyswajanie nawyku spoźywania alkoholu w procesie socjalizacji, czyli podczas wielu spoøecznych interakcji w rodzinie, szkole, sÂrodowisku roÂwiesÂniczym, zachowania tego rodzaju saÎ teź przekazywane poprzez sÂrodki masowego
przekazu
· picie napojo
Â w alkoholowych podlega pewnym zmianom i dynamice ± gøoÂwnie ze wzgleÎdu na wiek, miejsce zamieszkania i status materialny
· konsumpcja alkoholu stanowi zaro
Â wno efekt motywacji indywidualnej, jak
roÂwnieź skutek uwarunkowanÂ zewneÎtrznych ± np. øatwego dosteÎpu do napojoÂw alkoholowych.
ProÂbujaÎc ukazacÂ charakter nawykowego spoźywania alkoholu przez møodzieź
wiejskaÎ, naleźy zwroÂcicÂ uwageÎ na zmiany wzoroÂw kulturowych w zakresie konsumpcji alkoholu. Ich tradycyjny podziaø przebiegaø mieÎdzy miastem a wsiaÎ. Charakterystycznymi cechami wiejskiego modelu spoźycia byøa niezbyt wielka czeÎstotliwosÂcÂ picia, przy wysokiej konsumpcji jednorazowej (czeÎsto do utraty przytomnosÂci). Natomiast tradycyjny wzoÂr miejski odznaczaø sieÎ relatywnie mniejszym
spoźyciem jednorazowym, ale jednoczesÂnie wieÎkszaÎ czeÎstotliwosÂciaÎ konsumowania
napojoÂw alkoholowych (Moskalewicz i in. 1991, s. 72).
Kultura masowa ± a szczegoÂlnie przekazy medialne ± doprowadziøa do zmian
w zakresie wzoroÂw konsumpcji alkoholu. Wzorce te mogaÎ zaznaczacÂ sieÎ w piciu
napojoÂw alkoholowych przez møode osoby z terenoÂw wiejskich. Aktualnie zauwaźa
sieÎ kilka tendencji w analizowanym wzgleÎdzie, ktoÂre zostanaÎ kroÂtko scharakteryzowane. Po pierwsze, doszøo do naøoźenia sieÎ modelu wiejskiego i miejskiego
w zakresie spoźywania alkoholu. Wyksztaøciø sieÎ wieÎc nowy wzoÂr, ktoÂry odznacza
sieÎ zaroÂwno wysokaÎ czeÎstotliwosÂciaÎ konsumpcji, jak roÂwnieź duźym spoźyciem
jednorazowym. Model ten wysteÎpuje niezaleźnie od podziaøu terytorialnego, czyli
zaroÂwno w miesÂcie, jak i na wsi (Moskalewicz i in. 1991, s. 72).
Po drugie, nastaÎpiøo upodobnienie sieÎ wzorcoÂw picia w roÂźnych krajach. PodobienÂstwo to polega na (Niewiadomska, Sikorska-Gøodowicz 2004, s. 38-39):
· wzrosÂcie ilosÂci i czeÎstotliwosÂci picia ro
Â źnych napojoÂw alkoholowych
· najwieÎkszym rozpowszechnieniu i dominacji tradycji anglosaskiej w konsumpcji trunkoÂw, czyli spoźywania piwa i rozcienÂczonych napojoÂw spirytusowych
· wzrosÂcie konsumpcji wina w trakcie posiøko
Â w i po nich
· zmniejszaniu stopnia jednorazowej intoksykacji ± gøo
Â wnie w wyniku picia
mniejszej ilosÂci alkoholu o niźszej zawartosÂci procentowej.
Po trzecie, stwierdza sieÎ wzrost spoźycia alkoholu przez kobiety. Na podstawie
danych z USA i 15 innych krajoÂw stwierdzono, źe zwieÎkszenie konsumpcji tej
·
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substancji przez kobiety wspoÂøwysteÎpuje miedzy innymi z takimi czynnikami jak
(Wilsnack i in. 1997, s. 7):
· zwiaÎzek z pijaÎcym partnerem
· dosÂwiadczanie przemocy w maøźen
Âstwie
· przeźywanie problemo
Â w lub zaburzenÂ seksualnych (w tym roÂwnieź wykorzystanie seksualne w dziecinÂstwie).
Po czwarte, zauwaźa sieÎ zwieÎkszenie konsumpcji napojoÂw alkoholowych
w populacji møodzieźy. Aktualne tendencje w tym zakresie polegajaÎ mieÎdzy innymi
na (Niewiadomska, Sikorska-Gøodowicz 2004, s. 44-45):
· wysokiej tolerancji spoøecznej na uźywanie alkoholu w tej grupie
· obniźaniu wieku inicjacji alkoholowej
· znacznie wyźszym stopniu powszechnosÂci uźywania substancji legalnych
(alkohol i papierosy) niź nielegalnych
· czeÎstych stanach nietrzezÂwosÂci
· mieszaniu alkoholu z innymi substancjami psychoaktywnymi.

2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie zagroźonej alkoholizmem
møodzieźy z terenoÂw wiejskich
Wnioski dotyczaÎce form adaptacji oraz zasoboÂw ksztaøtujaÎcych potencjaø przystosowawczy zagroźonej alkoholizmem møodzieźy wiejskiej oparto na wynikach
badania 140 osoÂb. Opis tej grupy pod wzgleÎdem cech socjodemograficznych zostaø
zamieszony w rozdziale drugim.
Formy adaptacji u zagroźonej alkoholizmem møodzieźy wiejskiej. Do analizy tego zagadnienia zostaø wykorzystany test RISB ± wynik ogoÂlny (WO: nieprzystosowanie osobiste) i szesÂcÂ skal søuźaÎcych do pomiaru przystosowania w zakresie: 1)
relacji interpersonalnych, 2) kontaktoÂw rodzinnych, 3) stosunku do siebie, 4)
urzeczywistniania daÎźenÂ i celoÂw, 5) nasilenia problemoÂw psychologicznych, 6)
stosunku do prospoøecznych wartosÂci. Wyniki poniźej sÂredniej w tej metodzie
oznaczajaÎ wysoki potencjaø przystosowawczy (WO) i harmonijne funkcjonowanie
w okresÂlonej sferze, zasÂ wyniki powyźej sÂredniej ± niskie moźliwosÂci adaptacyjne
(WO) oraz konflikty w wymienionych powyźej wymiarach przystosowania.
Zastosowana procedura statystyczna umoźliwiaøa wyodreÎbnienie czterech skupienÂ (por. wykres 1.):
· skupienie 1. (N=30): oso
Âb ze sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym ze wzgleÎdu
na trudnosÂci interpersonalne (typ 1.)
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skupienie 2. (N=34): jednostek ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z uwagi na problemy w obszarze motywacji intencjonalnej (typ 2.)
skupienie 3. (N=53): møodzieźy z wysokim poziomem przystosowania (typ
3.)
skupienie 4. (N=23): osoÂb z niskimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (typ 4.).

Wykres 1. Formy adaptacji u zagroźonej alkoholizmem møodzieźy wiejskiej (N=140): wyniki analizy
skupienÂ w tesÂcie RISB J. Rottera w grupach typu 1. (N=30), 2. (N=34), 3. (N=53) i 4. (N=23)

Typ 1.: przystosowanie sÂrednie ze wzgleÎdu na trudnosÂci interpersonalne.
Dla pierwszego rodzaju skupienia charakterystyczny jest sÂredni poziom przystosowania. SÂwiadczy o tym wynik ogoÂlny (por.: nieprzystosowanie osobiste). Dla
møodzieźy odznaczajaÎcej sieÎ takaÎ formaÎ adaptacji charakterystyczne saÎ przede
wszystkim zaburzenia w sferze stosunkoÂw interpersonalnych. W grupie tej wysteÎpujaÎ roÂwnieź niewielkie trudnosÂci w dwoÂch obszarach funkcjonowania ± relacjach
rodzinnych i odczuwanych problemach psychicznych. JednoczesÂnie zbiorowosÂcÂ
typu 1. harmonijnie funkcjonuje w kolejnych trzech obszarach, tzn. w sferze daÎźenÂ
i celoÂw, preferowania prospoøecznych wartosÂci oraz w zakresie stosunku do siebie.
Przedstawione powyźej przesøanki przemawiajaÎ za okresÂleniem typu 1. møodzieźy
zagroźonej alkoholizmem jako sÂrednio przystosowanej ze wzgleÎdu na trudnosÂci
interpersonalne.
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Typ 2.: sÂredni poziom adaptacyjnosÂci z uwagi na problemy w motywacji
intencjonalnej. Osoby cechujaÎce sieÎ takaÎ formaÎ przystosowania dosÂwiadczajaÎ gøoÂwnie trudnosÂci zwiaÎzanych z motywacjaÎintencjonalnaÎ, tzn. z urzeczywistnianiem daÎźenÂ
i celoÂw, preferowaniem prospoøecznych wartosÂci oraz z negatywnym stosunkiem do
siebie. Jednostki z tej grupy przeźywajaÎ teź konflikty interpersonalne i niewielkie
nasilenie problemoÂw psychologicznych. Najbardziej harmonijnaÎ sferaÎ funkcjonowania tej grupy saÎ natomiast kontakty z osobami najbliźszymi (czøonkami rodziny).
Typ 3.: møodzieź z wysokim poziomem przystosowania. Wysoki potencjaø
adaptacyjny (por. WO: nieprzystosowanie osobiste) w tej zbiorowosÂci stanowi efekt
harmonijnego funkcjonowania møodzieźy zagroźonej alkoholizmem w szesÂciu analizowanych wymiarach przystosowawczych. Moźna zatem stwierdzicÂ, źe do jej
charakterystycznych cech naleźaÎ takie elementy jak:
· pozytywne relacje z innymi ludzÂmi
· pozytywne relacje z czøonkami rodziny
· niski poziom przeźywanych problemo
Â w psychologicznych
· pozytywny stosunek do wøasnej osoby
· spostrzeganie moźliwosÂci w zakresie realizacji osobistych daÎźen
Â
· akceptowanie prospoøecznych wartosÂci.
Typ 4.: jednostki z niewielkim potencjaøem adaptacyjnym. Niski poziom
moźliwosÂci przystosowawczych stanowi efekt zaburzenÂ funkcjonalnych we wszystkich analizowanych sferach. Ze wzgleÎdu na kryterium nasilenia, trudnosÂci przeźywane przez teÎ grupeÎ møodzieźy wiejskiej moźna podzielicÂ na dwie grupy. W pierwszej z nich znajdujaÎ sieÎ takie, ktoÂre saÎ dosÂwiadczane z duźym nateÎźeniem. WsÂroÂd
nich naleźy wymienicÂ:
· konflikty w relacjach rodzinnych
· poczucie dosÂwiadczanych problemo
Â w psychologicznych
· negatywny stosunek do siebie
· zablokowanie moźliwosÂci realizowania osobistych daÎźen
Â.
Natomiast w drugiej grupie ± trudnosÂci dosÂwiadczanych z mniejszym nateÎźeniem ± wysteÎpujaÎ zaburzenia w kontaktach interpersonalnych oraz problemy
w preferowaniu prospoøecznych wartosÂci.
Wpøyw zasoboÂw na formy adaptacji zagroźonej alkoholizmem møodzieźy
wiejskiej. Analiza zwiaÎzkoÂw mieÎdzy zasobami a formami adaptacji w badanej
grupie zostaøa dokonana na trzech poziomach szczegoÂøowosÂci:
1. wskazania wpøywu poziomu posiadanych zasoboÂw (niezaleźnie od ich typu) na
sposoby przystosowania badanej zbiorowosÂci ± na tym poziomie testowano trzy
wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia posiadanemu kapitaøowi, b) ocenianie zyskoÂw w zasobach,
c) spostrzeganie strat kapitaøowych
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2. ukazania znaczenia czterech typoÂw kapitaøu psychospoøecznego (por. rozdziaø
pierwszy) w konteksÂcie ksztaøtowania potencjaøu adaptacyjnego u møodzieźy
zagroźonej alkoholizmem z terenoÂw wiejskich ± do tej procedury wykorzystano
dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a)
przypisywanie znaczenia kapitaøowi o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu, energetycznym, b) ocenianie zyskoÂw w zasobach materialnych,
podmiotowych, stanu i energetycznych, c) spostrzeganie strat w kapitale o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
3. determinowania form adaptacji przez dwa rodzaje kapitaøu (zasoby wewneÎtrzne
i zewneÎtrzne); w testowaniu tego zagadnienia uwzgleÎdniono szesÂcÂ rodzajoÂw
wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie
znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, b) ocenianie zyskoÂw w kapitale wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, c) spostrzeganie strat w zasobach wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
4. dodatkowo przeanalizowano wpøyw zasoboÂw religijnych na formowanie sposoboÂw adaptacji w grupie møodzieźy zagroźonej alkoholizmem z terenoÂw wiejskich. Do tego celu wykorzystano dwa wyniki w Kwestionariuszu Religijnych
SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta: a) religijne strategie
zaradcze o charakterze pozytywnym, b) religijne strategie zaradcze typu negatywnego.
Ad 1) Ksztaøtowanie adaptacji zagroźonej alkoholizmem møodzieźy wiejskiej przez nateÎźenie posiadanych zasoboÂw (niezaleźnie od ich rodzaju). DzieÎki
wynikom uzyskanym w analizie wariancji moźna sformuøowacÂ konkluzjeÎ, źe moźliwosÂci przystosowawcze w badanej zbiorowosÂci zaleźaÎ w istotnym stopniu od spostrzegania zyskoÂw w roÂźnego rodzaju zasobach (por. aneks do rozdziaøu IX). PrawidøowosÂci w tym zakresie ilustruje wykres 2.
Møodzieź z wysokim potencjaøem przystosowawczym (typ 3.) dosÂwiadcza istotnie wieÎcej zyskoÂw w roÂźnego rodzaju zasobach niź osoby w pozostaøych grupach
(typu 1., 2. i 3.). Na tej podstawie moźna stwierdzicÂ, źe wzrost poziomu spostrzeganych zyskoÂw (niezaleźnie od ich rodzaju) powinien sieÎ przyczynicÂ do zwieÎkszenia
moźliwosÂci adaptacyjnych u osoÂb ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu przeźywanych trudnosÂci interpersonalnych (w grupie typu 1.), ze sÂrednim poziomem przystosowania z powodu problemoÂw w motywacji intencjonalnej (w zbiorowosÂci typu
2.) oraz u jednostek odznaczajaÎcych sieÎ niewielkimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi
(w spoøecznosÂci typu 4.). Osoby z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ dostrzegajaÎ istotnie
wieÎcej zyskoÂw w takich zasobach jak:
· bliskosÂcÂ z jednaÎ lub wieloma osobami z wøasnej rodziny
· dosÂwiadczane sukcesy (poczucie, źe mi sieÎ wiedzie)
· sÂwiadomosÂcÂ źyciowych celo
Âw
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siøy do zrealizowania podjeÎtych zadanÂ
poczucie sensu wøasnego źycia
optymizm
poczucie bycia wartosÂciowym dla innych ludzi
uznanie dla wøasnych osiaÎgnieÎcÂ ze strony otoczenia spoøecznego
przejawy pozytywnych uczucÂ od innych
obecnosÂcÂ ludzi, ktoÂrych moźna nasÂladowacÂ i od ktoÂrych moźna sieÎ uczycÂ
posiadanie odpowiedniego statusu w pracy
dysponowanie czasem na praceÎ
posiadanie lepszego zdrowia
dysponowanie pienieÎdzmi na przyjemnosÂci.

Wykres 2. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w roÂźnego rodzaju zasobach na formy adaptacji zagroźonej
alkoholizmem møodzieźy wiejskiej (N=140): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4.

Przeprowadzone analizy pozwalajaÎ roÂwnieź na sformuøowanie wniosku, źe dwa
pozostaøe mechanizmy ± spostrzeganie ogoÂlnego poziomu zasoboÂw i dostrzeganie
strat w posiadanym kapitale ± nie wpøywajaÎ na formowanie sposoboÂw przystosowania w badanej spoøecznosÂci.
Ad 2) Ksztaøtowanie przystosowania zagroźonej alkoholizmem møodzieźy
wiejskiej przez cztery typy kapitaøu: materialny, podmiotowy, stanu, energii.
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Zastosowanie procedury statystycznej doprowadziøo do prawidøowosÂci polegajaÎcej
na tym, źe poziom adaptacyjnosÂci jest ksztaøtowany przez spostrzeganie zyskoÂw
w zasobach o charakterze podmiotowym. Uzyskana zaleźnosÂcÂ jest pokazana na
wykresie 3.

Wykres 3. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach podmiotowych na formy adaptacji zagroźonej
alkoholizmem møodzieźy wiejskiej (N=140): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4.

Analogiczna do poprzedniej prawidøowosÂcÂ dotyczy zwiaÎzkoÂw mieÎdzy moźliwosÂciami przystosowawczymi i pozyskiwaniem kapitaøu podmiotowego przez zagroźonaÎ alkoholizmem møodzieź wiejskaÎ. ZbiorowosÂcÂ z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typ 3.)
dosÂwiadcza istotnie wieÎcej zyskoÂw w obszarze podmiotowym w stosunku do pozostaøych spoøecznosÂci ± z niskim potencjaøem przystosowawczym (grupy typu 4.),
ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi z powodu trudnosÂci w relacjach interpersonalnych (zbiorowosÂci typu 1.) i ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu zaburzenÂ
w motywacji intencjonalnej (spoøecznosÂci typu 2.). Przedstawiona zaleźnosÂcÂ stanowi przesøankeÎ do konkluzji, źe wzrost potencjaøu przystosowawczego u pijaÎcej
alkohol møodzieźy z terenoÂw wiejskich powinien nastaÎpicÂ w wyniku zwieÎkszania
dosÂwiadczenÂ źyciowych, w ktoÂrych moźe ona dostrzegacÂ zyski w kapitale podmiotowym ± przede wszystkim w obszarze dosÂwiadczanych sukcesoÂw, ukierunkowaniu
na realizacjeÎ źyciowych daÎźenÂ, poczuciu sensownosÂci wøasnej egzystencji i w poziomie optymizmu.
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Rezultaty analizy wariancji pozwalajaÎ takźe sformuøowacÂ opinieÎ, źe na formy
adaptacji u osoÂb z testowanej spoøecznosÂci nie wpøywajaÎ takie rodzaje doÂbr jak:
· zasoby materialne ± ani ich poziom, ani spostrzegane zyski i straty
· kapitaø stanu ± jego nasilenie, pozyskiwanie czy utrata
· zasoby energetyczne ± ich nateÎźenie oraz dosÂwiadczane zyski i straty.
Kapitaø podmiotowy roÂźnicuje poroÂwnywane grupy jedynie w konteksÂcie pozyskiwania zyskoÂw osobowosÂciowych (por. wykres 3.). Natomiast dwa pozostaøe
mechanizmy ± dosÂwiadczanie ich poziomu oraz spostrzeganie strat w tego rodzaju
dobrach ± nie ksztaøtujaÎ adaptacyjnosÂci badanych osoÂb.
Ad 3) Ksztaøtowanie adaptacji zagroźonej uzaleźnieniem alkoholowym
møodzieźy wiejskiej przez zasoby wewneÎtrzne versus zasoby zewneÎtrzne. Przeprowadzona analiza statystyczna wskazaøa, źe wymienione powyźej rodzaje kapitaøu
nie roÂźnicujaÎ form przystosowawczych w grupach typu 1., 2., 3., 4.
Ad 4) Wpøyw zasoboÂw religijnych na formowanie przystosowania møodzieźy pijaÎcej alkohol z terenoÂw wiejskich. Wyniki analizy wariancji pozwalajaÎ na
stwierdzenie, źe religijne strategie zaradcze w sytuacjach problemowych ± pozytywne i negatywne ± nie determinujaÎ potencjaøu adaptacyjnego w wyodreÎbnionych
spoøecznosÂciach.
UogoÂlniajaÎc uzyskane wyniki badanÂ, naleźy zaakcentowacÂ nasteÎpujaÎcaÎ prawidøowosÂcÂ:
Wzrost moźliwosÂci adaptacyjnych u zagroźonej alkoholizmem møodzieźy wiejskiej zaleźy od zwieÎkszania dosÂwiadczenÂ, w ktoÂrych osoba moźe dosÂwiadczacÂ
zyskoÂw kapitaøowych ± przede wszystkim w zasobach o charakterze podmiotowym.

W oddziaøywaniach søuźaÎcych poprawie funkcjonowania w analizowanej spoøecznosÂci trzeba zwracacÂ szczegoÂlnaÎ uwageÎ na wzmacnianie: a) bliskosÂci w relacjach
rodzinnych, b) przeźywanych sukcesoÂw, c) ukierunkowania celoÂw osobistych, d) siø
do realizowania podjeÎtych zadanÂ, e) sensownosÂci wøasnej egzystencji, f) optymizmu,
g) poczucia wartosÂci dla innych ludzi i uznania ze strony otoczenia spoøecznego,
h) przejawoÂw pozytywnych uczucÂ od innych, i) obecnosÂci autorytetoÂw w najbliźszym otoczeniu, j) statusu zawodowego, k) dysponowania czasem na praceÎ zawodowaÎ, l) zdrowia somatycznego i psychicznego, m) zasoboÂw finansowych (m.in. na
przyjemnosÂci).
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3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny
zagroźonej alkoholizmem møodzieźy wiejskiej
Aktualny stan oddziaøywanÂ zwiaÎzany z ksztaøtowaniem moźliwosÂci przystosowawczych møodzieźy pijaÎcej alkohol z terenoÂw wiejskich. Na uwageÎ zasøuguje wciaÎź wysteÎpujaÎce zroÂźnicowanie poziomu źycia ± szczegoÂlnie w aspekcie
rozwoju kulturowego ± mieÎdzy miastem i wsiaÎ. SÂrodowisko miejskie stwarza znacznie wieÎksze moźliwosÂci w zakresie podejmowania aktywnosÂci czøowieka, dzieÎki
ktoÂrym dochodzi do zaspokojenia duchowych potrzeb, zdobywania informacji,
poszerzania wiedzy, obcowania z dobrami kultury czy teź do konstruktywnego
speÎdzania wolnego czasu. Wymienione czynniki wciaÎź doprowadzajaÎ do generowania niewielkich zasoboÂw kulturowych ludnosÂci wiejskiej, w tym roÂwnieź møodzieźy
z tych obszaroÂw (Zybaøa 2003, s. 573). Dodatkowo, sÂrodowisko wsi jest bardzo
ubogie w placoÂwki wspierajaÎce rodzineÎ i szkoøeÎ w wypeønianiu ich roÂźnorodnych
funkcji ± m.in. w domy kultury, sÂwietlice sÂrodowiskowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne (Zybaøa 2003, s. 574).
Postulaty dotyczaÎce wzmacniania potencjaøu adaptacyjnego zagroźonej
alkoholizmem møodzieźy wiejskiej. Uzyskane wyniki badanÂ stanowiaÎ uzasadnienie sugestii, iź waźnym sposobem podnoszenia kapitaøu przystosowawczego møodych osoÂb z obszaroÂw wiejskich jest taki sposoÂb kierowania ich dosÂwiadczeniami
źyciowymi, dzieÎki ktoÂremu beÎdaÎ one mogøy pozyskiwacÂ zasoby w roÂźnego rodzaju
dobrach ± a przede wszystkim w kapitale podmiotowym (por. paragraf drugi).
Waźne jest wieÎc wspieranie inicjatyw o døugofalowym charakterze, majaÎcych na
celu rozwijanie kapitaøu kulturowego zaroÂwno na poziomie indywidualnym, jak
roÂwnieź w wymiarze źycia spoøecznego (Zybaøa 2003, s. 574).
Podstawa programowa ksztaøcenia ogoÂlnego dla szesÂcioletnich szkoÂø podstawowych i gimnazjoÂw nakøada na szkoøy obowiaÎzek przygotowania dzieci i møodzieźy
do źycia w rodzinie, spoøecznosÂci lokalnej i w panÂstwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i ksztaøtowania patriotycznych postaw. Efektem oddziaøywanÂ
szkoøy w stosunku do wiejskich wychowankoÂw powinno bycÂ mieÎdzy innymi rozwijanie umiejeÎtnosÂci w zakresie poznawania otoczenia rodzinnego, spoøecznego,
kulturowego, technicznego i przyrodniczego oraz wzmacnianie ich toźsamosÂci
kulturowej (Podstawa programowa 1999, s. 584-585). Do czynnikoÂw decydujaÎcych o szansach rozwojowych dzieci ze wsi zalicza sieÎ przede wszystkim (Chaøas
2003, s. 683; Gozdyra 2003, s. 299):
· podnoszenie poziomu ekonomiczno-kulturalnego ich rodzin
· zmiany w procesie edukacji szkolnej ukierunkowane na wszechstronny rozwoÂj møodej osoby
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wzbogacanie procesoÂw edukacyjnych wspoÂøpracaÎ szkoøy z szerokim sÂrodowiskiem wiejskim i pozawiejskim ± waźne jest to, aby tworzycÂ instytucjonalne
ramy kooperacji i wymiany dosÂwiadczenÂ mieÎdzy roÂźnymi podmiotami
w spoøecznosÂci lokalnej
· proinnowacyjna postawa nauczycieli oraz lidero
Â w w sÂrodowiskach lokalnych.
Wymienione powyźej przeobraźenia powinny w konsekwencji doprowadzicÂ do
zmian w sposobie funkcjonowania møodego pokolenia w kierunku preferowania
wiejskiego stylu źycia o konstruktywnym charakterze. Taki sposoÂb funkcjonowania
powinien prowadzicÂ do wysokiej jakosÂci źycia i odpowiedzialnosÂci za dobro wspoÂlne zaroÂwno poprzez czerpanie dosÂwiadczenÂ z tradycji rodzinnych i poszanowania
dziedzictwa regionalnego, jak roÂwnieź poprzez swobodne korzystanie z dorobku
cywilizacyjnego (Chaøas 2003, s. 683).
JednoczesÂnie naleźy podkresÂlicÂ fakt, źe to wøasÂnie podnoszenie jakosÂci źycia
møodych osoÂb stanowi istoteÎ odnowy i odmøodzenia obszaroÂw wiejskich. Istota
tego zjawiska powinna polegacÂ na harmonijnym øaÎczeniu przeszøosÂci z terazÂniejszosÂciaÎ i przyszøosÂciaÎ, czyli na poszukiwaniu nowoczesnych rozwiaÎzanÂ gospodarczych, poprawie warunkoÂw źycia oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego (Gozdyra 2003, s. 297).
·

Propozycje dziaøanÂ wynikajaÎce z teorii COR i uzyskanych wynikoÂw
badanÂ na bazie tej koncepcji. Wspomaganie rozwoju zagroźonej alkoholizmem møodzieźy wiejskiej zostanie ukazane w konteksÂcie drugiej zasady pomocowej, jakaÎ oferuje teoria zachowania zasoboÂw (por. Hobfoll 2006, s. 270;
rozdziaø XI). Reguøa ta polega na inicjowaniu takich dziaøanÂ wspierajaÎcych,
ktoÂre saÎ zorientowane na dosÂwiadczanie roÂźnego rodzaju zyskoÂw. PrzedstawionaÎ propozycjeÎ uzasadniajaÎ wyniki badanÂ w grupie osoÂb nadmiernie pijaÎcych
alkohol z obszaroÂw wiejskich. Najbardziej pozytywny sposoÂb przystosowania
w tej spoøecznosÂci jest zwiaÎzany ze sÂwiadomosÂciaÎ pozyskiwania roÂźnego rodzaju doÂbr ± a przede wszystkim zasoboÂw w sferze podmiotowej (por. paragraf
drugi).
Jakie znaczenie majaÎ dziaøania ukierunkowane na pozyskiwanie zasoboÂw?
Przede wszystkim dostarczajaÎ kapitaøu, dzieÎki ktoÂremu osoba moźe lepiej dopasowacÂ posiadane zasoby do wymogoÂw otoczenia. SÂrodowisko i zasoby czøowieka
oddziaøujaÎ na siebie nawzajem. To wøasÂnie w tej interakcji naleźy poszukiwacÂ
(Hobfoll 2006, s. 108):
· zÂro
Â deø stresu ± gdy jednostka nie moźe dopasowacÂ posiadanego kapitaøu do
wymogoÂw otoczenia
· adekwatnego dopasowania ± kiedy osoba posiada odpowiedni kapitaø do
tego, aby sprostacÂ oczekiwaniom sÂrodowiska
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konstruktywnych zmian przystosowawczych ± gdy czøowiek powieÎksza zasoby søuźaÎce lepszemu dopasowaniu do reguø posteÎpowania, jakie stawia otaczajaÎca rzeczywistosÂcÂ.
Ukierunkowanie strategii wspierajaÎcych na dosÂwiadczanie zyskoÂw kapitaøowych
posiada szczegoÂlne znaczenie w przypadku møodzieźy wiejskiej, ktoÂra charakteryzuje
sieÎ albo niewielkimi zasobami rozwojowymi, albo czeÎstym spostrzeganiem strat
w posiadanych dobrach. DzieÎki mechanizmowi pozyskiwania kapitaøu, beneficjenci udzielanej pomocy mogaÎ tworzycÂ rezerwy rozwojowe i/lub skutecznie chronicÂ sieÎ
przed skutkami dosÂwiadczanych deficytoÂw w roÂźnego rodzaju dobrach (Hobfoll
2006, s. 85). Rezerwy kapitaøowe saÎ tworzone w normalnych sytuacjach źyciowych,
dla ktoÂrych jest charakterystyczny niski poziom stresu. Ich tworzenie jest uzasadnione generowaniem zyskoÂw po to, aby moźna je byøo wykorzystacÂ w przyszøosÂci.
Natomiast pozyskiwanie zasoboÂw przy wysokim poziomie stresu ± w sytuacji utraty
lub zagroźenia niaÎ ± pozwala chronicÂ jednostkeÎ przed skutkami dosÂwiadczanego
stresu lub je zahamowacÂ. KoncentrujaÎc sieÎ na pozyskiwaniu zasoboÂw i na kapitale
juź posiadanym, ludzie saÎ w stanie lepiej je zmobilizowacÂ, a dzieÎki temu wøasÂciwie
reagowacÂ na napøywajaÎce bodzÂce (Hobfoll 2006, s. 89). Zaprezentowane mechanizmy decydujaÎ wieÎc o tym, źe zyski kapitaøowe, jakie jednostka uzyska w trakcie
oddziaøywanÂ wspierajaÎcych, stanowiaÎ rodzaj czynnikoÂw ochronnych przed destrukcyjnym posteÎpowaniem (Kafetzopoulos 2007, s. 67).
W dalszej czeÎsÂci opracowania zostanaÎ przedstawione moźliwosÂci pozyskiwania
zasoboÂw przez zagroźonaÎ alkoholizmem møodzieź wiejskaÎ w parafialnej wspoÂlnocie
KosÂcioøa. Ukazanie tego rodzaju dziaøanÂ jest uzasadnione dwoma wzgleÎdami. Pierwszy z nich polega na obecnosÂci rozbudowanych struktur eklezjalnych na terenach
wiejskich. ZasÂ drugi ± odnosi sieÎ do zaprezentowanych wynikoÂw badanÂ w tym
opracowaniu. Stwierdzono w nich mianowicie, źe zasoby religijne møodych osoÂb
z obszaroÂw wiejskich nie przyczyniajaÎ sieÎ do ksztaøtowania ich pozytywnej adaptacji
(por. paragraf drugi).
Religijny wymiar funkcjonowania moźe odgrywacÂ znaczaÎcaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu
sposobu źycia jednostki (Rowicki 2007, s. 33). Jednak doprowadzenie do tego, aby
religijnosÂcÂ peøniøa funkcjeÎ regulacyjnaÎ w źyciu czøowieka, wymaga odpowiedniej
formacji. Wyniki badanÂ wskazujaÎ, źe wychowanie religijne w rodzinach wiejskich
sprowadza sieÎ najczeÎsÂciej do uczestnictwa w praktykach religijnych, bez wieÎkszej
refleksji intelektualnej nad wyznawanaÎ wiaraÎ (Dydycz 2003, s. 175). Organizowanie sytuacji umoźliwiajaÎcych dosÂwiadczenie religijne dzieci ogranicza sieÎ najczeÎsÂciej
do wspoÂlnego uczestnictwa we mszy sÂw. i naboźenÂstwach, przy czym najczeÎsÂciej
zajmujaÎsieÎ tym matki. WspoÂlne przeźywanie wiary przez uczestnictwo w praktykach
religijnych søabnie wraz z wiekiem dziecka. Juź w okresie szkolnym organizowanie
sytuacji umoźliwiajaÎcych przeźycia religijne sprowadza sieÎ do przypominania i wydawania polecenÂ, by uczestniczycÂ w źyciu KosÂcioøa poprzez wypeønianie praktyk
·
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religijnych. Natomiast wspoÂlne uczestnictwo w tego rodzaju praktykach staje sieÎ
w tym okresie sporadyczne. Badani rodzice saÎdzaÎ, źe ich rola w wychowaniu religijnym dziecka sprowadza sieÎ przede wszystkim do (Dydycz 2003, s. 176):
· nauczenia pacierza
· doprowadzania dziecka do sakramentu chrztu, eucharystii i bierzmowania
· posyøania go na katechezeÎ ± w opinii badanych rodzico
Â w to wøasÂnie ona
powinna wprowadzicÂ dziecko w źycie religijne, zapoznawacÂ z dogmatami
wiary i z naukaÎ spoøecznaÎ KosÂcioøa.
Wymienione prawidøowosÂci sÂwiadczaÎ o tym, źe rodzice wiejskich dzieci proÂbujaÎ przenosicÂ odpowiedzialnosÂcÂ za wychowanie religijne potomstwa poza system
rodzinny. Dlatego waźne jest to, aby uzupeønienie ich formacji duchowej odbywaøo sieÎ w parafialnych grupach religijnych. Jako KosÂcioÂø partykularny parafia
stanowi wspoÂlnoteÎ wspoÂlnot ± grup i ruchoÂw zjednoczonych wokoÂø dzieøa budowania jednosÂci i miøosÂci w Chrystusie i uczestniczaÎcych w prowadzeniu wiernych
do zbawienia. Moźna w zwiaÎzku z tym stwierdzicÂ, źe parafia stanowi przestrzenÂ
dla szeroko rozumianego rozwoju wiernych. W ostatnich kilku dekadach obserwuje sieÎ powstawanie roÂźnego rodzaju wspoÂlnot parafialnych, ktoÂre søuźaÎ dzieøu
odnowy w KosÂciele, a sÂwiadkowie tychźe grup, poprzez autentycznaÎ cheÎcÂ dziaøania i szczeraÎ wiareÎ, nie tylko pogøeÎbiajaÎ swojaÎ wieÎzÂ z Bogiem, ale takźe dajaÎ
przykøad innym ludziom, jak daÎźycÂ do peøni osobowego rozwoju (Fonderska
i in. 2010, s. 303).
Funkcjonowanie zbiorowosÂci parafialnych wpisuje sieÎ roÂwnieź w dziaøania søuźaÎce ksztaøtowaniu skutecznych sposoboÂw adaptacyjnych. Wynika to z prawidøowosÂci polegajaÎcej na tym, źe przystosowanie czøowieka nie ogranicza sieÎ jedynie do
sfery biologicznej czy psychologicznej, ale polega na budowaniu spoÂjnych i dojrzaøych postaw źyciowych. W ksztaøtowaniu zasoboÂw adaptacyjnych naleźy wieÎc odwoøywacÂ sieÎ do sfery duchowej czøowieka, ktoÂra umoźliwia przyjeÎcie wøasÂciwej
postawy wobec siebie i sÂwiata, w tym takźe odpowiedzialne korzystanie z dosteÎpnych doÂbr i konstruktywne rozwiaÎzywanie przeźywanych problemoÂw (Fonderska
i in. 2010, s. 303). Na znaczenie sfery duchowej w procesie pozytywnej adaptacji
wskazujaÎteź wyniki badanÂ, ktoÂre zostaøy przedstawione w drugim paragrafie ± m.in.
lepszy poziom adaptacji møodzieźy zagroźonej alkoholizmem jest ksztaøtowany
przez wyźszy poziom sensownosÂci wøasnego źycia i wieÎkszaÎ sÂwiadomosÂcÂ osobistych
celoÂw.
Znaczenie parafialnych wspoÂlnot religijnych w pozyskiwaniu zasoboÂw rozwojowych przez møode pokolenie z terenoÂw wiejskich potwierdza roÂwnieź literatura
przedmiotu. Przedstawione stanowisko zaznacza sieÎ w sugestii, źe socjalizacyjne
dziaøania grup religijnych saÎ szczegoÂlnie waźne w takich spoøecznosÂciach lokalnych, ktoÂre saÎ w wyjaÎtkowy sposoÂb zagroźone anomiaÎ, marginalizacjaÎ kulturowaÎ
i/lub stygmatyzacjaÎ spoøecznaÎ (Miethe i in. 2000, s. 522).
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Jako przykøad socjalizujaÎcego dziaøania wspoÂlnoty parafialnej moźna podacÂ
Katolickie Stowarzyszenie Møodzieźy (KSM), ktoÂre ukazuje wartosÂci wyźsze oraz
porzaÎdkuje zasady posteÎpowania na poziomie indywidualnym i zbiorowym, a przez
to pozwala møodym ludziom na peøny rozwoÂj osobowy. Møody czøowiek, pragnaÎc
poznawacÂ sÂwiat i źycÂ zgodnie z zasadami wiary, potrzebuje sÂwiadectwa ze strony
roÂwiesÂniczej wspoÂlnoty. KSM ± wywodzaÎc swoÂj rodowoÂd z Akcji Katolickiej,
rozumianej jako wiernosÂcÂ Chrystusowi i tradycji KosÂcioøa oraz dzieÎki odpowiedniemu programowi, strukturze i systematycznie prowadzonej dziaøalnosÂci ± ksztaøtuje
dojrzaøe i odpowiedzialne postawy chrzesÂcijanÂskie (Fonderska i in. 2010, s. 304).
Fundamentem, na ktoÂrym Katolickie Stowarzyszenie Møodzieźy opiera podejmowane przez siebie inicjatywy, jest gøeÎboka formacja religijna ± czøonkowie spotykajaÎ
sieÎ raz w tygodniu, aby realizowacÂ opracowany program i speøniacÂ misjeÎ apostolskaÎ
poprzez wychodzenie do drugiego czøowieka z EwangeliaÎ i z katolickimi wartosÂciami. Do najwaźniejszych dziaøanÂ KSM naleźy (Fonderska i in. 2010, s. 304):
· organizowanie przeglaÎdo
Â w twoÂrczosÂci møodych
· tworzenie ogo
Â lnopolskiego Biuletynu KSM
· zabieranie gøosu w waźnych sprawach publicznych
· inicjowanie dni skupienia.
Na bazie przedstawionego przykøadu moźna sformuøowacÂ wniosek, źe wspoÂlnoty funkcjonujaÎce na gruncie parafii przyczyniajaÎ sieÎ do tego, źe ich czøonkowie
zaczynajaÎ spostrzegacÂ zyski w posiadanych zasobach podmiotowych ± przede
wszystkim w kapitale:
1. normatywno-aksjologicznym
2. zaradczym.
Ad 1) Zyski w zasobach normatywno-aksjologicznych. Poniźej zostanaÎ
scharakteryzowane dyrektywy posteÎpowania czøowieka, ktoÂre wynikajaÎ z najwaźniejszych reguø katolickiej nauki spoøecznej i ktoÂre powinny zostacÂ przyswojone
przez osoby angaźujaÎce sieÎ w dziaøania parafialnych wspoÂlnot religijnych (Kalinowski 2007, s. 34-35).
Zasada posteÎpowania wspoÂlnot religijnych (Kalinowski 2007, s. 34-35):
realizacja dobra wspoÂlnego (bonum commune).

Zgodnie z reguøaÎ bonum commune, podstawowym celem indywidualnego
i zbiorowego dziaøania jest daÎźenie do realizacji i osiaÎgania wspoÂlnego dobra.
Norma ta zobowiaÎzuje wieÎc osoby konstytuujaÎce grupeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ do ¹dawaniaº roÂźnego rodzaju wkøadu zaroÂwno na rzecz rozwoju wøasnej grupy, jak roÂwnieź
innych spoøecznosÂci.
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Zasada posteÎpowania wspoÂlnot religijnych (Kalinowski 2007, s. 43):
pomocniczosÂcÂ (subsydiarnosÂcÂ).

Wedøug przedstawionej zasady, wieÎksze zbiorowosÂci majaÎ obowiaÎzek sÂwiadczenia uzupeøniajaÎcej pomocy mniejszym, a roÂźnego rodzaju struktury spoøeczne ±
osobie ludzkiej. W grupach religijnych powinny bycÂ realizowane dwa aspekty
reguøy subsydiarnosÂci:
· negatywny ± poszanowanie inicjatywy, swobody dziaøania, kompetencji
i odpowiedzialnosÂci czøonkoÂw okresÂlonej wspoÂlnoty i poszczegoÂlnych jednostek; wynika to z faktu, źe czøowiek powinien bycÂ wolny w podejmowaniu
decyzji i odpowiedzialny za wøasne posteÎpowanie; dlatego spoøecznosÂci wieÎksze nie mogaÎ zasteÎpowacÂ ani zbiorowosÂci mniejszych, ani pojedynczych osoÂb
w realizacji ich zadanÂ
· pozytywny ± wspomaganie wspo
Â lnoty i/lub jednostki ludzkiej wtedy, gdy nie
saÎ one w stanie samodzielnie zrealizowacÂ okresÂlonych celoÂw; dorazÂnosÂcÂ
sÂwiadczonej pomocy polega na tym, aby po uzyskaniu niezbeÎdnego wsparcia
mniejsze spoøecznosÂci i/lub poszczegoÂlne osoby mogøy dalej przejawiacÂ wøasne inicjatywy w realizacji okresÂlonych daÎźenÂ.
Zasada posteÎpowania wspoÂlnot religijnych (Kalinowski 2007, s. 51-54):
sprawiedliwosÂcÂ.

Norma sprawiedliwosÂci dotyczy regulowania uprawnienÂ i obowiaÎzkoÂw jednostki ludzkiej w źyciu spoøecznym, zgodnie z wymogiem ¹oddawania kaźdemu
tego, co mu sieÎ naleźyº z racji jego niezbywalnej godnosÂci. Uczestnictwo we
wspoÂlnocie religijnej sprzyja uzyskaniu przekonania, źe kaźdy czøowiek jest
podmiotem okresÂlonych wartosÂci i doÂbr, poniewaź ma do nich bezwzgleÎdne
prawo.
JednoczesÂnie funkcjonowanie w grupie wyznaniowej przyczynia sieÎ do usÂwiadomienia sobie faktu, źe sprawiedliwosÂcÂ nie moźe bycÂ utoźsamiana z roÂwnosÂciaÎ,
poniewaź zroÂźnicowane traktowanie ludzi nie wynika z naruszania ich osobowej
godnosÂci, ale z odmiennosÂci pozycji spoøecznej, źyciowych zadanÂ czy teź wkøadu
w osiaÎgnieÎcie okresÂlonego dobra wspoÂlnego.
Zasada posteÎpowania wspoÂlnot religijnych (Kalinowski 2007, s. 61-62):
miøosÂcÂ spoøeczna.
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Reguøa miøosÂci spoøecznej stanowi swoiste dopeønienie sprawiedliwosÂci, poniewaź nakazuje przeksztaøcacÂ stosunki interpersonalne i struktury spoøeczne w kierunku nadawania im bardziej ludzkiego charakteru. Jej realizacja we wspoÂlnotach
religijnych moźe przekøadacÂ sieÎ na roÂźne postawy i zachowania. Niekiedy beÎdzie ona
miaøa charakter solidarnosÂci rozumianej jako umiøowanie wspoÂlnego dobra okresÂlonej grupy, innym razem moźe przybracÂ postacÂ posÂwieÎcenia dla drugiego czøowieka, w jeszcze innych okolicznosÂciach sÂwiadczy o niej zdolnosÂcÂ do wspoÂøpracy czy teź
umiejeÎtnosÂcÂ nakøaniania innych do zgody.
Ad 2) Zyski w zasobach zaradczych. Pozyskiwanie kapitaøu podmiotowego
møodzieźy wiejskiej powinno stanowicÂ efekt poszerzania jej dosÂwiadczenÂ spoøecznych w konstruktywnej zbiorowosÂci roÂwiesÂniczej. Zatem modelowanie zachowanÂ
w religijnych wspoÂlnotach parafialnych powinno w istotny sposoÂb wpøynaÎcÂ u ich
czøonkoÂw na takie zmiany jak (Burzawa 2009, s. 208-209):
· skorygowanie przekonan
Â odnoszaÎcych sieÎ do obowiaÎzujaÎcych wartosÂci i norm
posteÎpowania
· zapobieganie stabilizowaniu sieÎ dezadaptacyjnych zachowan
Â
· uczenie sieÎ poźaÎdanych form aktywnosÂci
· podejmowanie nowych zobowiaÎzan
Â spoøecznych
· zwieÎkszanie umiejeÎtnosÂci w komunikacji interpersonalnej.
DzieÎki zaangaźowaniu we wspoÂlnoty religijne, møode osoby mogaÎ stacÂ sieÎ
liderami odnowy i odmøadzania obszaroÂw wiejskich. Wynika to z faktu zwieÎkszania
kapitaøu kulturowego, dzieÎki ktoÂremu moźna harmonijnie øaÎczycÂ przeszøosÂcÂ z terazÂniejszosÂciaÎ i przyszøosÂciaÎ ± m.in. dajaÎc z jednej strony sÂwiadectwo Ewangelii,
a z drugiej wprowadzajaÎc zmiany zwiaÎzane z posteÎpem cywilizacyjnym. EfektywnosÂcÂ pozyskiwania zasoboÂw podmiotowych w grupach parafialnych wymaga jednak
speønienia kilku warunkoÂw (McKay 1993, s. 27±30):
1. istnienia w strukturach parafii roÂźnego rodzaju zasoboÂw ± ludzkich, lokalowych,
technicznych i finansowych, ktoÂre saÎ niezbeÎdne do realizowania zadanÂ w ramach
wyodreÎbnionej grupy
2. dostosowania projektowanych zadanÂ do oczekiwanÂ odbiorcoÂw, co wymaga
stworzenia roÂźnorodnych ofert angaźujaÎcych møodzieź
3. kierowania caøoksztaøtem dziaøanÂ przez kompetentnaÎ osobeÎ dorosøaÎ, ktoÂra rozumie roleÎ roÂwiesÂnikoÂw w pozyskiwaniu zasoboÂw rozwojowych przez møode osoby
4. odpowiedniego przygotowania czøonkoÂw wspoÂlnot parafialnych do peønienia
roli roÂwiesÂniczych lideroÂw.
PodsumowujaÎc zagadnienia dotyczaÎce inicjowania grup religijnych w celu
zwieÎkszania kapitaøu rozwojowego møodzieźy wiejskiej, naleźy podkresÂlicÂ, źe tego
rodzaju wspoÂlnoty mogaÎ posiadacÂ duźe znaczenie w analizowanym wzgleÎdzie, gdy
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beÎdaÎ speøniaøy roleÎ ¹sieci spoøecznychº, w ktoÂrych beÎdzie dochodziøo zaroÂwno do
modelowania wzorcoÂw zachowanÂ zgodnych z katolickimi zasadami źycia spoøecznego, jak roÂwnieź do autentycznego angaźowania sieÎ w roÂźne formy prospoøecznych
aktywnosÂci.
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ROZDZIAè X

ZASOBY ADAPTACYJNE
´
´
´
ZAGROZONEJ UZALEZNIENIAMI MèODZIEZY MIEJSKIEJ
___________________________________________

Iwona Niewiadomska, Mirosøaw Kalinowski

1. Problemy przystosowawcze møodego pokolenia
z terenoÂw miejskich
Przemiany cywilizacyjne saÎ ukierunkowane na zwieÎkszanie ludnosÂci miast,
ktoÂra utrzymuje sieÎ gøoÂwnie z zatrudnienia w dwoÂch sektorach gospodarki ±
w przemysÂle i usøugach. Wymienione prawidøowosÂci stanowiaÎ przykøad strukturalnych zmian w gospodarce sÂwiatowej, w ktoÂrych wyrazÂnie zaznacza sieÎ zmniejszenie
liczby ludnosÂci trudniaÎcej sieÎ rolnictwem na rzecz wzmacniania przemysøu i usøug
(Cameron 1996, s. 179-181). OproÂcz formy zatrudnienia, roÂźnice mieÎdzy miastem
i wsiaÎ wysteÎpujaÎroÂwnieź w charakterze stosunkoÂw spoøecznych. Cechy odroÂźniajaÎce
spoøecznosÂcÂ miejskaÎ od wiejskiej polegajaÎ przede wszystkim na (Zybaøa 2003,
s. 573):
· uczestnictwie mieszkan
ÂcoÂw miast w duźej liczbie zbiorowosÂci (grup celowych)
· znacznie wieÎkszym zro
Â źnicowaniu struktury spoøecznej i zawodowej, co
przyczynia sieÎ do duźych moźliwosÂci w zakresie awansu spoøecznego
· bardziej powierzchownych stosunkach mieÎdzyludzkich (np. zaniku instytucji
saÎsiedztwa) i zmniejszeniu kontroli spoøecznej nad zachowaniami jednostki,
co w konsekwencji skutkuje wieÎkszaÎ anonimowosÂciaÎ źycia
· wieÎkszej dewaluacji autoryteto
Â w i tolerancji wobec roÂźnic doprowadzajaÎcych
czeÎsto do poczucia braku toźsamosÂci i przynaleźnosÂci.
SposoÂb funkcjonowania ludnosÂci miast przekøada sieÎ na charakter źycia rodzinnego i na procesy przystosowawcze møodego pokolenia. Dlatego problemy adaptacyjne zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej zostanaÎ przedstawione w konteksÂcie trudnosÂci w źyciu zawodowym rodzicoÂw ± nadmiernego angaźowania sieÎ
w praceÎ i dosÂwiadczania bezrobocia.
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TrudnosÂci adaptacyjne nastolatkoÂw wynikajaÎce z nadmiernego angaźowania sieÎ w praceÎ ich rodzicoÂw. O wysteÎpowaniu tego rodzaju zjawiska u rodzicoÂw
moźna moÂwicÂ wtedy, gdy ich aktywnosÂcÂ zawodowa (Kalinowski i in. 2005, s. 69):
· pochøania zbyt duźo czasu
· jest nieuzasadniona okolicznosÂciami
· prowadzi do negatywnych skutko
Â w na poziomie indywidualnym i spoøecznym
· wynika z wewneÎtrznego przymusu (niekontrolowanej potrzeby ciaÎgøego wykonywania czynnosÂci zwiaÎzanych z pracaÎ)
· angaźuje w wysokim stopniu, ale nie powoduje przyjemnosÂci, tylko stres.
Analizy badanÂ empirycznych wskazujaÎ, źe nadmierne angaźowanie sieÎ w praceÎ
jest czeÎsto zwiaÎzane z wizjaÎ ewentualnego bezrobocia, poniewaź dla osoby z miasta
zatrudnienie stanowi podstawowaÎ wartosÂcÂ, na ktoÂrej budowane jest zaroÂwno jej
źycie, jak teź dobrobyt i szczeÎsÂcie najbliźszych.
Jednak nadmierne przywiaÎzanie do aktywnosÂci zawodowej moźe powodowacÂ
roÂźnego rodzaju szkody ± m.in. w zakresie funkcjonowania systemu rodzinnego
i jego czøonkoÂw. Wynika to z reguøy, źe dla pracoholika najwaźniejszaÎ wartosÂciaÎ jest
zaangaźowanie zawodowe. Dlatego zazwyczaj brakuje mu juź siø do budowania
i podtrzymywania relacji rodzinnych. O przedstawionej preferencji wartosÂci i jej
skutkach sÂwiadczaÎ nasteÎpujaÎce prawidøowosÂci. Po pierwsze, pracoholizm bardzo
czeÎsto prowadzi do rozluzÂnienia wieÎzi maøźenÂskiej. Partner cierpiaÎcy z powodu
braku zainteresowania osoby nadmiernie angaźujaÎcej sieÎ w praceÎ moźe szukacÂ
zapomnienia w alkoholu lub innych substancjach psychoaktywnych; moźe takźe
ochraniacÂ pracoholika przed konfrontacjaÎ z samym sobaÎ czy teź wypeøniacÂ za niego
roÂźne zobowiaÎzania. Po drugie, posÂwieÎcanie zbyt duźo czasu aktywnosÂci zawodowej
wywoøuje konflikty i napieÎcia rodzinne oraz wzajemne obarczanie sieÎ odpowiedzialnosÂciaÎ za wysteÎpujaÎce trudnosÂci. CzeÎsto rozwoÂd wydaje sieÎ maøźonkom jedynym
rozwiaÎzaniem nawarstwiajaÎcych sieÎ problemoÂw. W efekcie czøonkowie rodziny
dosÂwiadczajaÎ poraźki zamiast sukcesu, na ktoÂry nastawiona byøa dziaøalnosÂcÂ zawodowa. Po trzecie, funkcjonowanie w roli weekendowego rodzica ± w bardziej
drastycznej wersji weekendowych rodzicoÂw ± rozluzÂnia wieÎzy z dziecÂmi, co czeÎsto
skutkuje problemami wychowawczymi z potomstwem. Dzieci pracoholikoÂw zazwyczaj majaÎ w domu ¹wszystkoº w sensie materialnym i ¹pustkeÎ/nicº w sensie
duchowym. Taki stan rzeczy przyczynia sieÎ do zaburzenÂ adaptacyjnych møodego
pokolenia (Kalinowski i in. 2005, s. 129-131).
Potwierdzeniem negatywnych konsekwencji naøogowego wykonywania pracy
na gruncie rodzinnym jest to, źe systemy rodzinne, w ktoÂrych funkcjonujaÎ takie
osoby, odznaczajaÎ sieÎ niejasnym podziaøem roÂl i zaburzonaÎ komunikacjaÎ interpersonalnaÎ ± m.in. w zakresie mniejszego zaangaźowania uczuciowego i rozwiaÎzywania
sytuacji trudnych (Robinson i in. 2001, s. 403-404). Problemy w funkcjonowaniu
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domownikoÂw z tego powodu, źe pracoholik ciaÎgle sieÎ spoÂzÂnia, nie przychodzi na
umoÂwione spotkania i/lub øatwo øamie obietnice speÎdzenia czasu z dziecÂmi, nie
pojawiajaÎ sieÎ nagle. Jest to døugi proces, w ktoÂrym moźna zaobserwowacÂ zmiany
w ich mysÂleniu, emocjach i zachowaniu (Woronowicz 2003, s. 202). Naleźy teź
wyrazÂnie podkresÂlicÂ, źe u dzieci wychowywanych w takiej atmosferze czeÎsto wysteÎpujaÎ zaburzenia adaptacyjne w postaci (Robinson, Kelley 1998, s. 223-238):
· niewøasÂciwych wzorco
Â w zachowanÂ ± m.in. czeÎstego przejawiania zachowanÂ
dewiacyjnych
· nasilonych objawo
Â w depresyjnych
· podwyźszonego leÎku
· zewneÎtrznego poczucia kontroli
· tendencji kompulsywnych.
Problemy przystosowawcze møodzieźy miejskiej zwiaÎzane z bezrobociem
rodzicoÂw. Jednym z najwaźniejszych skutkoÂw bezrobocia jest zjawisko biedy, ktoÂre
moźe bycÂ dosÂwiadczane w roÂźnych aspektach ± m.in. w sferze ekonomicznej jako
brak sÂrodkoÂw do codziennej egzystencji, w wymiarze kulturowym w postaci uboÂstwa wartosÂci i dosÂwiadczenÂ kulturowych czy teź w aspekcie spoøecznym jako
czynnik doprowadzajaÎcy do wykluczenia i/lub izolacji w sÂrodowisku lokalnym
(Matyjas 2003, s. 272).
Sytuacja psychospoøeczna dziecka wywodzaÎcego sieÎ ze sÂrodowiska biedy sprzyja
problemom adaptacyjnym z kilku wzgleÎdoÂw. Po pierwsze, odczuwa ono spoøecznaÎ
stygmatyzacjeÎ z powodu bezrobocia w rodzinie, czyli dosÂwiadcza tego, iź jest gorszaÎ
jednostkaÎ, ktoÂra nie speønia wielu wymogoÂw przypisanych roli ucznia czy kolegi.
Brak zainteresowania ze strony dorosøych i stygmatyzowanie przez roÂwiesÂnikoÂw
w konsekwencji skutkuje angaźowaniem sieÎ naznaczonych biedaÎ nastolatkoÂw
w dziaøania møodzieźowych grup subkulturowych (Surowiec 2003, s. 282).
Po drugie, wysteÎpowanie bezrobocia w rodzinie czeÎsto oznacza brak moźliwosÂci
zaspokojenia elementarnych potrzeb dziecka ± m.in. w zakresie wyźywienia, ochrony zdrowia, zakupu odzieźy, utrzymania higieny osobistej (Matyjas 2003, s. 274;
Surowiec 2003, s. 282). Przy døugotrwaøym uboÂstwie na dalszy plan spychane saÎ
potrzeby osÂwiatowe, kulturalne i rekreacyjne najmøodszych domownikoÂw, co z kolei
przekøada sieÎ na ich niewielkie osiaÎgnieÎcia szkolne i minimalizowanie aspiracji
źyciowych (Surowiec 2003, s. 283). Przykøadowo, zøe warunki mieszkaniowe
(np. brak wydzielonej przestrzeni na naukeÎ) utrudniajaÎ odrabianie lekcji, a zajeÎcia
domowe (m.in. sprzaÎtanie, opieka nad rodzenÂstwem, dorywcze prace) zazwyczaj saÎ
przedkøadane nad obowiaÎzki szkolne.
Po trzecie, pogarszanie sieÎ sytuacji materialnej jest czeÎstaÎ przyczynaÎ wadliwego
funkcjonowania systemu rodzinnego. NajczeÎsÂciej dysfunkcje sÂrodowiska domowego polegajaÎ na konfliktach maøźenÂskich, biernosÂci i atrofii wieÎzi mieÎdzy najbliźszy-
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mi. Negatywna atmosfera domowa przyczynia sieÎ do zaburzenÂ przystosowawczych
u dzieci, ktoÂre saÎ zwiaÎzane z deprywacjaÎ potrzeby bezpieczenÂstwa i z leÎkiem przed
przyszøosÂciaÎ. WysteÎpowanie tego rodzaju objawoÂw moźe w konsekwencji doprowadzicÂ do osøabienia aktywnosÂci poznawczej, objawoÂw nerwicowych i/lub do wysokiego ¹pogotowia leÎkowegoº jako staøej cechy osobowosÂci (Matyjas 2003, s. 278).
Po czwarte, bezrobocie powoduje roÂwnieź zakøoÂcenia w realizacji funkcji rodzicielskich w stosunku do wøasnych dzieci ± m.in. funkcji opiekunÂczo-wychowawczej, socjalizacyjnej i rekreacyjnej. Z wypowiedzi badanych rodzicoÂw wynika, źe
gdy mieli praceÎ, czeÎsto nagradzali swoje dzieci ± szczegoÂlnie w postaci drobnych
kwot pienieÎdzy. Natomiast jej utrata wyzwoliøa u nich motywacjeÎ do bezrefleksyjnego i czeÎstego stosowania kar. W praktyce wychowawczej bezrobotnych rodzicoÂw
wiele miejsca zajmujaÎ kary niepedagogiczne ± m.in. strofowanie dziecka, zawstydzanie go, pogroÂźki, okazywanie chøodu uczuciowego, stosowanie ubliźajaÎcych
poroÂwnanÂ, wysÂmiewanie, sarkazm, poniźanie i/lub kary cielesne (Cudak 2003, s.
266). Skutki nadmiernego karania møodych osoÂb przez ich rodzicoÂw mogaÎ przyjaÎcÂ
postacÂ (Cudak 2003, s. 267):
· poczucia niskiej wartosÂci
· negatywnej samooceny
· labilnosÂci emocjonalnej
· problemo
Â w z nawiaÎzywaniem bliskich relacji interpersonalnych
· zaburzen
Â psychosomatycznych.
Pozarodzinne uwarunkowania trudnosÂci adaptacyjnych møodzieźy miejskiej. Niski poziom przystosowania w analizowanej populacji jest roÂwnieź zwiaÎzany ze specyfikaÎ funkcjonowania szkoøy i instytucji kulturalnych na terenach miejskich. TrudnosÂci szkoøy w duźych i sÂrednich miastach, zwiaÎzane z zaspokajaniem
potrzeb dzieci, stanowiaÎ przede wszystkim efekt takich czynnikoÂw jak (Zybaøa
2003, s. 574):
· zbyt duźa liczba ucznio
Â w w poszczegoÂlnych klasach, ktoÂra utrudnia bezposÂredni kontakt z møodym czøowiekiem
· nadmierne rozbudowanie funkcji dydaktycznej przy usuwaniu na dalszy plan
dwoÂch pozostaøych funkcji ± wychowawczej i opiekunÂczej
· utrudniona wspo
Â øpraca z rodzicami (np. ze wzgleÎdu na zbyt duźe zaabsorbowanie obowiaÎzkami zawodowymi).
Funkcja miejskich instytucji kulturalnych w stosunku do møodych ludzi sprowadza sieÎ przede wszystkim do zagospodarowania ich wolnego czasu. W tym
konteksÂcie wysteÎpujaÎ dwa rodzaje problemoÂw. Pierwszy z nich polega na zmniejszaniu sieÎ liczby placoÂwek, w ktoÂrych dzieci i møodzieź mogøyby zaspakajacÂ potrzeby
rekreacyjne i kulturalne (Pilch 1999, s. 81). Druga kwestia dotyczy opøat za
uczestnictwo w tego rodzaju zajeÎciach. Wielu rodzin nie stacÂ na ponoszenie kosz-
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toÂw, jakie wiaÎźaÎ sieÎ z pozaszkolnym rozwijaniem zainteresowanÂ møodego pokolenia
(Papieź 2006, s. 111).
Na splot wymienionych czynnikoÂw ± m.in. specyfikeÎ funkcjonowania spoøecznosÂci miejskiej, sytuacjeÎ zawodowaÎ rodzicoÂw, charakter szkoøy i instytucji kulturalnych w duźych miastach ± nakøada sieÎ øatwy dosteÎp do medioÂw elektronicznych.
Doprowadza to do sytuacji, w ktoÂrej wzorce zachowanÂ kulturowych saÎ bardzo
czeÎsto przekazywane przez sÂrodki masowego przekazu. O dominujaÎcym znaczeniu
informacji medialnych w ksztaøtowaniu stylu źycia møodzieźy przekonuje kilka
przesøanek. Po pierwsze, dziecko miejskie jest bombardowane wieloma ofertami
kulturalnymi na nosÂnikach multimedialnych ± np. w grach komputerowych, telewizyjnych programach edukacyjnych czy kolorowych czasopismach. Po drugie,
zaznacza sieÎ prymat kultury wizualnej nad kulturaÎ søowa. W praktyce sprowadza
sieÎ to do bardzo silnej ekspansji programoÂw telewizyjnych, wizualnych reklam
i komiksoÂw, na ktoÂre møoda osoba nie jest odporna. Po trzecie, nasteÎpuje øaÎczenie
kultury z marketingiem. Dziaøania tego rodzaju sprowadzajaÎ sieÎ do ¹sprzedaźy
wiaÎzanejº ± np. przy okazji produkcji filmu dla dzieci masowo produkuje sieÎ
zabawki, pomoce szkolne, koszulki, itp. W ten sposoÂb wydarzenie kulturalne
przeksztaøca sieÎ w zjawisko komercyjne, w ktoÂrym dziecko speønia roleÎ konsumenta
(NieweÎgøowski 2003, s. 607). Møodzi odbiorcy kultury masowej czeÎsto umacniajaÎ
sieÎ w przekonaniu, źe istnieje ¹jednowymiarowe spoøeczenÂstwoº i ¹jednowymiarowy
czøowiekº, dla ktoÂrych liczaÎsieÎ tylko dwie wartosÂci: zysk ekonomiczny i konsumpcja
(Karpowicz 2001, s. 18). Przyjmowanie konsumpcyjnego stylu źycia moźna zauwaźycÂ szczegoÂlnie wtedy, gdy osoba bezkrytyczne podporzaÎdkowuje sieÎ zasadzie
(Fromm 1997, s. 130): ¹Jestem tym, co mamº.
TrudnosÂci adaptacyjne møodzieźy zwiaÎzane z okresem dorastania. Naleźy
wyrazÂnie podkresÂlicÂ, źe adolescencja jest z jednej strony zjawiskiem psychobiologicznym, zasÂ z drugiej ± spoøecznym. Wynika to z faktu, źe kultura polega na
nieustajaÎcym dialogu pokolenÂ, w ktoÂrym osoby dochodzaÎce do progu dorosøosÂci
muszaÎ uniezaleźnicÂ sieÎ od poprzedniej generacji. Tylko istotny i otwarty dialog
zapewnia moźliwosÂcÂ kontynuacji i pojednania pokolenÂ, ktoÂre spotykajaÎ sieÎ jako
roÂwnoprawni partnerzy tworzaÎcy teÎ samaÎ kultureÎ (Dulit 1979, s. 58). Formy
wadliwej adaptacji u møodzieźy w okresie dorastania mogaÎ miecÂ przyczyny w trzech
obszarach ± biologicznym, psychologicznym i spoøecznym (Orwid, Pietruszewki
1996, s. 89-93).
Skok pokwitaniowy przynosi nagøaÎ zmianeÎ morfologii ciaøa (m.in. szybki
wzrost, zmianeÎ sylwetki i rysoÂw, nieproporcjonalnosÂcÂ budowy, rozwoÂj drugoi trzeciorzeÎdowych cech pøciowych), ktoÂra jest powodem koncentracji na wøasnym
organizmie i jego funkcjonowaniu. ZmieniajaÎce sieÎ ciaøo jest przedmiotem ciekawosÂci, eksperymentoÂw i ryzykownych zabaw. PrzeczaÎca odpowiedzÂ na pytanie, czy
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dobrze wyglaÎdam?, stanowi podstaweÎ zaburzenÂ w funkcjonowaniu psychicznym
(np. negatywnego obrazu siebie i obniźonej samooceny) i/lub spoøecznym.
Psychologiczne determinanty problemoÂw przystosowawczych u adolescentoÂw
saÎ zwiaÎzane z tym, źe w okresie dorastania osoba uzyskuje moźliwosÂcÂ rozumowania na poziomie abstrakcyjnym, co jaÎ skøania do pytanÂ w sferze filozofii,
polityki i zagadnienÂ spoøecznych. Pojawia sieÎ cheÎcÂ przeciwstawiania wøasnych
poglaÎdoÂw opiniom dorosøych. Krytycyzm uwraźliwia na wszelkie formy indoktrynacji zewneÎtrznej. Pojawia sieÎ potrzeba autoanalizy. W zwiaÎzku z tym nastolatki czeÎsto zadajaÎ pytanie: Jaki jestem? Waźne staje sieÎ roÂwnieź zagadnienie
dotyczaÎce wøasnej przyszøosÂci ± np. wyobraźanie sobie wøasnego źycia i planowanie roÂźnego typu roÂl. Wymienionym zjawiskom czeÎsto towarzyszy bunt wobec
dotychczasowych autorytetoÂw, zwøaszcza wobec rodzicoÂw. Dlatego dorastanie
nasila konflikty mieÎdzy dziecÂmi i ich rodzicami, ktoÂrzy saÎ krytycznie obserwowani i konfrontowani z tworzaÎcym sieÎ systemem standardoÂw wewneÎtrznych
møodego czøowieka. Proces dojrzewania powoli zmierza do ksztaøtowania stabilnej toźsamosÂci, ktoÂra pozwala na uwzgleÎdnianie saÎdoÂw, opinii, postaw i systemoÂw
wartosÂci innych ludzi bez koniecznosÂci bezwzgleÎdnego podporzaÎdkowywania sieÎ
im albo ich zwalczania.
Problemy przystosowawcze møodzieźy wynikajaÎ roÂwnieź ze zmian w obszarze
funkcjonowania spoøecznego. W tym okresie rozwojowym opinie roÂwiesÂnikoÂw
uzyskujaÎ wieÎksze znaczenie niź poglaÎdy rodzicoÂw, a ¹sÂwiatº roÂwiesÂniczy staje sieÎ
tak samo waźny ± a czasem waźniejszy ± niź sÂwiat domowy. Koledzy przyciaÎgajaÎ do
siebie cheÎciaÎ poroÂwnywania siebie i rywalizacji. Grupy formalne i nieformalne
charakteryzujaÎ sieÎ duźaÎ siøaÎ dosÂrodkowaÎ, ktoÂra polega na tym, źe møodzi ludzie
majaÎ spontanicznaÎ tendencjeÎ do wspoÂlnego speÎdzania czasu wolnego. NiezaleźnosÂcÂ
¹sÂwiataº møodzieźowego podkresÂlana jest zewneÎtrznymi wyroÂźnikami ± m.in.
specyficznaÎ muzykaÎ, strojami, preferowanymi formami rozrywki, jeÎzykiem. PrzynaleźnosÂcÂ do grupy roÂwiesÂniczej søuźy wieÎc wyrazÂniejszemu odcieÎciu sieÎ od sÂwiata
dorosøych. SpoøecznosÂcÂ koleźenÂska stwarza roÂwnieź duźe moźliwosÂci w zakresie
eksperymentowania i zdobywania nowych dosÂwiadczenÂ spoøecznych ± m.in.
w obszarze umiejeÎtnosÂci zespoøowego dziaøania, rywalizacji o status spoøeczny
w grupie czy teź kompetencji o przywoÂdczym charakterze. DzieÎki roÂwiesÂniczym
poroÂwnaniom spoøecznym osobie øatwiej jest odpowiedziecÂ na pytanie: Kim jestem?
Naleźy roÂwnieź podkresÂlicÂ, źe posteÎpowanie møodzieźy ± w tym roÂwnieź zachowanie dewiacyjne ± jest czuøym parametrem szerszych zjawisk spoøecznych,
gøoÂwnie ze wzgleÎdu na wysteÎpowanie sprzecznych idei i szybko zmieniajaÎcaÎ sieÎ
obyczajowosÂcÂ. TrudnosÂci adaptacyjne møodzieźy narastajaÎ szczegoÂlnie wtedy, gdy
w kulturze dochodzi do gwaøtownych przeobraźenÂ i gdy zmiany spoøeczne stajaÎ sieÎ
czeÎsÂciaÎ indywidualnych konfliktoÂw jednostki (Orwid, Pietruszewski 1996, s. 88).
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Formy wadliwej adaptacji u møodzieźy miejskiej zwiaÎzane z wysokim ryzykiem uzaleźnienia. WsÂroÂd preferowanych przez møode osoby zachowanÂ dewiacyjnych naleźy zwroÂcicÂ uwageÎ na takie, ktoÂre wiaÎźaÎ sieÎ z wysokim ryzykiem naøogu
zwiaÎzanego z uźywaniem substancji chemicznych i/lub preferowaniem okresÂlonego
rodzaju czynnosÂci. W tym miejscu trzeba zauwaźycÂ, źe uzaleźnienie czynnosÂciowe
polega na naøogowym powtarzaniu okresÂlonego zachowania w tak duźym nasileniu,
źe zaczyna ono przynosicÂ jednostce szkody, jednak mimo to, nie jest ona w stanie
zaprzestacÂ tego rodzaju aktywnosÂci (Lelonek, BrzezinÂska 2010, s. 103). Duźe
prawdopodobienÂstwo uzaleźnienia u møodzieźy miejskiej jest zwiaÎzane mieÎdzy
innymi z takimi zachowaniami jak:
1. picie napojoÂw alkoholowych
2. uźywanie narkotykoÂw
3. uczestniczenie w grach hazardowych
4. korzystanie ze sÂrodkoÂw masowego przekazu.
Ad 1) Ryzyko uzaleźnienia zwiaÎzane z piciem napojoÂw alkoholowych.
Uźywanie tej substancji przez dzieci i møodzieź nie jest zjawiskiem kulturowo
nowym, ale wspoÂøczesÂnie zyskuje nowy wymiar ilosÂciowy i jakosÂciowy ± m.in.
poprzez obniźanie sieÎ wieku inicjacji alkoholowej, zwieÎkszonaÎ konsumpcjeÎ tego
sÂrodka, wzrost spoźycia napojoÂw wysokoprocentowych (woÂdek), mieszanie alkoholu z innymi substancjami psychoaktywnymi, zwieÎkszenie spoźycia w populacji
dziewczaÎt (Fotyga i in. 1999, s. 66; Surowiec 2003, s. 285; Niewiadomska, Sikorska-Gøodowicz 2004, s. 38-39; Okulicz-Kozaryn, Borucka 2005, s. 49; Bobrowski
2006, s. 230-231).
Ad 2) Ryzyko uzaleźnienia zwiaÎzane z uźywaniem narkotykoÂw. GøoÂwnymi
konsumentami nielegalnych substancji psychoaktywnych saÎ møode osoby (najczeÎsÂciej do 24. roku źycia), ktoÂre eksperymentujaÎ jednoczesÂnie z roÂźnymi sÂrodkami.
Relatywnie najpowszechniej saÎ uźywane przetwory konopi. Do wzgleÎdnie popularnych sÂrodkoÂw psychoaktywnych w tej grupie naleźy roÂwnieź amfetamina i LSD.
Natomiast pozostaøe sÂrodki narkotyczne saÎ znacznie mniej popularne (Niewiadomska, Stanisøawczyk 2005, s. 114).
Na uwageÎ zasøugujaÎ prawidøowosÂci odnoszaÎce sieÎ do zwieÎkszonego ryzyka
uzaleźnienia od narkotykoÂw. SieÎganiu po nielegalne sÂrodki ± a nasteÎpnie uzaleźnieniu ± w grupie møodzieźy i møodych dorosøych sprzyjajaÎ takie czynniki jak (Sierosøawski 2003, s. 19-20):
· zamieszkiwanie w duźym miesÂcie (powyźej 200 tysieÎcy mieszkan
ÂcoÂw)
· posiadanie statusu panny lub kawalera
· bezdzietnosÂcÂ
· sÂrednie wyksztaøcenie (status ucznia lub studenta)
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·
·

dysponowanie dosÂcÂ duźymi kwotami pienieÎdzy
brak zaangaźowania religijnego.

Ad 3) Ryzyko uzaleźnienia od gier hazardowych. Na podstawie wynikoÂw
analiz empirycznych moźna stwierdzicÂ, źe wskazÂnik nasilenia problematycznego
grania jest znacznie wyźszy wsÂroÂd møodzieźy niź wsÂroÂd dorosøych ± prawdopodobienÂstwo wystaÎpienia tego typu problemoÂw jest ok. cztery razy wieÎksze u nastolatkoÂw. Dlatego møody wiek jest szczegoÂlnie waźnym czynnikiem ryzyka patologicznego hazardu. PrzemawiajaÎ za tym nasteÎpujaÎce argumenty (Niewiadomska, BrzezinÂska, Lelonek 2005, s. 111-112):
· wielu naøogowych graczy rozpoczyna uprawianie hazardu w okresie dorastania
· wraz z wiekiem zmniejsza sieÎ czeÎstotliwosÂcÂ grania
· wiek ro
Â źnicuje takźe liczbeÎ naøogowych hazardzistoÂw, ktoÂrzy poszukajaÎ pomocy (wsÂroÂd møodzieźy jest ich najmniej)
· møodsze osoby (mieÎdzy 18. a 35. rokiem źycia) czeÎsÂciej grajaÎ dla dosÂwiadczania ryzyka, a starsze ± dla rozrywki.
Naleźy teź podkresÂlicÂ, źe u nastolatkoÂw wysteÎpujaÎ silne korelacje mieÎdzy uprawianiem hazardu a innymi zachowaniami dewiacyjnymi ± m.in. naduźywaniem
alkoholu, przyjmowaniem narkotykoÂw, przesteÎpczosÂciaÎ (szczegoÂlnie kradzieźami),
søabymi wynikami w nauce i wagarami (Griffiths 2004, s. 14). Waźnym czynnikiem
ryzyka patologicznego grania jest roÂwnieź preferowanie okresÂlonych wartosÂci
w systemie rodzinnym ± gøoÂwnie przykøadanie duźej wagi do wartosÂci materialnych
oraz przedkøadanie szybkiego zdobywania pienieÎdzy nad oszczeÎdzanie i planowanie
wydatkoÂw (Griffiths 2004, s. 28).
Ad 4) Ryzyko uzaleźnienia od sÂrodkoÂw masowego przekazu. Uzaleźnienie
od medioÂw ma miejsce wtedy, gdy jednostce z duźaÎ trudnosÂciaÎ przychodzi źycÂ bez
sÂrodkoÂw masowego przekazu, tzn. przeznacza na ich wykorzystywanie nadmiernaÎ
ilosÂcÂ czasu, a caøkowite ich odstawienie wywoøuje niezadowolenie (a nawet agresjeÎ),
co negatywnie wpøywa na wypeønianie obowiaÎzkoÂw (Lepa 2010, s. 129). Refleksja
nad etiologiaÎ tego typu uzaleźnienia, prowadzi do wyøonienia kilku funkcji speønianych przez media, ktoÂre sprzyjajaÎ powstawaniu naøogu ± szczegoÂlnie u møodych
osoÂb (Chwaszcz i in. 2005, s. 9-14):
· zaspokajanie potrzeby nowych informacji ± odbiorca otrzymuje dane o wydarzeniach zachodzaÎcych w otaczajaÎcej rzeczywistosÂci i w ten sposoÂb zaspakaja swojaÎ ciekawosÂcÂ
· funkcja opiniotwo
Â rcza ± osoba moźe poznawacÂ poglaÎdy odnoszaÎce sieÎ do
roÂźnych dziedzin źycia i przyjmowacÂ powszechny sposoÂb mysÂlenia
· pomoc w poszerzaniu wiedzy ± jednostka moźe sieÎ zapoznawacÂ z najnowszymi
odkryciami naukowymi czy teź ze sposobem źycia zwierzaÎt i rosÂlin
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zaspokajanie potrzeby przyjemnosÂci i odpoczynku ± dzieÎki skorzystaniu
z oferty medialnej czøowiek moźe dosÂwiadczycÂ przyjemnosÂci i odpoczynku
(np. dzieÎki muzyce, filmom czy grom)
stwarzanie okolicznosÂci do zabawy ± podstawowym motywem angaźowania
sieÎ w roÂźne propozycje zabawy jest cheÎcÂ przeźywania przyjemnosÂci; odmianaÎ
zabawy jest uczestnictwo w grze prowadzonej wedøug sÂcisÂle okresÂlonych reguø
nadawanie znaczenÂ ± doprowadzenie do sytuacji, w ktoÂrych odbiorca kojarzy
roÂźnego rodzaju wydarzenia z okresÂlonymi emocjami (np. widok cierpienia ze
spokojem)
modelowanie zachowania ± obserwowanie roÂźnych modeli posteÎpowania
wywoøujaÎcych cheÎcÂ nasÂladowania (upodabniania sieÎ do modela pod wzgleÎdem wyglaÎdu, sposobu wyraźania sieÎ, przekonanÂ i/lub zachowania)
stwarzanie okazji do treningu ± powtarzanie przez obserwatoroÂw emocji lub
czynnosÂci, ktoÂre powodujaÎ utrwalenie okresÂlonego typu zachowanÂ; przykøadowo, korzystanie z telewizji polega na powtarzaniu przeźywanych emocji
w trakcie trwania okresÂlonych programoÂw, zasÂ czeÎste przeźywanie podobnych
uczucÂ powoduje, źe stajaÎ sieÎ one dominujaÎce w sposobie funkcjonowania
odbiorcy; natomiast w grach komputerowych trening ma znaczenie bardziej
dosøowne, poniewaź gracz nabiera wprawy w okresÂlonych funkcjach (np.
w koordynacji wzrokowo-ruchowej).

2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie u zagroźonej uzaleźnieniami
møodzieźy miejskiej
Obliczenia statystyczne dla tej populacji zostaøy dokonane na grupie 522 osoÂb.
Do wyodreÎbnienia tej zbiorowosÂci zastosowano dwa kryteria: 1) miejsce zamieszkania na terenach miejskich, 2) duźaÎ czeÎstotliwosÂcÂ uźywania substancji psychoaktywnych ± alkoholu i/lub innych substancji chemicznych. Charakterystyka socjodemograficzna respondentoÂw znajduje sieÎ w rozdziale drugim.
Formy adaptacji zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej. Do pomiaru tego czynnika wykorzystano test RISB, ktoÂry zostaø szczegoÂøowo opisany
w rozdziale drugim. W tym miejscu naleźy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, źe ze wzgleÎdu
na konstrukcjeÎ tej metody wyniki wysokie oznaczajaÎ trudnosÂci adaptacyjne, zasÂ
niskie ± duźe moźliwosÂci przystosowawcze.
Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliøa na podzielenie analizowanej
zbiorowosÂci møodzieźy na cztery grupy (por. wykres 1.):
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1. ze sÂrednim poziomem adaptacyjnosÂci z powodu podwyźszonego nateÎźenia
przeźywanych problemoÂw psychologicznych ± grupa typu 1. (N=188)
2. z niskim potencjaøem przystosowawczym ± grupa typu 2. (N=105)
3. ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z uwagi na wysokie nateÎźenie problemoÂw
w relacjach interpersonalnych ± grupa typu 3. (N=80)
4. z duźymi moźliwosÂciami przystosowawczymi ± grupa typu 4. (N=149).

Wykres 1. Formy adaptacji u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki
analizy skupienÂ w tesÂcie RISB J. Rottera w grupach typu 1. (N=188), 2. (N=105), 3. (N=80), 4.
(N=149)

Ad 1) Grupa typu 1.: zagroźona uzaleźnieniami møodzieź miejska ze sÂrednim
poziomem adaptacyjnosÂci z powodu podwyźszonego nateÎźenia przeźywanych problemoÂw psychologicznych. W wyodreÎbnionej spoøecznosÂci zaznaczajaÎ sieÎ podwyźszone trudnosÂci adaptacyjne w dwoÂch sferach ± przede wszystkim w odczuwanych
problemach wewneÎtrznych oraz w kontaktach z czøonkami rodziny. W pozostaøych
sferach przystosowawczych ± tzn. w pozarodzinnych relacjach interpersonalnych,
stosunku do siebie, realizowanych celach i preferowaniu prospoøecznych wartosÂci ±
osoby z tej zbiorowosÂci funkcjonujaÎ harmonijnie.
Ad 2) Grupa typu 2.: zagroźona uzaleźnieniami møodzieź miejska z niskim
potencjaøem przystosowawczym. O niewielkich moźliwosÂciach w funkcjonowaniu
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tej spoøecznosÂci sÂwiadczy wynik ogoÂlny (por. WO: nieprzystosowanie osobiste) oraz
problemy, ktoÂre polegajaÎ na:
· konfliktowych relacjach z czøonkami rodziny
· negatywnej samoocenie
· niemoźnosÂci urzeczywistniania osobistych daÎźen
Â
· wysokim nasileniu odczuwanych problemo
Â w wewneÎtrznych
· negatywnym stosunku do prospoøecznych wartosÂci
· destrukcyjnych kontaktach z otoczeniem spoøecznym.
Ad 3) Grupa typu 3.: zagroźona uzaleźnieniami møodzieź miejska ze sÂredniaÎ
adaptacyjnosÂciaÎ z uwagi na wysokie nateÎźenie problemoÂw w relacjach interpersonalnych. Dla tej zbiorowosÂci charakterystyczne saÎ przede wszystkim silne konflikty
interpersonalne. Niewielkie nasilenie problemoÂw wysteÎpuje roÂwnieź w sferze urzeczywistniania osobistych daÎźenÂ. Natomiast w czterech pozostaøych wymiarach
møode osoby z tej grupy funkcjonujaÎ harmonijnie ± tzn. majaÎ dobre relacje
z domownikami, odznaczajaÎ sieÎ pozytywnaÎ samoocenaÎ, nie odczuwajaÎ problemoÂw
wewneÎtrznych oraz preferujaÎ prospoøeczne wartosÂci.
Ad 4) Grupa typu 4.: zagroźona uzaleźnieniami møodzieź miejska z duźymi
moźliwosÂciami przystosowawczymi. NajwieÎksze zdolnosÂci przystosowawcze wysteÎpujaÎ w grupie typu 4. SÂwiadczy o tym zaroÂwno wynik ogoÂlny (por. WO: nieprzystosowanie osobiste), jak roÂwnieź harmonijne funkcjonowanie we wszystkich sferach
adaptacyjnych, tj. konstruktywne relacje interpersonalne, niewielkie nasilenie dosÂwiadczanych problemoÂw wewneÎtrznych, dostrzeganie moźliwosÂci urzeczywistniania osobistych daÎźenÂ, pozytywne kontakty z domownikami, aprobujaÎcy stosunek
do siebie, preferowanie prospoøecznych wartosÂci.
Wpøyw zasoboÂw na formy adaptacji zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy
miejskiej. Badanie zaleźnosÂci mieÎdzy posiadanym kapitaøem a sposobami przystosowania w wyodreÎbnionej zbiorowosÂci zostaøo przeprowadzone na trzech poziomach:
· poziom 1.: ksztaøtowania potencjaøu adaptacyjnego przez poziom spostrzeganych doÂbr (niezaleźnie od ich rodzaju) ± na tym poziomie testowano trzy
wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) znaczenie posiadanego kapitaøu, b) zyski w zasobach, c) straty kapitaøowe
· poziom 2.: formowania moźliwosÂci przystosowawczych przez cztery kategorie kapitaøu psychospoøecznego (por. rozdziaø pierwszy) ± do tej procedury
wykorzystano dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla: a) znaczenie zasoboÂw materialnych, podmiotowych, stanu, energetycznych, b) zyski w dobrach o tym charakterze, c) utrata wymienionych
rodzajoÂw kapitaøu
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poziom 3.: determinowania form adaptacji przez dwa rodzaje zasoboÂw ±
wewneÎtrzne i zewneÎtrzne; w tym konteksÂcie testowano szesÂcÂ rodzajoÂw wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) znaczenie doÂbr
wewneÎtrznych i zewneÎtrznych, b) zyski w kapitale wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, c) straty w obu typach zasoboÂw.
W 4. obszarze analiz przebadano znaczenie zasoboÂw religijnych w ksztaøtowaniu przystosowania zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej. W tym konteksÂcie wykorzystano dwa wyniki w Kwestionariuszu Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta: a) strategie pozytywne, b) strategie negatywne.
·

Ad 1) Ksztaøtowanie potencjaøu adaptacyjnego zagroźonej uzaleźnieniami
møodzieźy miejskiej przez nateÎźenie posiadanych zasoboÂw (niezaleźnie od ich
rodzaju). Przeprowadzone analizy stanowiaÎ podstaweÎ do wniosku, źe moźliwosÂci
przystosowawcze w wyodreÎbnionej zbiorowosÂci saÎ formowane przez dwa mechanizmy kapitaøowe (por. aneks do rozdziaøu X) ± spostrzeganie okresÂlonego poziomu
roÂźnorodnych zasoboÂw (por. wykres 2.) i dosÂwiadczanie zyskoÂw w posiadanych
dobrach (por. wykres 3.).

Wykres 2. Wpøyw spostrzeganego poziomu roÂźnorodnych zasoboÂw na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

Møodzieź z wysokim potencjaøem przystosowawczym (typ 4.) w stosunku do
osoÂb z niskimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (typ 2.) zauwaźa u siebie istotnie
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wieÎksze nateÎźenie posiadanych doÂbr, ktoÂre mogaÎ bycÂ wykorzystane w procesie
radzenia sobie z roÂźnymi okolicznosÂciami źyciowymi.
JednoczesÂnie nie ma istotnych roÂźnic w testowanym zakresie mieÎdzy grupaÎ typu
4. i spoøecznosÂciami ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ ± zaroÂwno z powodu podwyźszonego nateÎźenia odczuwanych problemoÂw wewneÎtrznych (grupaÎ typu 1.), jak
i z uwagi na wysokie nateÎźenie problemoÂw w pozarodzinnych relacjach spoøecznych (grupaÎ typu 3.). W zwiaÎzku z tym moźna stwierdzicÂ, źe niska adaptacyjnosÂcÂ
møodzieźy z terenoÂw miejskich zagroźonej uzaleźnieniami stanowi efekt niewielkiego poziomu posiadanego kapitaøu ± niezaleźnie od jego rodzaju.

Wykres 3. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w roÂźnorodnych zasobach na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

Niski poziom przystosowania (w zbiorowosÂci typu 2.) jest generowany przez
istotnie mniejsze zyski kapitaøowe w stosunku do duźych moźliwosÂci adaptacyjnych
(w spoøecznosÂci typu 4.). RoÂwnoczesÂnie nie ma istotnych roÂźnic mieÎdzy wysokaÎ
adaptacyjnosÂciaÎ (w grupie typu 4.) i sÂrednimi zdolnosÂciami przystosowawczymi
(w grupach typu 1. i 3.). Taki ukøad wynikoÂw stanowi bazeÎ do konkluzji, źe niska
adaptacyjnosÂcÂ u møodzieźy zagroźonej uzaleźnieniami z terenoÂw miejskich wynika
z pozyskiwania niewielkiej liczby roÂźnego rodzaju doÂbr, ktoÂre mogaÎ bycÂ wykorzystywane w procesie dopasowania do wymogoÂw stawianych przez otaczajaÎcaÎrzeczywistosÂcÂ.
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Wyniki obliczenÂ statystycznych pozwalajaÎ teź sformuøowacÂ opinieÎ, źe spostrzeganie strat kapitaøowych (niezaleźnie od ich rodzaju) nie warunkuje roÂźnych sposoboÂw przystosowania w wyodreÎbnionej grupie møodzieźy. Powyźszy wniosek wynika z tego, źe nie ma istotnych roÂźnic w testowanym czynniku mieÎdzy grupami
typu 1., 2., 3., i 4.
Ad 2) Ksztaøtowanie przystosowania zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy
z terenoÂw miejskich przez cztery typy kapitaøu: materialny, podmiotowy,
stanu, energii. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji stanowiaÎ przesøankeÎ
do stwierdzenia, źe formy adaptacji w badanej zbiorowosÂci zaleźaÎ w istotny sposoÂb
od nasteÎpujaÎcych kategorii doÂbr (por. aneks do rozdziaøu X):
· zasobo
Â w materialnych ± ich znaczenia (por. wykres 4.) i zyskoÂw w tym
obszarze (por. wykres 8.)
· zasobo
Â w podmiotowych ± ich poziomu (por. wykres 5.), pozyskiwania (por.
wykres 9.) i utraty (por. wykres 12.)
· zasobo
Â w stanu ± ich znaczenia (por. wykres 6.) i zyskoÂw w tym wymiarze
(wykres 10.)
· zasobo
Â w energetycznych ± ich poziomu (por wykres 7.) i spostrzeganych
zyskoÂw w tego typu dobrach (por. wykres 11.).

Wykres 4. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw materialnych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4
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Analogicznie do prawidøowosÂci uzyskanej w konteksÂcie poziomu roÂźnorodnych
zasoboÂw, moźna roÂwnieź stwierdzicÂ, źe niewielka adaptacyjnosÂcÂ møodzieźy zagroźonej uzaleźnieniami z terenoÂw miejskich stanowi efekt niewielkiego nateÎźenia
zasoboÂw materialnych. Powyźszy wniosek stanowi efekt dwoÂch zaleźnosÂci. Po
pierwsze, istotnie niźsze wyniki w testowanym czynniku wysteÎpujaÎ w grupie typu
2. w stosunku do spoøecznosÂci typu 4. Po drugie, nie ma istotnych roÂźnic
w posiadanych dobrach materialnych mieÎdzy grupami typu 4., 1., i 3. Istotnie
niźszy poziom analizowanej kategorii zasoboÂw u møodzieźy z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ
obejmuje w szczegoÂlnosÂci:
· niekorzystne warunki mieszkaniowe (w tym ro
Â wnieź wyposaźenie domu)
· brak sÂrodko
Â w transportu.

Wykres 5. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw podmiotowych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

Podobnie jak poprzednio, niski poziom kapitaøu podmiotowego determinuje
niewielkie moźliwosÂci przystosowawcze w spoøecznosÂci møodzieźy miejskiej, ktoÂra
jest zagroźona roÂźnego rodzaju uzaleźnieniami. Przedstawiona konkluzja wynika
z dwoÂch przesøanek. Pierwszej, ktoÂra polega na tym, źe u osoÂb z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ(w grupie typu 2.) wysteÎpuje istotnie mniej zasoboÂw podmiotowych niź w grupie
typu 4. (z duźymi moźliwosÂciami przystosowawczymi). Przesøanka druga jest zwiaÎzana z tym, źe w spoøecznosÂciach typu 4., 1., i 3. nateÎźenie kapitaøu podmiotowego
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ma poroÂwnywalny charakter. Deficyty w posiadanych zasobach podmiotowych
u osoÂb z niskim potencjaøem przystosowawczym dotyczaÎ mieÎdzy innymi:
· sensownosÂci wøasnej egzystencji
· sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem, w tym wpøywu na przyszøe
powodzenia źyciowe
· samooceny (poczucia wøasnej wartosÂci i pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie)
· optymizmu
· poczucia humoru
· dosÂwiadczania spokoju
· sÂwiadomosÂci osobistych celo
Â w oraz moźliwosÂci ich realizowania
· zdolnosÂci do angaźowania sieÎ w ro
Â źnego rodzaju aktywnosÂci
· kompetencji interpersonalnych ± gøo
Â wnie w zakresie dobrego porozumiewania sieÎ i umiejeÎtnosÂci organizacyjnych.

Wykres 6. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw stanu na formy adaptacji zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena
Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

W odroÂźnieniu od zaobserwowanej uprzednio tendencji, poziom zasoboÂw
stanu ksztaøtuje sieÎ na istotnie wyźszym poziomie w grupie typu 4. (z wysokaÎ
adaptacyjnosÂciaÎ) w stosunku do dwoÂch spoøecznosÂci ± typu 2. (z niskim potencjaøem przystosowawczym) i typu 1. (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu odczuwanych problemoÂw wewneÎtrznych).
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JednoczesÂnie testowany czynnik ksztaøtuje sieÎ w takim samym nateÎźeniu
w zbiorowosÂci typu 4. i 3. (ze sÂrednimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi z powodu
trudnosÂci w pozarodzinnych relacjach interpersonalnych). UwzgleÎdniajaÎc przedstawione prawidøowosÂci, moźna wnioskowacÂ, iź niźszy poziom zasoboÂw stanu ksztaøtuje zaroÂwno niskaÎ adaptacyjnosÂcÂ (w zbiorowosÂci typu 2.), jak i sÂredniaÎ adaptacyjnosÂcÂ zwiaÎzanaÎ z odczuwaniem wewneÎtrznych problemoÂw (w grupie typu 1.). Braki
w zasobach stanu w wymienionych spoøecznosÂciach odnoszaÎ sieÎ mieÎdzy innymi do
takich elementoÂw jak:
· stabilnosÂcÂ rodzinna i dosÂwiadczanie bliskosÂci w relacjach rodzinnych (w tym
dobre relacje z najbliźszymi i pomoc w wypeønianiu obowiaÎzkoÂw domowych)
· poczucie bliskosÂci z partnerem
· stabilna praca (w tym zrozumienie ze strony pracodawcy/szefa, wsparcie od
wspoÂøpracownikoÂw i pomoc w realizowaniu zadanÂ zawodowych)
· liczba kontakto
Â w spoøecznych (w tym obecnosÂcÂ osoÂb, ktoÂre mogaÎ bycÂ wzorami posteÎpowania)
· uznanie ze strony otoczenia spoøecznego i posiadanie przyjacio
Âø
· zaangaźowanie w kosÂciele i/lub wspo
Âlnocie religijnej
· przynaleźnosÂcÂ do organizacji, w kto
Â rych moźna rozwijacÂ wøasne zainteresowania.

Wykres 7. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw energetycznych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4
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W czynniku dotyczaÎcym ksztaøtowania moźliwosÂci przystosowawczych przez
poziom zasoboÂw energetycznych wysteÎpuje w miareÎ staøa tendencja, polegajaÎca na
tym, źe istotnie wyźsze ich nateÎźenie zaznacza sieÎ u møodzieźy z wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (w zbiorowosÂci typu 4.) w stosunku do osoÂb z niewielkim potencjaøem
przystosowawczym (grupy typu 2.). RoÂwnoczesÂnie analizowany czynnik w podobnym nasileniu wysteÎpuje w trzech grupach ± typu 4. (z duźym potencjaøem przystosowawczym), typu 1. (ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu odczuwanych problemoÂw wewneÎtrznych) i typu 3. (ze sÂrednimi moźliwosÂciami przystosowawczymi ze
wzgleÎdu na silne konflikty interpersonalne). Ukazane zaleźnosÂci stanowiaÎ bazeÎ do
wnioskowania, źe na niewielkie moźliwosÂci przystosowawcze møodzieźy zagroźonej
uzaleźnieniami z terenoÂw miejskich wpøywa niski poziom kapitaøu energetycznego.
Deficyty w tej kategorii zasoboÂw dotyczaÎ gøoÂwnie:
· wøasnego zdrowia fizycznego i/lub psychicznego
· zdrowia czøonko
Â w rodziny
· ubezpieczenia zdrowotnego
· odpowiedniego odźywania sieÎ
· siø do zrealizowania podjeÎtych zadan
Â
· rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe
· speÎdzania czasu z bliskimi
· zabezpieczen
Â finansowych.
Dla spostrzeganych zyskoÂw w zasobach materialnych (por. wykres 8.), podmiotowych (por. wykres 9.), stanu (por. wykres 10.) i energii (por. wykres 11.)
ksztaøtujaÎ sieÎ analogiczne zaleźnosÂci. Z jednej strony istotnie wyźszy ich poziom
wysteÎpuje w zbiorowosÂci odznaczajaÎcej sieÎ wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typu 4.)
w stosunku do møodzieźy z niskim potencjaøem przystosowawczym (typu 2.).
ZasÂ z drugiej strony, w spoøecznosÂci cechujaÎcej sieÎ wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typu
4.) i w grupach ze sÂrednimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (typu 1., 3.)
testowany czynnik zaznacza sieÎ w podobnym nateÎźeniu. Moźna staÎd wnosicÂ, źe
na niskie moźliwosÂci adaptacyjne u møodzieźy zagroźonej uzaleźnieniami z terenoÂw
miejskich wpøywa spostrzeganie niewielkich zyskoÂw w zasobach materialnych,
podmiotowych, stanu i energetycznych.
Jak juź zostaøo to stwierdzone, niski potencjaø adaptacyjny møodzieźy zagroźonej uzaleźnieniami jest generowany przez dosÂwiadczanie niewielkich zyskoÂw
o charakterze materialnym. Istotnie niźsze zyski kapitaøowe w spoøecznosÂci odznaczajaÎcej sieÎ niewielkaÎ adaptacyjnosÂciaÎ dotyczaÎ w szczegoÂlnosÂci takich doÂbr jak:
· posiadanie mieszkania
· wyposaźenie domu
· narzeÎdzia potrzebne do pracy
· sÂrodki transportu.
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Wykres 8. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w zasobach materialnych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

Wykres 9. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w zasobach podmiotowych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4
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Niska adaptacyjnosÂcÂ w badanej grupie jest roÂwnieź generowana przez spostrzeganie maøych zyskoÂw w kapitale podmiotowym. Deficyty w pozyskiwaniu tego
rodzaju zasoboÂw (w spoøecznosÂci typu 2.) odnoszaÎ sieÎ mieÎdzy innymi do:
· sensownosÂci wøasnej egzystencji
· odnoszonych sukceso
Âw
· samooceny (poczucia dumy z siebie i pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem wøasnej
osoby)
· nadziei, wewneÎtrznego spokoju, optymizmu i poczucia humoru
· sÂwiadomosÂci osobistych daÎźen
Â oraz moźliwosÂci ich urzeczywistniania
· dosÂwiadczania niezaleźnosÂci i sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem (w
tym osobistego wpøywu na przyszøe powodzenie)
· angaźowania sieÎ w ro
Â źnego rodzaju aktywnosÂci, niepoddawania sieÎ rutynie
i samodyscypliny
· kompetencji spoøecznych w zakresie dobrego porozumiewania sieÎ.

Wykres 10. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w zasobach stanu na formy adaptacji zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena
Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

DosÂwiadczanie niewielkich zyskoÂw w zasobach stanu roÂwnieź determinuje niski
potencjaø przystosowawczy u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej. Pozyskiwanie zbyt maøego kapitaøu stanu dotyczy w szczegoÂlny sposoÂb:
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·
·
·
·
·
·
·

stabilnosÂci rodzinnej (w tym bliskosÂci z czøonkami rodziny i pomocy
w wypeønianiu domowych obowiaÎzkoÂw)
udanej relacji z partnerem
dosÂwiadczania wysokiej wartosÂci i przejawoÂw pozytywnych uczucÂ ze strony
otoczenia
stabilnej pracy (w tym zrozumienia ze strony pracodawcy/szefa, wsparcia ze
strony wspoÂøpracownikoÂw, pomocy w obszarze zawodowych zadanÂ)
posiadania przyjacioÂø oraz ich lojalnosÂci
liczby kontaktoÂw interpersonalnych (w tym obecnosÂci osoÂb, ktoÂre mogaÎ bycÂ
wzorami posteÎpowania)
zaangaźowania w kosÂciele i/lub wspoÂlnocie religijnej.

Wykres 11. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w zasobach energetycznych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

Formowanie niewielkich moźliwosÂci przystosowawczych u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej przez niskie zyski energetyczne odnosi sieÎ przede
wszystkim do takich czynnikoÂw jak:
· wøasne zdrowie fizyczne i/lub psychiczne
· siøy witalne i wytrzymaøosÂcÂ
· dysponowanie czasem na praceÎ i na kontakty z bliskimi
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·
·
·

rozwijanie sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe
zabezpieczenie finansowe
satysfakcjonujaÎce zarobki i stabilnosÂcÂ finansowa (w tym pieniaÎdze na nieprzewidziane wydarzenia, rozwoÂj osobisty i samodoskonalenie, transport i przyjemnosÂci).

Wykres 12. Wpøyw spostrzeganych strat w zasobach podmiotowych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

W przypadku spostrzegania utraty w zasobach podmiotowych zaznacza sieÎ
odwrotna do poprzednich prawidøowosÂcÂ. Mianowicie, z jednej strony istotnie
wyźsze nasilenie tego czynnika wysteÎpuje w zbiorowosÂci typu 2. (u møodzieźy
z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ) w stosunku do grupy typu 4. (u osoÂb z wysokim potencjaøem przystosowawczym). ZasÂ z drugiej strony, dosÂwiadczanie strat w kapitale
podmiotowym ksztaøtuje sieÎ na podobnym poziomie w trzech spoøecznosÂciach
z wysokaÎ i sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ ± typu 4., 1. i 3. Zatem moźna stwierdzicÂ, źe
wysokie nasilenie strat w zasobach podmiotowych generuje duźe trudnosÂci przystosowawcze u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy z terenoÂw miejskich. DosÂwiadczane straty podmiotowe odnoszaÎ sieÎ gøoÂwnie do:
· samooceny (w tym do pozytywnych uczucÂ wzgleÎdem siebie)
· sensownosÂci wøasnego źycia
· optymizmu
· rutyny.
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Zastosowana procedura statystyczna uzasadnia teź wniosek, źe spostrzeganie strat
w pozostaøych kategoriach zasoboÂw ± tzn. w kapitale materialnym, stanu i energetycznym ± nie wpøywa na sposoÂb przystosowania w analizowanej grupie møodych osoÂb.
Ad 3) Ksztaøtowanie adaptacji zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej przez zasoby wewneÎtrzne (zarzaÎdzajaÎce) versus zasoby zewneÎtrzne. Wyniki
jednoczynnikowej analizy wariancji pozwalajaÎ na sformuøowanie wniosku, źe na
sposoÂb przystosowania w badanej spoøecznosÂci wpøywajaÎ takie mechanizmy jak
(por. aneks do rozdziaøu X):
· dosÂwiadczany poziom zasobo
Â w o charakterze wewneÎtrznym (por. wykres 13.)
i zewneÎtrznym (por. wykres 14.)
· spostrzegane zyski w kapitale wewneÎtrznym (por. wykres 15.) i zewneÎtrznym
(por. wykres 16.).
W przypadku trzech mechanizmoÂw ± spostrzeganego poziomu zasoboÂw wewneÎtrznych, dosÂwiadczanego nateÎźenia doÂbr zewneÎtrznych oraz odczuwanych zyskoÂw w kapitale wewneÎtrznym ± zachodzi analogiczna zaleźnosÂcÂ. W spoøecznosÂci
odznaczajaÎcej sieÎ wysokaÎ adaptacyjnosÂciaÎ (typu 4.) wysteÎpuje istotnie wieÎksze
nasilenie wymienionych powyźej czynnikoÂw w stosunku do zbiorowosÂci o niskim
potencjale adaptacyjnym (typu 2.).
JednoczesÂnie zakres kapitaøu wewneÎtrznego i zewneÎtrznego oraz zyski w zasobach
zewneÎtrznych ksztaøtujaÎ sieÎ na podobnym poziomie w grupie 4. (z duźymi moźliwosÂciami przystosowawczymi) i w spoøecznosÂciach ze sÂredniaÎadaptacyjnosÂciaÎ(typu:
1. i 2.). W zwiaÎzku z tym moźna wysunaÎcÂ wniosek, źe zaroÂwno niski poziom zasoboÂw
wewneÎtrznych i zewneÎtrznych, jak roÂwnieź niewielkie zyski w kapitale wewneÎtrznym
generujaÎ duźe nasilenie problemoÂw adaptacyjnych w badanej grupie møodych osoÂb.
Niewielki potencjaø adaptacyjny zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej
jest generowany przez deficyty w istniejaÎcym kapitale zarzaÎdzajaÎcym (wewneÎtrznym). Do istotnych brakoÂw w tym obszarze naleźy zaliczycÂ przede wszystkim:
· dosÂwiadczanie niskiej sensownosÂci wøasnego źycia
· maøe nasilenie motywacji intencjonalnej (ukierunkowanej na urzeczywistnianie indywidualnych celoÂw)
· niskaÎ samooceneÎ
· zewnaÎtrzsterownosÂcÂ (poczucie braku wpøywu na wøasne źycie i przyszøy los)
· nikøe zdolnosÂci do angaźowania sieÎ w ro
Â źnego rodzaju aktywnosÂci źyciowe
· zbyt maøe umiejeÎtnosÂci organizacyjne ± np. dotyczaÎce zarzaÎdzania czasem
oraz innymi ludzÂmi
· niskie kompetencje spoøeczne ± m.in. w zakresie ksztaøtowania relacji interpersonalnych (w tym bliskosÂci w kontaktach rodzinnych)
· niewielkaÎ motywacjeÎ do rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie
zawodowe.
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Wykres 13. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw wewneÎtrznych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

Wykres 14. Wpøyw spostrzeganego poziomu zasoboÂw zewneÎtrznych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4
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Jak juź stwierdzono, na niskie moźliwosÂci przystosowawcze møodzieźy zagroźonej uzaleźnieniami wpøywa teź niewielki kapitaø zewneÎtrzny. Deficyty w tym zakresie odnoszaÎ sieÎ przede wszystkim do:
· maøej stabilizacji rodzinnej (w tym ro
Â wnieź niewielkiej pomocy w wypeønianiu domowych obowiaÎzkoÂw)
· niskiej stabilnosÂci w zakresie zatrudnienia (w tym ro
Â wnieź niewielkiego
zrozumienia ze strony przeøoźonych, maøego wsparcia od wspoÂøpracownikoÂw, nikøej pomocy w zadaniach zawodowych)
· zbyt rzadkiego uznania ze strony otoczenia spoøecznego
· niewielkiej stabilnosÂci finansowej i braku zabezpieczenia zdrowotnego
· zbyt niskiej liczby kontakto
Â w z innymi ludzÂmi (w tym roÂwnieź o charakterze
przyjacielskim oraz z osobami, ktoÂre mogaÎ stanowicÂ wzorce posteÎpowania)
· braku odpowiedniego mieszkania oraz jego nieodpowiedniego wyposaźenia
· niemoźnosÂci dysponowania sÂrodkami transportu
· niewielkich kontakto
Â w z kosÂcioøem, wspoÂlnotami religijnymi i/lub organizacjami, w ktoÂrych moźna rozwijacÂ wøasne zainteresowania.

Wykres 15. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

Kolejnym czynnikiem, ktoÂry wpøywa na niski potencjaø adaptacyjny zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej, jest spostrzeganie niewielkich zyskoÂw w kapi-

314 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Iwona Niewiadomska, Mirosøaw Kalinowski
tale wewneÎtrznym. Zbyt niskie zyski w zasobach zarzaÎdzajaÎcych dotyczaÎ w szczegoÂlnosÂci:
· sensownosÂci wøasnej egzystencji
· poczucia osobistej skutecznosÂci (szczego
Â lnie w konteksÂcie dosÂwiadczanych
sukcesoÂw)
· samooceny (poczucia dumy z siebie)
· wewnaÎtrzsterownosÂci (dosÂwiadczania niezaleźnosÂci, poczucia zaangaźowania,
kontroli nad wøasnym źyciem i osobistego wpøywu na osiaÎgane sukcesy)
· motywacji intencjonalnej (urzeczywistniania osobistych celo
Â w)
· zdolnosÂci organizacyjnych (m.in. w zakresie zarzaÎdzania wøasnym czasem
przeznaczonym na praceÎ i/lub kontakty z najbliźszymi, niepoddawania sieÎ
rutynie, samodyscypliny)
· umiejeÎtnosÂci spoøecznych ± przede wszystkim w zakresie komunikacji interpersonalnej
· rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe.

Wykres 16. Wpøyw spostrzeganych zyskoÂw w zasobach zewneÎtrznych na formy adaptacji zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu
Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach typu 1., 2., 3., 4

W przypadku dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach zewneÎtrznych zachodzi nieco
inna prawidøowosÂcÂ. Mianowicie, u osoÂb z wysokaÎadaptacyjnosÂciaÎ(w grupie typu 4.)
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testowany czynnik zaznacza sieÎ w istotnie wieÎkszym nasileniu w stosunku do dwoÂch
grup ± møodzieźy z niskimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (zbiorowosÂci typu
2.) i jednostek ze sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ z powodu przeźywania silnych konfliktoÂw
interpersonalnych (spoøecznosÂci typu 3.).
JednoczesÂnie nateÎźenie dosÂwiadczanych zyskoÂw w kapitale zewneÎtrznym jest
podobne w grupie typu 4. i w zbiorowosÂci typu 1. (møodzieźy ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym z powodu odczuwania podwyźszonych problemoÂw wewneÎtrznych). Zaprezentowane przesøanki uzasadniajaÎ konkluzjeÎ, źe spostrzeganie
niewielkich zyskoÂw w zasobach zewneÎtrznych wpøywa zaroÂwno na niski potencjaø
przystosowawczy (w grupie typu 2.), jak i na nasilenie trudnosÂci o charakterze
interpersonalnym (w spoøecznosÂci typu 3.). Niskie zyski w wymienionych grupach
odnoszaÎ sieÎ gøoÂwnie do takich doÂbr jak:
· stabilizacja rodzinna (w tym ro
Â wnieź udany zwiaÎzek z partnerem i pomoc
w domowych obowiaÎzkach)
· stabilnosÂcÂ zawodowa (w tym takźe zrozumienie ze strony zwierzchniko
Â w,
wsparcie od kolegoÂw, narzeÎdzia potrzebne do pracy)
· satysfakcjonujaÎce zarobki
· stabilizacja finansowa ± m.in. posiadanie pienieÎdzy na nieprzewidziane wydarzenia, na rozwoÂj osobisty i samodoskonalenie oraz na sÂrodki transportu)
· docenianie przez otoczenie spoøeczne
· liczba kontakto
Â w spoøecznych (w tym obecnosÂcÂ osoÂb, od ktoÂrych moźna sieÎ
uczycÂ)
· relacje przyjacielskie oraz lojalnosÂcÂ z ich strony
· wsparcie ze strony kosÂcioøa i/lub wspo
Â lnoty religijnej
· posiadanie domu i jego wyposaźenia
· dysponowanie sÂrodkami transportu.
RoÂwnoczesÂnie wyniki badanÂ uzasadniajaÎ stwierdzenie, źe na sposoÂb funkcjonowania møodzieźy z terenoÂw miejskich w istotny sposoÂb nie wpøywa ani dosÂwiadczanie strat w kapitale zarzaÎdzajaÎcym, ani spostrzeganie strat w zasobach zewneÎtrznych. Powyźszy wniosek wynika z faktu, źe czynniki te wysteÎpujaÎ w podobnym
nasileniu w grupach typu 1., 2., 3. i 4.
Ad 4) Wpøyw zasoboÂw religijnych na formowanie przystosowania u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej. Na podstawie przeprowadzonej procedury statystycznej moźna wysunaÎcÂ wniosek, źe potencjaø adaptacyjny w wyodreÎbnionych spoøecznosÂciach jest determinowany przez religijne strategie zaradcze
o charakterze pozytywnym (por. wykres 17.). Na moźliwosÂci przystosowawcze
badanej møodzieźy nie wpøywajaÎ natomiast religijne sposoby radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, ktoÂre saÎ ukierunkowane negatywnie.
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Wykres 17. Wpøyw pozytywnych strategii zaradczych o charakterze religijnym na formy adaptacji
zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej (N=522): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji
dla Kwestionariusza Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupach typu
1., 2., 3., 4

Testowanie zasoboÂw religijnych prowadzi do wniosku, źe rzadkie stosowanie
pozytywnych strategii zaradczych o charakterze religijnym wpøywa na ksztaøtowanie
niskiego potencjaøu przystosowawczego. Powyźszy wniosek stanowi efekt dwoÂch
przesøanek. Po pierwsze, analizowany czynnik zaznacza sieÎ w istotnie wieÎkszym
nasileniu w spoøecznosÂci typu 4. (o wysokiej adaptacyjnosÂci) niź w zbiorowosÂci
typu 2. (o niskich moźliwosÂciach przystosowawczych). Po drugie, nie ma istotnych
roÂźnic statystycznych w zakresie stosowania pozytywnych strategii zaradczych mieÎdzy spoøecznosÂciami, u ktoÂrych wysteÎpuje wysoka i sÂrednia adaptacyjnosÂcÂ (typu: 4.,
1., 3.). Moźna zatem stwierdzicÂ, źe osoby z duźymi problemami przystosowawczymi w sytuacjach trudnych rzadko stosujaÎ takie strategie jak:
· poszukiwanie øaÎcznosÂci z Bogiem, Boźej miøosÂci, opieki i/lub pomocy od
Boga, źeby sieÎ pozbycÂ zøosÂci
· pro
Â by dostrzeźenia, jak BoÂg moźe wzmocnicÂ czøowieka w trudnej sytuacji
· prosÂby o odpuszczenie grzecho
Âw
· koncentrowanie sieÎ na religii, aby przestacÂ sieÎ martwicÂ dosÂwiadczanymi
problemami.
Podsumowanie przedstawionych analiz beÎdzie polegaøo na wskazaniu mechanizmoÂw psychologicznych, ktoÂre powinny doprowadzicÂ do zwieÎkszenia moźliwosÂci
przystosowawczych u møodych osoÂb z badanej spoøecznosÂci.
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Mechanizm pierwszy:
Zmniejszenie trudnosÂci adaptacyjnych w roÂźnych wymiarach funkcjonowania
zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy z terenoÂw miejskich powinno stanowicÂ
efekt spostrzegania wysokiego poziomu zasoboÂw o charakterze:
· materialnym
· podmiotowym
· energetycznym.

Osoby zajmujaÎce sieÎ oddziaøywaniami w stosunku do naduźywajaÎcej substancji psychoaktywnych møodzieźy miejskiej powinny usÂwiadamiacÂ beneficjentom
udzielanej pomocy, źe dysponujaÎ kapitaøem, ktoÂry posiada istotne znaczenie
w procesie przystosowawczym. Do waźnych zasoboÂw adaptacyjnych naleźaÎ
w szczegoÂlnosÂci:
· w zakresie materialnym ± odpowiednie warunki mieszkaniowe
· w obszarze podmiotowym ± dosÂwiadczanie sensownosÂci wøasnej egzystencji,
sprawowanie kontroli nad wøasnym źyciem, wysoka samoocena, optymizm,
poczucie humoru, sÂwiadomosÂcÂ osobistych celoÂw oraz moźliwosÂcÂ ich realizowania, zdolnosÂcÂ do angaźowania sieÎ w roÂźnego rodzaju aktywnosÂci, wysokie
kompetencje interpersonalne
· w wymiarze energetycznym ± fizyczne i psychiczne zdrowie wøasne oraz
czøonkoÂw rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zabezpieczenia finansowe, odpowiednie odźywanie sieÎ, siøy do zrealizowania podjeÎtych zadanÂ, rozwijanie
sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe
· w aspekcie zasobo
Â w religijnych ± poszukiwanie øaÎcznosÂci z Bogiem, a takźe
Jego miøosÂci, opieki i/lub pomocy; proÂby dostrzegania, źe BoÂg moźe wzmacniacÂ czøowieka w sytuacjach trudnych; prosÂby o odpuszczenie grzechoÂw;
koncentrowanie sieÎ na religii, aby przestacÂ sieÎ martwicÂ dosÂwiadczanymi
problemami.
Mechanizm drugi:
Wzrost potencjaøu przystosowawczego w wyodreÎbnionej spoøecznosÂci møodych
osoÂb z terenoÂw miejskich powinien nastaÎpicÂ w wyniku dosÂwiadczania zyskoÂw
w kapitale:
· materialnym
· podmiotowym
· stanu
· energetycznym.
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W dziaøalnosÂci profilaktycznej, terapeutycznej i/lub resocjalizacyjnej w stosunku
do tej grupy naleźy w szczegoÂlny sposoÂb uwzgleÎdniacÂ nasteÎpujaÎce zyski:
· w obszarze materialnym ± poprawianie standardo
Â w mieszkaniowych i wieÎkszaÎ
dbaøosÂcÂ o narzeÎdzia potrzebne do pracy
· w wymiarze podmiotowym ± zwieÎkszanie nateÎźenia takich czynniko
Â w jak:
a) sensownosÂcÂ wøasnej egzystencji, b) odnoszone sukcesy, c) samoocena,
d) nadzieja, e) wewneÎtrzny spokoÂj, f) optymizm, g) poczucie humoru,
h) sÂwiadomosÂcÂ osobistych daÎźenÂ oraz moźliwosÂcÂ ich urzeczywistniania,
i) dosÂwiadczanie niezaleźnosÂci i sprawowania kontroli nad wøasnym źyciem, j) angaźowanie sieÎ w roÂźnego rodzaju aktywnosÂci, k) niepoddawanie
sieÎ rutynie, l) samodyscyplina, m) kompetencje spoøeczne
· w aspekcie zasobo
Â w stanu ± wzrost poziomu: a) stabilnosÂci rodzinnej,
b) konstruktywnych relacji z partnerem, c) pozytywnych wzmocnienÂ ze
strony otoczenia, d) stabilizacji zawodowej, e) przyjacielskich relacji, f) kontaktoÂw interpersonalnych, g) zaangaźowania w kosÂciele i/lub wspoÂlnocie
religijnej
· w aspekcie zasobo
Â w energetycznych ± zwieÎkszanie nasilania doÂbr odnoszaÎcych sieÎ do: a) wøasnego zdrowia fizycznego i/lub psychicznego, b) siø witalnych i wytrzymaøosÂci, c) dysponowania czasem na praceÎ i na kontakty
z bliskimi, d) rozwijania sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe,
f) stabilizacji finansowej.
Mechanizm trzeci:
Wzrost adaptacyjnosÂci u møodzieźy miejskiej zagroźonej wykluczeniem spoøecznym z powodu uźywania substancji psychoaktywnych powinien wspoÂøwysteÎpowacÂ z redukowaniem strat w kapitale podmiotowym ± szczegoÂlnie w zakresie
samooceny, sensownosÂci wøasnego źycia i optymizmu.

Mechanizm czwarty:
DosÂwiadczenia osobiste mogaÎ doprowadzicÂ do zwieÎkszenia zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej. A ich wysoki poziom
w szczegoÂlny sposoÂb sprzyja pozytywnej adaptacji czøowieka.

W strategiach pomocowych naleźy uwzgleÎdniacÂ juź istniejaÎce zasoby zarzaÎdzajaÎce i/lub doprowadzacÂ do zyskoÂw w tym obszarze. WieÎksza adaptacyjnosÂcÂ stanowi
efekt funkcjonowania takich elementoÂw kapitaøu wewneÎtrznego jak: a) dosÂwiadczanie wysokiej sensownosÂci wøasnego źycia, b) kierowanie sieÎ silnaÎ motywacjaÎ
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intencjonalnaÎ, c) wysoka samoocena, d) sprawienie kontroli nad wøasnym źyciem
(wewnaÎtrzsterownosÂcÂ), e) wysokie poczucie wøasnej skutecznosÂci, f) angaźowanie sieÎ
w roÂźnego rodzaju aktywnosÂci źyciowe, g) dysponowanie duźymi umiejeÎtnosÂciami
organizacyjnymi, h) wykorzystywanie wysokich kompetencji spoøecznych, i) rozwijanie sieÎ poprzez edukacjeÎ lub doskonalenie zawodowe.
Mechanizm piaÎty:
Znaczny potencjaø przystosowawczy u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy
miejskiej stanowi takźe skutek posiadania duźych zasoboÂw zewneÎtrznych.

SzczegoÂlne znaczenie adaptacyjne posiadajaÎ nasteÎpujaÎce czynniki zewneÎtrzne:
a) stabilnosÂcÂ rodzinna, b) stabilnosÂcÂ zawodowa, c) stabilnosÂcÂ finansowa, d) zabezpieczenie zdrowotne, e) posiadanie rozlegøej sieci spoøecznych kontaktoÂw, g) pozytywne wzmocnienia ze strony otoczenia spoøecznego, h) wsparcie ze strony
kosÂcioøa, wspoÂlnot religijnych i/lub organizacji, w ktoÂrych moźna rozwijacÂ wøasne
zainteresowania i) posiadanie mieszkania oraz jego odpowiednie wyposaźenie.
Mechanizm szoÂsty:
Wzrost adaptacyjnosÂci zagroźonej marginalizacjaÎ møodzieźy miejskiej ± szczegoÂlnie w aspekcie redukowania odczuwanych problemoÂw wewneÎtrznych ± jest
zwiaÎzany z zyskami w zasobach stanu.

Strategie pomocowe wobec tej populacji powinny zatem uwzgleÎdniacÂ dosÂwiadczanie zyskoÂw w zasobach stanu. W szczegoÂlny sposoÂb naleźy zwracacÂ uwageÎ na
wzmacnianie: a) stabilnosÂci rodzinnej, b) bliskosÂci w relacjach rodzinnych oraz
w kontaktach z partnerem, c) stabilnosÂci zawodowej, d) kontaktoÂw spoøecznych,
e) uznania ze strony otoczenia spoøecznego, f) kontaktoÂw z kosÂcioøem, wspoÂlnotami
religijnymi i/lub organizacjami, w ktoÂrych moźna rozwijacÂ wøasne zainteresowania.
Mechanizm sioÂdmy:
ZwieÎkszenie moźliwosÂci przystosowawczych w populacji zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy z terenoÂw miejskich ± szczegoÂlnie w obszarze redukowania
konfliktoÂw interpersonalnych ± jest teź zwiaÎzane z odczuwaniem zyskoÂw w zasobach zewneÎtrznych.

Z przedstawionego powyźej mechanizmu wynika, źe w analizowanej spoøecznosÂci mogaÎ pojawiacÂ sieÎ bardziej pozytywne formy przystosowania, gdy møode
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osoby beÎdaÎ dosÂwiadczaøy zyskoÂw (korzystnych zmian) w kierunku: a) stabilizacji
rodzinnej, b) stabilizacji zawodowej c) stabilizacji finansowej, d) dosÂwiadczania
pozytywnych wzmocnienÂ ze strony otoczenia spoøecznego, e) zwieÎkszania konstruktywnych kontaktoÂw spoøecznych, f) wsparcia ze strony kosÂcioøa i/lub wspoÂlnoty
religijnej, g) posiadania domu i jego wyposaźenia.

3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny zagroźonej
uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej
Aktualny stan oddziaøywanÂ zwiaÎzany z ksztaøtowaniem moźliwosÂci przystosowawczych zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej. W konteksÂcie
tego zagadnienia naleźy bardzo mocno podkresÂlicÂ, źe w polskim spoøeczenÂstwie ±
szczegoÂlnie na obszarach miejskich ± nasila sieÎ zjawisko anomii. Do jego charakterystycznych cech naleźaÎ takie czynniki spoøeczno-kulturowe jak (Niewiadomska
2007, s. 123):
· dezintegracja obowiaÎzujaÎcych wartosÂci
· brak przestrzegania utrwalonych kulturowo wzorco
Â w zachowania
· kryzys zaufania do istniejaÎcych autoryteto
Â w i instytucji spoøecznych
· dezintegracja rodziny
· silna polaryzacja spoøeczna
· marginalizacja ro
Â źnych grup spoøecznych
· pogøeÎbiajaÎce sieÎ ubo
Â stwo.
Efektem wymienionych czynnikoÂw kulturowo-spoøecznych saÎ zaburzenia
w funkcjonowaniu PolakoÂw ± zaroÂwno na pøaszczyzÂnie źycia spoøecznego, jak
roÂwnieź w obszarze przeźycÂ psychicznych. Niekorzystne zmiany w relacjach interpersonalnych polegajaÎ przede wszystkim na wzmoźonej nieufnosÂci, wrogosÂci, rywalizacji, instrumentalnym traktowaniu innych oraz na patologicznych przejawach
dominacji. Natomiast w wymiarze wewneÎtrznych przeźycÂ zaznacza sieÎ wzmoźony
kryzys motywacji, poczucia bezsensu, braku toźsamosÂci oraz reakcje wycofywania
sieÎ z źycia spoøecznego. Tego typu problemoÂw dosÂwiadczajaÎ osoby w roÂźnych
grupach wiekowych, ale w szczegoÂlnosÂci dotykajaÎ one ludzi møodych (Niewiadomska 2007, s. 123).
Postulaty dotyczaÎce wzmacniania potencjaøu adaptacyjnego møodzieźy
z terenoÂw miejskich zagroźonej wykluczeniem spoøecznym. Czøowiek ma natureÎ dynamicznaÎ. Jest tworem kultury, ale i jej wspoÂøtwoÂrcaÎ, co stanowi podstaweÎ
wieÎzi jednostki ze zbiorowosÂciaÎ ludzkaÎ. Funkcjonowanie w okresÂlonym spoøeczenÂ-
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stwie nakøada na osobeÎ obowiaÎzek okresÂlenia swojego stosunku do zjawisk wysteÎpujaÎcych w sÂwiecie interpersonalnym. Do tego typu ocen jest jednak niezbeÎdny
odpowiedni ukøad odniesienia ± a czeÎsto stanowiaÎ go jedynie wartosÂci materialne
lub koniunkturalne. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczycÂ, źe warunkiem zaistnienia jednoczaÎcej filozofii źyciowej jest preferowanie wartosÂci transcendentalnych (naczelnych), poniewaź to wøasÂnie one okresÂlajaÎdalekosieÎźne cele źyciowe oraz
motywujaÎ osobeÎ do zajmowania dojrzaøych postaw w stosunku do otaczajaÎcej
rzeczywistosÂci (KosÂciuch 1984, s. 50).
Skutki zjawiska anomii przekonujaÎ, iź ksztaøtowanie konstruktywnych postaw
møodzieźy miejskiej moźe sieÎ odbywacÂ poprzez jej uczestnictwo w formalnych
ruchach møodzieźowych, ktoÂre dziaøajaÎ na terenie lokalnych spoøecznosÂci. Uczestnictwo w tego typu grupach, stanowi bardzo istotnaÎ pomoc w ksztaøtowaniu postaw
spoøeczno-moralnych møodego pokolenia, poniewaź celem tych wspoÂlnot jest wspomaganie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i moralnego swoich
czøonkoÂw.
Propozycje dziaøanÂ wynikajaÎce z teorii COR i uzyskanych wynikoÂw badanÂ
na bazie tej koncepcji. Teoria zachowania zasoboÂw roÂwnieź podkresÂla znaczenie
wartosÂciowania w funkcjonowaniu czøowieka. Przyjmuje mianowicie, źe dopasowanie posiadanego kapitaøu do wymogoÂw otoczenia jest zawsze determinowane
przez indywidualny, rodzinny i kulturowy system aksjo-normatywny. To wøasÂnie
od wyznawanych wartosÂci zaleźy zaroÂwno wykorzystywanie okresÂlonych doÂbr, jak
teź stosowanie strategii zaradczych w roÂźnego rodzaju sytuacjach źyciowych (Hobfoll 2006, s. 120). Przedstawiona zaleźnosÂcÂ znajduje szczegoÂlne potwierdzenie
w modelu dopasowania, w ktoÂrym jednostka w taki sposoÂb gromadzi, udoskonala
i modyfikuje kapitaø przystosowawczy, aby w jak najwieÎkszym stopniu sprostacÂ
zmianom warunkoÂw sÂrodowiskowych (Hobfoll 2006, s. 116). Selekcjonowanie
zasoboÂw w przedstawionym procesie odbywa sieÎ przede wszystkim na bazie wspoÂlnotowego systemu wartosÂci, ktoÂry z jednej strony decyduje o dopuszczalnosÂci
wykorzystywania okresÂlonego rodzaju kapitaøu, a z drugiej ± kreuje sankcje za
stosowanie niedopuszczalnych przez spoøecznosÂcÂ zachowanÂ i/lub postaw adaptacyjnych (Hobfoll 2006, s. 283).
O znaczeniu systemu aksjo-normatywnego w procesie przystosowania møodych
osoÂb do warunkoÂw anomii przekonujaÎ teź wyniki badanÂ, ktoÂre zostaøy zaprezentowane w drugim paragrafie. Zagroźona uzaleźnieniami møodzieź z terenoÂw miejskich
tym lepiej radzi sobie z wymogami stawianymi przez otaczajaÎcaÎ rzeczywistosÂcÂ, im
bardziej kieruje sieÎ wartosÂciami transcendentalnymi w procesie adaptacyjnym.
SÂwiadczy o tym fakt, źe w badanej grupie najlepiej funkcjonujaÎ osoby, ktoÂre
cechujaÎ sieÎ zaroÂwno wysokim poziomem, jak teź spostrzegajaÎ zyski w zakresie
(por. paragraf drugi):
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sensownosÂci wøasnego źycia
· sÂwiadomosÂci i urzeczywistniania dalekosieÎźnych celo
Â w źyciowych
· nadziei i optymizmu w stosunku do przyszøosÂci
· pozytywnych strategii religijnych w sytuacjach trudnych.
Naleźy jednoczesÂnie podkresÂlicÂ, źe dosÂwiadczanie silnych problemoÂw przystosowawczych przez zagroźonaÎ wykluczeniem møodzieź miejskaÎ øaÎczy sieÎ ze znacznymi stratami w kapitale podmiotowym ± a przede wszystkim z niewielkim odczuwaniem sensu wøasnego źycia (por. paragraf drugi).
·

Ksztaøtowanie systemu aksjo-normatywnego zagroźonej marginalizacjaÎ
møodzieźy miejskiej poprzez angaźowanie sieÎ w roÂwiesÂniczy wolontariat. DzieÎki funkcjonowaniu w møodzieźowych wspoÂlnotach wolontariatu osoba nie powinna
dosÂwiadczacÂ skutkoÂw anomii ze wzgleÎdu na spostrzeganie sensownosÂci podejmowanych dziaøanÂ, wspoÂøpracy i aktywnego uczestnictwa.
Wolontariat moźna okresÂlicÂ jako formeÎ aktywnosÂci spoøecznej w postaci bezpøatnego, sÂwiadomego i dobrowolnego dziaøania na rzecz innych, wykraczajaÎcego
poza wieÎzi rodzinno-koleźenÂsko-przyjacielskie (Kalinowski 2007, s. 197). Dynamika, elastycznosÂcÂ, entuzjazm oraz wewneÎtrzna natura takiej formy pomagania innym
sprawiajaÎ, iź wolontariat jest nosÂnikiem personalistycznych wartosÂci, a dowartosÂciowujaÎc sens søuźby blizÂnim ± zwøaszcza najsøabszym i najbiedniejszym ± w najwyźszym stopniu realizuje zasadeÎ miøosÂci spoøecznej. O wypeønianiu tej normy
sÂwiadczaÎ wymienione poniźej cele wszechstronnej aktywnosÂci wolontariackiej
(Kalinowski 2007, s. 197-198):
· domaganie sieÎ od wøadz publicznych praw dla najsøabszych ze wzgleÎdu na
roÂwnaÎ godnosÂcÂ obywateli
· wyprzedzanie odpowiedzi pan
Âstwa na potrzeby najsøabszych
· tworzenie sposobo
Â w interwencji i pozytywnych wzorcoÂw dla dziaøalnosÂci
struktur publicznych
· ksztaøtowanie opinii publicznej w zakresie ro
Â źnego rodzaju problemoÂw spoøecznych
· integracja søuźb publicznych w sektorach, w kto
Â rych interwencja panÂstwa jest
niewystarczajaÎca
· ukazywanie sensu søuźby spoøecznej w sytuacji obojeÎtnosÂci struktur publicznych lub kiedy dziaøania pomocowe saÎ nieadekwatne do potrzeb, zbiurokratyzowane czy teź spoÂzÂnione.
Za inicjowaniem dziaøalnosÂci møodzieźowego wolontariatu przemawia kilka
argumentoÂw. Oto one (Burzawa 2010, s. 211-212):
Argument pierwszy: ekonomicznosÂcÂ dziaøanÂ wolontariatu.
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DziaøalnosÂcÂ wolontariatu jest bardzo ekonomiczna, poniewaź wykorzystuje
entuzjazm i silnaÎ motywacjeÎ do przejawiania prospoøecznych zachowanÂ zaroÂwno
u møodzieźy, jak i u ich dorosøych opiekunoÂw. AktywnosÂcÂ spoøeczna w powiaÎzaniu
z dobrem wspoÂlnym moźe wywoøywacÂ trzy rodzaje postaw (Kromolicka 2003,
s. 162-163): 1) bierne poddawanie sieÎ wpøywom otoczenia, czyli uleganie mu,
2) przyjmowanie postawy obronnej, czyli oddzielanie sieÎ od sÂrodowiska, 3) daÎźenie
do przeksztaøcania otoczenia wedøug wøasnych celoÂw. To wøasÂnie trzecia postawa ±
charakterystyczna dla wolontariuszy ± jest najbardziej korzystna zaroÂwno dla otoczenia spoøecznego, jak roÂwnieź dla osoÂb podejmujaÎcych dziaøania na rzecz dobra
wspoÂlnego.
Argument drugi: wolontariat jako szkoøa dorosøosÂci.

Dziaøania tego rodzaju stanowaÎ szkoøeÎ dorosøosÂci ze wzgleÎdu na dostarczanie
møodym osobom okazji do (Macacci i in. 1996, s. 49-81): a) realizacji celoÂw
wynikajaÎcych z transcendentalnych i/lub personalistycznych wartosÂci, b) podejmowania konstruktywnych dziaøanÂ, c) peønienia roÂźnych roÂl, d) nawiaÎzywania wspoÂøpracy z roÂwiesÂnikami, e) inicjowania partnerskich relacji z dorosøymi, f) ksztaøtowania odpowiedzialnosÂci za siebie i za innych.
Ponadto, wolontariusz dosÂwiadcza w trakcie zadanÂ realizowanych z kolegami
i przeøoźonymi tych wartosÂci, ktoÂre stanowiaÎ motywacjeÎ do angaźowania sieÎ
w aktywnosÂci na rzecz innych ludzi. Spoøecznicy najbardziej potrzebujaÎ wzmocnienia sensu i skutecznosÂci tego, czemu posÂwieÎcajaÎ swoÂj czas. Waźnym potwierdzeniem sensownosÂci realizowanych inicjatyw jest okazywanie wolontariuszom pozytywnych wzmocnienÂ przez otoczenie spoøeczne (Kromolicka 2003, s. 162-163).
Argument trzeci: elastycznosÂcÂ dziaøanÂ wolontariatu.

AktywnosÂcÂ w ramach analizowanego rodzaju wspoÂlnoty roÂwiesÂniczej z jednej
strony uwzgleÎdnia specyfikeÎ problemoÂw wysteÎpujaÎcych w okresÂlonej spoøecznosÂci
lokalnej, a z drugiej ± jest elastyczna i pozbawiona rutyny z uwagi na pomysøowosÂcÂ
i zaangaźowanie møodych uczestnikoÂw. To wøasÂnie obserwowanie roÂwiesÂniczego
posteÎpowania sprawia, źe møodzieź szybko uczy sieÎ (GasÂ 1993, s. 88):
· prospoøecznych zachowan
Â
· radzenia sobie w sytuacjach trudnych
· skutecznego przeciwstawiania sieÎ presji dewiacyjnych grup koleźen
Âskich.
Przykøadem spoøecznej dziaøalnosÂci møodzieźy na terenie miasta moźe bycÂ
wolontariat studencki, ktoÂry zostaø zainicjowany w Katolickim Uniwersytecie Lu-
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belskim Jana Pawøa II w 2004 roku. Inicjatywa tego rodzaju miaøa urzeczywistniacÂ
dwa podstawowe cele: 1) promowanie zdrowego stylu źycia wsÂroÂd studentoÂw;
2) nabywanie umiejeÎtnosÂci profilaktycznych, ktoÂre po zakonÂczeniu studioÂw mogaÎ
bycÂ realizowane w spoøecznosÂciach lokalnych.
Funkcjonowanie wolontariatu byøo podzielone na dwie fazy. W pierwszej z nich
møodzieź uczestniczyøa w szkoleniach zwieÎkszajaÎcych jej kompetencje profilaktyczne. Tematyka szkolenÂ obejmowaøa zagadnienia z zakresu (Niewiadomska 2006,
s. 202): 1) idei i moźliwosÂci dziaøanÂ wolontariatu, 2) wykorzystania strategii informacyjnej ± gøoÂwnie poprzez konstruowanie informacji promujaÎcych zdrowie,
3) moźliwosÂci zagospodarowania czasu wolnego møodzieźy, 4) tworzenia grup
wsparcia dla zdrowego stylu źycia, 5) rozpoznawania symptomoÂw zaburzenÂ zachowania u roÂwiesÂnikoÂw, 6) wykorzystywania strategii interwencyjnej, 7) ksztaøtowania
bezpieczenÂstwa w spoøecznosÂci lokalnej, 8) konstruowania autorskich programoÂw
profilaktycznych.
Natomiast faza druga polegaøa na realizacji autorskich projektoÂw, ktoÂre zostaøy
opracowane przez kaźdaÎ z 9 grup wolontariatu. W programach uwzgleÎdniono
nasteÎpujaÎce strategie (Niewiadomska 2006, s. 202):
· promocja zdrowego stylu źycia wsÂro
Â d studentoÂw (1. grupa)
· dziaøalnosÂcÂ edukacyjna poprzez prowadzenie warsztato
Âw rozwijajaÎcych umiejeÎtnosÂci studentoÂw ± np. w zakresie uczenia sieÎ, radzenia sobie ze stresem
(2. grupa)
· integracja poprzez tworzenie grup wsparcia dla rozwoju zainteresowan
Â studentoÂw na terenie uczelni (3. grupa)
· oddziaøywania integracyjne na terenie akademiko
Â w (4. grupa)
· scalanie studento
Â w zagranicznych ze studentami polskimi w spoøecznosÂci
akademickiej KUL (5. grupa)
· dziaøania interwencyjne zwiaÎzane z prowadzeniem studenckiego telefonu
SOS (6. grupa)
· realizacja strategii interwencyjnej poprzez prowadzenie studenckiego e-maila
SOS (7. grupa)
· oddziaøywania interwencyjne zwiaÎzane z prowadzeniem studenckiej skrzynki
SOS (8. grupa)
· informacja, edukacja i interwencja w zakresie bezpiecznego stylu źycia wsÂro
Âd
studentoÂw KUL (9. grupa).
Dziaøania wolontariatu studenckiego stanowiøy rodzaj propozycji dla sÂrodowiska møodych osoÂb, aby podejmowaøy interesujaÎce formy dziaøanÂ wspomagajaÎcych
ich rozwoÂj fizyczny, intelektualny, emocjonalny i moralny. Przedstawione propozycje z jednej strony byøy nastawione na wspoÂøtworzenie z roÂwiesÂnikami inicjatyw
stanowiaÎcych przejawy kultury studenckiej, a z drugiej ± stanowiøy podstaweÎ do
tworzenia wieÎzi jednostki z otoczeniem. Naleźy podkresÂlicÂ, źe podejmowanie
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i podtrzymywanie inicjatyw ksztaøtujaÎcych kultureÎ studenckaÎ miaøo roÂwnieź na celu
zwieÎkszenie identyfikacji z systemem aksjo-normatywnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. Odkrywanie i realizowanie tych wartosÂci jest
øatwiejsze w konstruktywnej grupie roÂwiesÂniczej. RoÂwnie waźny aspekt funkcjonowania wolontariatu polegaø na udzielaniu roÂwiesÂniczej pomocy tym studentom,
ktoÂrzy dosÂwiadczali sytuacji trudnych. Byøo to moźliwe dzieÎki uruchomieniu studenckich strategii interwencyjnych ± telefonu zaufania, skrzynki SOS i studenckiej
poradni internetowej.
WaźnaÎ propozycjeÎ w zakresie ksztaøtowania zasoboÂw rozwojowych u zagroźonej uzaleźnieniami møodzieźy miejskiej stanowiaÎ Parafialne Zespoøy Caritas
(PZC). Tego rodzaju wspoÂlnoteÎ mogaÎ tworzycÂ wolontariusze, ktoÂrzy pod
przewodnictwem ksieÎdza proboszcza realizujaÎ dzieøa miøosierdzia na terenie
parafii. CzøonkoÂw PZC moźna podzielicÂ na trzy grupy (Sobolewski i in.
2009, s. 57):
· czynnych ± osoby te angaźujaÎ sieÎ na staøe w praceÎ wolontariackaÎ, uczestniczaÎ
w spotkaniach organizacyjnych i formacyjnych, troszczaÎsieÎ o funkcjonowanie
zespoøu i stanowiaÎ ¹rdzenÂº PZC
· wspierajaÎcych ± saÎ to parafianie, kto
Â rzy w jakisÂ sposoÂb systematycznie wspierajaÎ dziaøania, jakie saÎ podejmowane przez czynnych czøonkoÂw PZC
(np. logistycznie)
· sympatyko
Â w ± jednostki, ktoÂre okazjonalnie, w miareÎ swoich moźliwosÂci,
søuźaÎ innym ludziom (np. swoim czasem czy samochodem).
Ze wzgleÎdu na to, źe wolontariat w ramach PZC zostaø zaproponowany po to,
aby zwieÎkszacÂ pozytywnaÎ adaptacjeÎ u møodzieźy z terenoÂw miejskich zagroźonej
wykluczeniem, warto zwroÂcicÂ uwageÎ na cele i zadania tej wspoÂlnoty.
Najwaźniejszym daÎźeniem Parafialnych ZespoøoÂw Caritas jest dziaøalnosÂcÂ charytatywna dla zrealizowania duchowych i materialnych potrzeb czøowieka, wypøywajaÎca z ewangelicznego przykazania miøosÂci i majaÎca na uwadze godnosÂcÂ kaźdej
osoby ludzkiej ± bez wzgleÎdu na jej wyznanie, sÂwiatopoglaÎd, narodowosÂcÂ, raseÎ
i przekonania (Sobolewski i in. 2009, s. 68).
Przedstawiony powyźej cel moźe bycÂ realizowany poprzez roÂźnego rodzaju
zadania. Zgodnie z wytycznymi Komisji Episkopatu Polski dziaøania te powinny
obejmowacÂ przede wszystkim (Sobolewski i in. 2009, s. 69-71): 1) formowanie
wspoÂlnoty parafialnej w duchu miøosierdzia ± m.in. uwraźliwianie na problem
wielowymiarowego uboÂstwa, 2) rozpoznawanie osoÂb potrzebujaÎcych pomocy oraz
ich potrzeb, 3) pomoc ubogim i potrzebujaÎcym, 4) troska o grupy spoøeczne
w parafii, ktoÂre borykajaÎ sieÎ z roÂźnego rodzaju problemami, 5) wspieranie ofiar
kleÎsk i katastrof, 6) gromadzenie informacji o sytuacji źyciowej osoÂb ubogich,
7) walka z dyskryminacjaÎ jednostek i grup zmarginalizowanych spoøecznie,
8) budowanie kultury solidarnosÂci z ubogimi, 9) formacja religijno-moralna czøon-
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koÂw Parafialnych ZespoøoÂw Caritas w duchu solidarnosÂci i miøosÂci spoøecznej, 10)
tworzenie specjalistycznych placoÂwek pomocowych.
Przedstawione powyźej kierunki dziaøalnosÂci PZC uzasadniajaÎ stwierdzenie, źe
efektem zaangaźowania w tego rodzaju wspoÂlnoty powinien bycÂ dojrzaøy sÂwiatopoglaÎd, chroniaÎcy przed marginalizacjaÎ møode osoby ± mieÎdzy innymi w wyniku
preferowania wartosÂci transcendentalnych, respektowania spoøecznie akceptowanych zasad posteÎpowania i wypracowania ideaøu wøasnego ¹jaº (indywidualnej
toźsamosÂci).
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ROZDZIAè XI

ZASOBY ADAPTACYJNE PRZESTEÎPCOÂW
ODBYWAJAÎCYCH KARY IZOLACYJNE
___________________________________________

Iwona Niewiadomska

4. Problemy przystosowawcze wieÎzÂnioÂw
SposÂroÂd istniejaÎcych rodzajoÂw formalnej reakcji na przesteÎpstwo najwieÎcej
kontrowersji budzi kara pozbawienia wolnosÂci. Od wielu lat prowadzone saÎ rozwaźania nad jej przydatnosÂciaÎ dla prawidøowego i skutecznego procesu spoøecznej
readaptacji skazanych (Hoøyst 2004, s. 1388).
Izolacja spoøeczna, niezaleźnie od przyczyn powstawania i towarzyszaÎcych okolicznosÂci, jest zÂroÂdøem zaburzenÂ adaptacyjnych. TrudnosÂci tego rodzaju powstajaÎ
w wyniku ograniczenia ilosÂci i roÂźnorodnosÂci napøywajaÎcych bodzÂcoÂw sensorycznych, zmniejszenia przestrzeni źyciowej oraz minimalizacji bezposÂrednich kontaktoÂw spoøecznych. W przypadku izolacji przymusowej dochodzi roÂwnieź bardzo
powaźne zÂroÂdøo napieÎcia psychicznego w postaci frustracji potrzeby bezpieczenÂstwa (Ciosek 1983, s. 50-60; Ciosek 2001, s. 304-305).
IstotaÎ dolegliwosÂci kary pozbawienia wolnosÂci jest z jednej strony oderwanie
osoby od jej sÂrodowiska źycia ± rodziny, pracy, przyjacioÂø, miejsca zamieszkania,
a z drugiej ± funkcjonowanie na ograniczonej przestrzeni zakøadu karnego, koniecznosÂcÂ podporzaÎdkowania sieÎ rygorom zastosowanej sankcji oraz naraźenie na roÂźnorodne sytuacje trudne (Ciosek 2001, s. 306; Pawela 2003, s. 204).
Problemy przystosowawcze zwiaÎzane ze skutkami dosÂwiadczania stresu.
Na dosÂwiadczanie deprywacji przez wieÎzÂnioÂw wpøywajaÎ ograniczenia stymulacji sensorycznej, ktoÂre wynikajaÎ z architektury i zasad funkcjonowania zakøadoÂw
karnych ± uboÂstwo barw, monotonia przestrzeni i zdarzenÂ (Ciosek 2001, s. 298-299).
Waźnym zÂroÂdøem napieÎcia psychicznego jest aspekt funkcjonalny sÂrodowiska
wieÎziennego ± frustracja potrzeb, kontrola zachowanÂ i ingerowanie personelu we
wszystkie dziedziny źycia, niekorzystne warunki bytowe, ograniczenie swobody
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decyzji i dziaøanÂ, czeÎste ich zrutynizowanie i bezsensownosÂcÂ, pozbawienie moźliwosÂci kontaktoÂw heteroseksualnych (Ciosek 2001, s. 299-300).
Czynnikiem stresorodnym jest roÂwnieź aspekt temporalny kary pozbawienia
wolnosÂci. Czas stanowi taki wymiar ludzkiego źycia, w ktoÂrym istotnaÎ roleÎ
odgrywajaÎ subiektywne dosÂwiadczenia. W sÂwiadomosÂci wieÎzÂnioÂw zajmuje on
miejsce wyjaÎtkowe. Przede wszystkim dlatego, źe jest wartosÂciaÎ, w ktoÂrej mierzony jest okres izolacji. Kara jest tym dotkliwsza, im døuźszy jest orzeczony wyrok.
Wyczekiwanie na moment zakonÂczenia kary, a jednoczesÂnie ograniczenie swobody samodzielnego wywoøywania zdarzenÂ i podejmowania dziaøanÂ sprawiajaÎ, źe
czasokres speÎdzony w wieÎzieniu staje sieÎ nierealny, nierzeczywisty i zupeønie inny
od upøywajaÎcego na wolnosÂci. Skazani czeÎsto informujaÎ, źe duźaÎ wartosÂcÂ ma tylko
czas ¹zewneÎtrznyº, natomiast pobyt w izolacji charakteryzuje sieÎ funkcjonowaniem ¹poza czasemº, ktoÂry jest stracony (Ciosek 1983, s. 50-60; Ciosek 2001,
s. 302-304).
Przeźywanie sytuacji trudnych przez skazanego jest roÂwnieź wynikiem oderwania od sÂrodowiska spoøecznego, poczucia utraty wieÎzi z rodzinaÎ, obawy o los najbliźszych, sÂwiadomosÂci wyrzaÎdzonej krzywdy czy źalu za utraconaÎpracaÎ. Oderwanie
od dotychczasowego sÂrodowiska źycia jest czeÎsto odbierane przez wieÎzÂnioÂw
w kategoriach odrzucenia spoøecznego (Hoøyst 2004, s. 1389-1390).
Døugotrwaøe napieÎcie zwiaÎzane z pobytem w zakøadzie karnym prowadzi do
negatywnych zmian w osobowosÂci skazanych, co znajduje odzwierciedlenie w ich
sposobie mysÂlenia, dosÂwiadczanych emocjach i zachowaniu. Izolacja wieÎzienna jest
jednaÎ z najostrzejszych form zaburzenia struktury ¹ja ± sÂwiatº w wyniku tego, źe
powoduje koniecznosÂcÂ znacznej redukcji bodzÂcoÂw z obydwu tych sfer. Destrukcyjne zmiany w psychice saÎ spowodowane tym, źe osobowosÂcÂ rozwija sieÎ w wyniku
interakcji z otaczajaÎcym sÂwiatem. NiemoźnosÂcÂ podtrzymania tych relacji prowadzi
do tego, źe osobowosÂcÂ funkcjonuje w warunkach nieadekwatnych do jej potrzeb
(Hoøyst 2004, s. 1388-1389). Negatywne skutki izolacji wieÎziennej saÎ najczeÎsÂciej
wywoøane brakiem zaspokojenia potrzeb zwiaÎzanych z bezpieczenÂstwem, miøosÂciaÎ,
afiliacjaÎ, stymulacjaÎ sensorycznaÎ i informacyjnaÎ, autonomiaÎ decyzyjnaÎ, swobodaÎ
dziaøania, kontaktami heteroseksualnymi (Ciosek 1993, s. 255; Chmielewska
2004, s. 165-166).
Potrzeby psychiczne stanowiaÎ mechanizm motywacyjny, ktoÂry pobudza do
dziaøania i nadaje kierunek podjeÎtej aktywnosÂci. Dlatego deprywacja potrzeb czøowieka w warunkach zakøadu karnego prowadzi do roÂźnego typu zaburzenÂ w jego
(Hoøyst 2004, s. 1389-1390):
1. mysÂleniu
2. emocjach
3. zachowaniu.
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Ad 1) Poznawcze skutki deprywacji potrzeb u osadzonych. Do skutkoÂw
w sferze poznawczej naleźy zaliczycÂ przede wszystkim skroÂcenie okresu koncentracji uwagi, wskutek czego podejmowane czynnosÂci szybko meÎczaÎ. Skazany zamienia
wysiøek intelektualny na poszukiwanie stymulacji w postaci zachowanÂ zasteÎpczych ±
np. w postaci coraz mniej wybrednych źartoÂw lub czynnosÂci przypominajaÎcych
dziecieÎce zabawy. NasilajaÎ sieÎ tendencje do mysÂlenia magicznego, co skutkuje
wzrostem podatnosÂci na sugestieÎ i wieÎkszaÎ zaleźnosÂciaÎ od autorytetoÂw. Osadzony
czeÎsto ma trudnosÂci z funkcjonowaniem w wymiarze temporalnym. W zwiaÎzku
z tym nie potrafi mysÂlecÂ perspektywicznie i traci orientacjeÎ dotyczaÎcaÎ celoÂw źyciowych.
Ad 2) Emocjonalne skutki deprywacji potrzeb u osadzonych. Pod wpøywem
izolacji wieÎziennej zachodzaÎ roÂwnieź istotne zmiany w sferze emocjonalnej. Pobytowi w zakøadzie karnym moźe towarzyszycÂ gwaøtowny wzrost negatywnych stanoÂw
psychicznych w postaci (Pospiszyl 2000, s. 135-136; Ciosek 1993, s. 50-60; Ciosek
2001, s. 300-305):
· zøego samopoczucia
· napieÎcia psychicznego
· impulsywnosÂci
· wysokiego leÎku i/lub trwaøego przygneÎbienia
· nieadekwatnych reakcji uczuciowych w stosunku do napøywajaÎcych bodzÂcoÂw.
SzczegoÂlnaÎ uwageÎ w zakresie emocjonalnych skutkoÂw pobytu w wieÎzieniu
naleźy zwroÂcicÂ na gwaøtowny wzrost agresywnosÂci. Wynika to z kilku prawidøowosÂci, ktoÂre majaÎ istotne znaczenie dla procesoÂw przystosowawczych. Po pierwsze, omawiane zjawisko jest typowym nasteÎpstwem sytuacji o charakterze izolacyjnym (Ciosek 2001, s. 304-305). W zwiaÎzku z tym agresja pojawia sieÎ czeÎsto
jako reakcja na sytuacjeÎ wieÎziennaÎ. PotwierdzajaÎ to wyniki badanÂ ± osadzeni
w zakøadach karnych przejawiajaÎ istotnie wyźszy poziom agresji w stosunku do
osoÂb poddawanych probacji ± skazanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary i warunkowo przedterminowo zwolnionych z jej wykonywania (SzaøanÂski, Michalski 1998a, s. 163-169). Po drugie, przejawy takich zachowanÂ mogaÎ
miecÂ roÂźny charakter ± np. podejmowanie atakoÂw wobec innych, autoagresja lub
bunt przeciwko normom moralnym (Hoøyst 2004, s. 1389-1390). Po trzecie,
wysokie nasilenie agresji czeÎsto wspoÂøwysteÎpuje z niskaÎ tolerancjaÎ na stres (Calhoun i in. 2000, s. 564-565).
Naleźy podkresÂlicÂ, źe zachowanie agresywne moźe bycÂ spowodowane roÂźnymi
mechanizmami reagowania podmiotowego ± reaktywnosÂciaÎ, niskaÎ samokontrolaÎ,
potrzebami, stylami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poczuciem wøasnej
wartosÂci i wyuczonymi wzorcami zachowania (Calhoun i in. 2000, s. 564-565).
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Pomimo roÂźnic indywidualnych pod wzgleÎdem uksztaøtowania i nasilenia wymienionych mechanizmoÂw, agresja niemal zawsze wiaÎźe sieÎ z procesem przystosowawczym ± przede wszystkim z poznawczym konstruowaniem znaczenia zaistniaøej
sytuacji. W zwiaÎzku z tym wystaÎpienie reakcji agresywnej w duźym stopniu zaleźy
od subiektywnej interpretacji zachowanÂ innych osoÂb (np. umysÂlne dziaøanie czy
zdarzenie przypadkowe), repertuaru posiadanych sposoboÂw rozwiaÎzywania problemoÂw a takźe od normatywnego przekonania o tym, co sieÎ w danej sytuacji powinno
robicÂ (Reykowski 2002, s. 279-280). ¹Uruchomienieº agresji wiaÎźe sieÎ takźe
z operacjami poznawczymi podmiotu w zakresie (FraÎczek 2002, s. 48):
· przewidywania skutko
Â w wøasnego posteÎpowania ± im bardziej pewne oczekiwanie negatywnych konsekwencji, tym mniejsze prawdopodobienÂstwo
manifestowania agresji
· zdolnosÂci do decentracji, tj. przyjeÎcia perspektywy innej osoby w interpretacji
zaistniaøego zdarzenia.
Ad 3) Behawioralne skutki deprywacji potrzeb u osadzonych. Niezaspokojone potrzeby w warunkach wieÎziennych wywoøujaÎ roÂwnieź niekorzystne zmiany na
poziomie aktywacji zachowanÂ. Ich døugotrwaøa deprywacja prowadzi do (Ciosek
2001, s. 299-305; Hoøyst 2004, s. 1389-1390):
· biernosÂci
· apatii
· niecheÎci do podejmowania wysiøku fizycznego i/lub psychicznego
· bezwolnosÂci
· bezsilnosÂci.
Brak motywacji w kierunku podejmowania aktywnosÂci moźe prowadzicÂ
w konsekwencji do tego, źe skazany zmienia sieÎ z podmiotu sprawczego na przedmiot oddziaøywanÂ innych.
PodsumowujaÎc przedstawione powyźej zagadnienia, naleźy jeszcze raz podkresÂlicÂ, źe adaptacja oznacza zdolnosÂcÂ dopasowania sieÎ czøowieka do zmieniajaÎcych sieÎ
okolicznosÂci zewneÎtrznych oraz umiejeÎtnosÂcÂ osiaÎgnieÎcia waźnych dla siebie celoÂw
(Ciosek 2001, s. 211). Stres wieÎzienny, nawet przy duźych zdolnosÂciach adaptacyjnych, uruchamia mechanizmy obronne, majaÎce na celu albo zlikwidowanie zÂroÂdøa
wywoøujaÎcego napieÎcie wewneÎtrzne, a jesÂli sieÎ to nie udaje, to przynajmniej doprowadzenie do redukcji nateÎźenia negatywnego stanu psychicznego (Ciosek 2001,
s. 308). Problemy w procesie adaptacyjnym u osadzonych potwierdzajaÎ wyniki
badanÂ. Stwierdzono w nich, źe w miareÎ wydøuźania sieÎ czasu izolacji u skazanych
wysteÎpuje (Woøowicz 1996, s. 214; Machel 2003, s. 208-209):
· brak wyrazÂnej perspektywy źyciowej
· mniejsza odpornosÂcÂ psychiczna
· obniźenie samooceny
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aprioryczna negacja wartosÂci przekazywanych przez personel
brak reakcji na oddziaøywania poprawcze
steÎpienie wraźliwosÂci na uwieÎzienie
nasilenie agresywnych zachowanÂ, w tym roÂwnieź czeÎstsze stosowanie przemocy
wieÎksze nasilenie zaburzenÂ seksualnych.

Zaburzenia przystosowawcze zwiaÎzane z funkcjonowaniem w instytucji
totalnej. W spoøecznosÂci wieÎziennej, podobnie jak w innych grupach, wysteÎpujaÎ
dwa rodzaje wieÎzi ± formalne i nieformalne (Hoøyst 2004, s. 1389-1390). Formalna
organizacja skazanych jest oparta na przepisach ustawowych i regulaminie zakøadu
karnego, ktoÂre w sposoÂb drobiazgowy normujaÎ caøosÂcÂ zachowanÂ jednostki, a jednoczesÂnie tworzaÎ niezwykle zøoźony ukøad jawnych i ukrytych zaleźnosÂci, okresÂlanych
w kategoriach instytucji totalnej (Ciosek 2001, s. 304-305). O tym, źe wieÎzienie
moźna traktowacÂ jako instytucjeÎ totalnaÎ, decydujaÎ nasteÎpujaÎce wyznaczniki (SeÎk
2001 s. 304-305; Bøachut i in. 2001 s. 486-491):
· podziaø spoøecznosÂci na personel peøniaÎcy funkcje regulacyjno-kontrolne
i pensjonariuszy bezwzgleÎdnie podporzaÎdkowanych nadzorowi ze strony
funkcjonariuszy
· grupowy charakter wøadzy, w kto
Â rej kaźdy czøonek personelu moźe wymierzacÂ sankcje kaźdemu pensjonariuszowi
· powszechne stosowanie sankcji, kto
Â re mogaÎ bycÂ wymierzane skazanym za
bardzo liczne zachowania
· funkcjonowanie osadzonych na niewielkiej i ograniczonej przestrzeni
· przepeønienie zakøado
Â w karnych
· regulowanie i kontrolowanie caøej aktywnosÂci jednostki
· sÂcisøe podporzaÎdkowanie regulaminowi rozkøadu dnia, kolejnosÂci i czasu dziaøan
Â
· jednakowe traktowanie skazanych przez personel
· podejmowanie wszelkich czynnosÂci pensjonariuszy w obecnosÂci wspo
Â øwieÎzÂnioÂw, ktoÂrzy zachowujaÎ sieÎ w podobny sposoÂb
· unifikacja skazanych polegajaÎca na tym, źe majaÎ oni takie same prawa
i obowiaÎzki.
Efekt przebywania w zakøadzie karnym jako instytucji totalnej moźe polegacÂ na
(SeÎk 2001, s. 304-305; Steuden, Jaworowska 2004, s. 294-295): 1) standaryzacji,
2) degradacji, 3) depersonalizacji, 4) bøeÎdnej adaptacji.
Ad 1) Standaryzacja. Tego rodzaju procesowi podlegajaÎ wszystkie bez wyjaÎtku
osoby skazane na kareÎ pozbawienia wolnosÂci. Standaryzacja jest skutkiem stosowania regulaminu zakøadoÂw karnych, ktoÂry bardzo szczegoÂøowo okresÂla formy posteÎpowania ze skazanymi (Steuden, Jaworowska 2004, s. 294).
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Ad 2) Degradacja. Zjawisko to polega na tym, źe czøowiek pozbawiony wolnosÂci moźe stacÂ sieÎ przedmiotem manipulacji ze strony innych ludzi ± zaroÂwno
podmiotoÂw reprezentujaÎcych administracjeÎ, jak roÂwnieź wspoÂøwieÎzÂnioÂw. Proces
obejmuje roÂźne formy naruszania godnosÂci osoby ± m.in. dosÂwiadczanie poniźenia
czy upokorzenia (Steuden, Jaworowska 2004, s. 294).
Ad 3) Depersonalizacja. Termin ten søuźy okresÂleniu subiektywnie doznawanej przemiany, przeźywanej jako poczucie obcosÂci lub wreÎcz nierealnosÂci siebie.
PosteÎpowi depersonalizacji w wieÎzieniu sprzyja osobliwa sytuacja izolacji, wiaÎźaÎca
sieÎ z zawieszeniem planoÂw osobistych dotyczaÎcych źycia rodzinnego czy zawodowego, pozbawieniem moźliwosÂci podejmowania autonomicznych decyzji, brakiem
potrzeby planowania codziennych dziaøanÂ (Steuden, Jaworowska 2004, s. 295).
Ad 4) BøeÎdna adaptacja. Objawy tego zespoøu saÎ takźe okresÂlane jako syndrom
instytucjonalizmu. Do podstawowych naleźaÎ (SeÎk 2001, s. 304-305):
· wyuczona bezradnosÂcÂ
· apatia
· depresja
· skrajna ulegøosÂcÂ
· obniźenie poczucia jakosÂci wøasnego źycia
· nasilenie zachowan
Â agresywnych
· utrata toźsamosÂci indywidualnej
· silna motywacja do integrowania sieÎ z podkulturaÎ wieÎziennaÎ.
Naleźy takźe zwroÂcicÂ uwageÎ na to, źe wøaÎczenie skazanego do grupy wieÎziennej
ma charakter sztuczny i przymusowy. NienaturalnosÂcÂ populacji wieÎzÂnioÂw polega na
tym, źe w duźym skupieniu i na maøej przestrzeni funkcjonujaÎ osoby, ktoÂre niewiele
øaÎczy ± jedynie sytuacja, w jakiej sieÎ znalazøy, natomiast pod wieloma innymi
wzgleÎdami jest to grupa silnie zroÂźnicowana ± np. w kwestii wieku, osobowosÂci,
potrzeb, postaw, wyksztaøcenia i stopnia demoralizacji. Do najczeÎsÂciej wysteÎpujaÎcych problemoÂw spoøecznych w sÂrodowisku wieÎziennym naleźaÎ sytuacje konfliktowe, stanowiaÎce efekt sprzecznych funkcji w systemie penitencjarnym. Kolizja roÂl
mieÎdzy personelem a skazanymi wynika z faktu, źe funkcjonariusze wykonujaÎ
rutynowe zadania kontrolne (np. rewizje), ktoÂrym czeÎsto towarzyszy brak zaufania
do pensjonariuszy. Skazani natomiast poddajaÎ sieÎ tym czynnosÂciom jedynie pod
grozÂbaÎ przymusu. Przedstawiony ukøad zaleźnosÂci stanowi sytuacjeÎ konfrontacyjnaÎ,
ktoÂra w wielu przypadkach prowadzi do zaburzenÂ w funkcjonowaniu indywidualnym i spoøecznym.
TrudnosÂci adaptacyjne zwiaÎzane z procesem prizonizacji. Skazanie na kareÎ
pozbawienia wolnosÂci stawia czøowieka przed koniecznosÂciaÎ przystosowania sieÎ do
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nowych warunkoÂw, zupeønie innych niź te, w jakich źyø na wolnosÂci (Chmielewska
2004, s. 168-171). Adaptacja skazanego do warunkoÂw zakøadu karnego jest sÂcisÂle
zwiaÎzana ze zjawiskiem prizonizacji. Polega on na tym, źe w trakcie odbywania
sankcji osoba izolowana przyswaja sobie coraz wieÎkszaÎ wiedzeÎ na temat norm
i wartosÂci obowiaÎzujaÎcych w spoøecznosÂci wieÎziennej. Ponadto, osadzony wykazuje
sieÎ coraz wyźszym stopniem przyswojenia specyficznych dla tego sÂrodowiska postaw, zachowanÂ i rytuaøoÂw. Efektem prizonizacji jest lepsze znoszenie dolegliwosÂci
wieÎziennych, integracja z grupami nieformalnymi, a czasem bezkrytyczna akceptacja dewiacyjnych form zachowania (Goffman 1961, s. 68-69; Ciosek 2001, s. 214-215). IstniejaÎ cztery podstawowe techniki prizonizacji ± adaptacji jednostki do
wykonywania kary w warunkach izolacyjnych (Goffman 1961, s. 68-106):
1) Wycofanie z sytuacji polegajaÎce na radykalnym odcieÎciu sieÎ od otoczenia,
zobojeÎtnieniu na sprawy innych, manifestowaniu trudnosÂci emocjonalnych,
czeÎstym stosowaniu mechanizmoÂw obronnych, zachowanÂ infantylnych i/lub
egocentrycznych, a w skrajnych przypadkach ± na depersonalizacji, symptomach autyzmu lub autoagresji. Syndrom wycofania øaÎczy sieÎ w istotny sposoÂb
z wysokim ryzykiem samoboÂjstwa (Babiker, Arnold 2003, s. 177; SzaøanÂski,
WaÎtøa-Bechaj 1998, s. 406). Wedøug danych SÂwiatowej Organizacji Zdrowia
wskazÂnik samoboÂjstw w aresztach sÂledczych jest dziesieÎciokrotnie wyźszy
w stosunku do populacji ogoÂlnej, a w zakøadach karnych ± trzykrotnie wyźszy
(SÂwiatowa Organizacja Zdrowia 2003, s. 17). Wyniki analiz empirycznych
pozwoliøy na wyodreÎbnienie trzech kategorii wieÎzÂnioÂw o szczegoÂlnym ryzyku
samoboÂjstwa (Liebling 1995, s. 173-187):
· møodocianych z duźymi trudnosÂciami adaptacyjnymi, zaro
Â wno w warunkach
wolnosÂciowych jak i w warunkach wieÎziennych, charakteryzujaÎcych sieÎ wysokim leÎkiem, skøonnosÂciaÎ do izolowania sieÎ i bezradnosÂciaÎ
· skazanych dorosøych, kto
Ârzy dosÂwiadczajaÎ wstydu i/lub winy ze wzgleÎdu na
popeønione przesteÎpstwo oraz poczucia beznadziejnosÂci
· wieÎzÂnio
Â w z zaburzeniami psychicznymi, ktoÂrzy majaÎ duźe problemy w zakresie radzenia sobie z codziennymi trudnosÂciami.
Badania skazanych po proÂbach samoboÂjczych wykazaøy, źe tylko u 1/3 osoÂb
w tej grupie wysteÎpowaøy motywy instrumentalne i/lub manipulacyjne. Poøowa
ankietowanych charakteryzowaøa sieÎ wysokim ryzykiem samoboÂjczym, w ktoÂrym dominowaø motyw pozbawienia sieÎ źycia (Dear i in. 2000, s. 160-175).
Bardzo czeÎsto proÂba samoboÂjcza stanowi rodzaj rozwiaÎzania sytuacji problemowej. Uzasadnia to fakt, źe z jednej strony zachowania tego rodzaju nasteÎpujaÎ po
jakimsÂ konflikcie ze wspoÂøwieÎzÂniami, wøadzami wieÎziennymi, czøonkami rodziny albo po negatywnych postanowieniach saÎdu, a z drugiej ± w okolicznosÂciach,
gdy skazany dosÂwiadcza poczucia beznadziejnosÂci, zaweÎźenia perspektyw na
przyszøosÂcÂ i/lub nie widzi moźliwosÂci poradzenia sobie. W takiej sytuacji samo-
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boÂjstwo zaczyna bycÂ spostrzegane jako jedyne wyjsÂcie z rozpaczliwej i beznadziejnej sytuacji (SÂwiatowa Organizacja Zdrowia 2003, s. 19-20).
2) Bunt objawiajaÎcy sieÎ jawnaÎ wrogosÂciaÎ wobec personelu lub uczestnictwem
w grupach nieformalnych i skrywanaÎ niecheÎciaÎ wobec administracji zakøadu
karnego.
3) Zadomowienie zwiaÎzane z osiaÎgnieÎciem pewnej swobody dziaøania i wzgleÎdnie stabilnych warunkoÂw egzystencji. Dla tego sposobu przystosowania charakterystyczna jest fasadowa źyczliwosÂcÂ zaroÂwno wobec personelu, jak i wspoÂøwieÎzÂnioÂw. Przystosowanie cechujaÎce sieÎ zadomowieniem jest charakterystyczne
dla recydywistoÂw penitencjarnych. Duźa czeÎstotliwosÂcÂ pobytoÂw w zakøadach
karnych powoduje, źe ta grupa dobrze zna realia wieÎzienne i ma w nich
ugruntowanaÎ pozycjeÎ. Ponadto, warunki socjalno-bytowe w zakøadzie karnym
saÎ dla wielu z nich lepsze od tych, ktoÂre mieli na wolnosÂci (Chmielewska 2004,
s. 174-175).
4) Konwersja polegajaÎca na tym, źe skazany przyjmuje bez zastrzeźenÂ wszystkie
polecenia personelu, jest posøuszny, zdyscyplinowany i nie stwarza źadnych
problemoÂw wychowawczych. UlegøosÂcÂ i podporzaÎdkowanie ma czeÎsto charakter ¹politycznyº, poniewaź ma na celu osiaÎganie dorazÂnych interesoÂw.
Wyniki badanÂ na grupie osadzonych wskazujaÎ, źe najczeÎsÂciej stosowanym
mechanizmem prizonizacyjnym jest technika wycofania. Jej wysteÎpowanie jest
zwiaÎzane z problemami w funkcjonowaniu (Niewiadomska 2004, s. 327):
· emocjonalnym ± wysteÎpowanie zaburzen
Â emocjonalnych, obniźenie poczucia
wøasnej wartosÂci, obcosÂcÂ bliskich osoÂb, utrata wiary
· intelektualnym ± osøabienie sprawnosÂci umysøowej, poczucie naznaczenia
· behawioralnym ± duźa czeÎstotliwosÂcÂ zachowan
Â dewiacyjnych, negatywne
postawy wobec innych ludzi.
U czeÎsÂci badanych mechanizm adaptacyjny wycofania jest kompensowany
przez technikeÎ integracji z grupaÎ nieformalnaÎ wspoÂøwieÎzÂnioÂw (kara jako moźliwosÂcÂ
nawiaÎzania przyjazÂni) lub/i technikeÎ zadomowienia (izolacja jako czynnik uczaÎcy
samodzielnosÂci i zaradnosÂci). Najrzadziej wysteÎpujaÎcym sposobem prizonizacyjnym
jest konwersja ± traktowanie przez osadzonych pobytu w zakøadzie karnym jako
czynnika, ktoÂry søuźy zerwaniu kontaktoÂw z destrukcyjnym sÂrodowiskiem (Niewiadomska 2004, s. 328).
Wpøyw subkultury przesteÎpczej na adaptacjeÎ skazanych. Kontakty mieÎdzy
wieÎzÂniami saÎ tworzone spontanicznie i czeÎsto przyjmujaÎ postacÂ nielegalnej organizacji ± ¹drugiego źyciaº, ktoÂre moźe stanowicÂ powaźny problem dla funkcjonowania zakøadu karnego. Na gruncie literatury przedmiotu przyjmowana jest hipoteza,
źe ¹drugie źycieº stanowi formeÎ odtworzenia warunkoÂw wolnosÂciowych, beÎdaÎcych
przeciwwagaÎ dla izolacji spoøecznej i przejawoÂw ¹totalnosÂciº zakøadu karnego.
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Skazani stwarzajaÎ sobie bodzÂce stymulacyjne, struktureÎ spoøecznaÎ, system wykonywanych roÂl i moźliwosÂci podejmowania decyzji dotyczaÎcych wøasnego i cudzego
losu. SÂwiadczy o tym m.in. (SÂliwowski 1981, s. 21; Szymczak 2004, s. 141-145):
· akceptacja wartosÂci i norm uøatwiajaÎcych funkcjonowanie w roli przesteÎpcy
· negatywny stosunek do pracy
· traktowanie czøonko
Â w spoøeczenÂstwa w kategorii ¹frajeroÂwº
· skøonnosÂcÂ do uźywania substancji psychoaktywnych.
Ze wzgleÎdu na fakt, źe proces odtwarzania sÂrodowiska wolnosÂciowego wysteÎpuje w warunkach nienaturalnych, to jego efekty przybierajaÎ czeÎsto patologiczne
formy (Hoøyst 2004, s. 1389-1390).
Podkultura wieÎzienna jest zjawiskiem dynamicznym, jej charakter jest uzaleźniony od typu zakøadu karnego, jego wielkosÂci, stosunku funkcjonariuszy do
osadzonych, atmosfery wychowawczej, organizacji źycia wieÎziennego, zagospodarowania czasu wolnego, stosowanego systemu nagradzania i karania oraz ogoÂlnie
przyjeÎtej polityki penitencjarnej (Szymczak 2004, s. 141-148). Funkcjonalne znaczenie grup subkulturowych wynika z faktu, źe angaźowanie sieÎ osoby w ich
dziaøalnosÂcÂ umoźliwia zaspokojenie sfrustrowanych potrzeb psychicznych ± bezpieczenÂstwa, stymulacji, przynaleźnosÂci, odreÎbnosÂci, uznania i/lub poczucia wøasnej
wartosÂci (Ciosek 2001, s. 249-250). Znaczenie nieformalnych grup w indywidualnym przystosowaniu skazanych potwierdzajaÎ wyniki badanÂ. Uczestnictwo w subkulturze w istotny sposoÂb wspoÂøwysteÎpuje z (SzaøanÂski 1998b, s. 67-69):
· wieÎkszym poczuciem bezpieczen
Âstwa
· lepszym przystosowaniem do warunko
Â w zakøadu karnego
· przesÂwiadczeniem o realnych moźliwosÂciach osobistego wpøywu na przebieg
zdarzenÂ
· mniejszym nasileniem symptomo
Â w poczucia osamotnienia
· bardziej realistycznym stosunkiem do rzeczywistosÂci
· niźszym poziomem trudnosÂci w mysÂleniu, nastroju i dziaøaniu.
Wpøywy subkulturowe znacznie wzrastajaÎ w sytuacji, gdy dochodzi do nasilenia
skutkoÂw wynikajaÎcych z izolacji spoøecznej i totalnego funkcjonowania zakøadu
karnego. SolidarnosÂcÂ w stosunku do obowiaÎzujaÎcych reguø podkulturowych odzwierciadla podporzaÎdkowanie wieÎzÂnioÂw naczelnym zasadom, jakimi kierujaÎ sieÎ
zorganizowane grupy ¹drugiego źyciaº. Nieformalne reguøy polegajaÎ przede wszystkim na (Kosewski 1977, s. 291-292; Szymczak 2004, s. 150-154):
1) kulcie siøy, agresywnosÂci i cwaniactwa
2) zakazie wspoÂøpracy z administracjaÎ wieÎziennaÎ
3) nakazie solidarnosÂci i wzajemnej pomocy
4) eksploatacji wieÎzÂnioÂw spoza grupy.
W relacjach mieÎdzy skazanymi znajduje teź wyrazÂne odzwierciedlenie zasada
subkulturowa, ktoÂra polega na dychotomicznym postrzeganiu spoøecznosÂci wieÎ-
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ziennej ¹myº ± ¹oniº. Kategorii ¹myº, czyli wøasnej grupie, saÎ przypisywane atrybuty pozytywne. Natomiast kategoria ¹oniº, do ktoÂrej naleźaÎ pozostali wieÎzÂniowie
i funkcjonariusze, stanowi zagroźenie dla wewneÎtrznej solidarnosÂci grupy subkulturowej. Dychotomiczny podziaø sÂrodowiska prowadzi do konfrontacyjnego nastawienia i sytuacji ciaÎgøego konfliktu mieÎdzy grupaÎ podkulturowaÎ a jej spoøecznym
otoczeniem ± zaroÂwno w relacjach z personelem, jak i pozostaøymi skazanymi
(JeÎdrzejak 1996, s. 340-345).
Bardzo niekorzystny wpøyw subkultury na przystosowanie wieÎzÂnioÂw zaznacza
sieÎ w konteksÂcie modelowania zachowanÂ dewiacyjnych. NajwieÎksza podatnosÂcÂ na
demoralizacjeÎ, skutkujaÎca najwieÎkszymi problemami resocjalizacyjnymi, wysteÎpuje
u møodocianych. Skazani w tej grupie charakteryzujaÎ sieÎ wysokim stopniem identyfikacji z wartosÂciami i normami podkulturowymi, wysokaÎ pozycjaÎ w hierarchii
grup nieformalnych i duźym stopniem solidaryzmu wewnaÎtrzgrupowego (Szymczak 2004, s. 153-154; Hoøyst 2004, s. 1396). Z tego wzgleÎdu w zachowaniach
møodocianych wieÎzÂnioÂw wysteÎpuje duźe nasilenie roÂźnych form agresywnosÂci ±
m.in. (Kosewski 1977, s. 291-292; Machel 1998, s. 472-473; Chmielewska
2004, s. 176; Szymczak 2004, s. 151-153):
· brutalnosÂcÂ
· zneÎcanie sieÎ nad søabszymi
· pobicia
· samouszkodzenia
· gøodo
Â wki.
Badania dotyczaÎce stosowania przemocy w zakøadach karnych wykazaøy, źe duźa
czeÎsÂcÂ populacji wieÎziennej dosÂwiadcza pokrzywdzenia ze strony czøonkoÂw nieformalnych spoøecznosÂci (SÂwieÎtochowska 1995, s. 57). W zakøadzie karnym wysteÎpujaÎ
roÂwnieź przesteÎpstwa agresywne, pomimo nadzoru i kontroli administracyjnej.
W wielu przypadkach wspoÂøczynnik przesteÎpczosÂci wewnaÎtrzwieÎziennej (stosunek
liczby popeønionych czynoÂw do liczby osadzonych) jest znacznie wyźszy niź
w populacji ogoÂlnej (Szymanowski 2004, s. 265). Sprawcy czynoÂw agresywnych
dzielaÎ sieÎ na dwie grupy. Do pierwszej z nich naleźaÎ skazani charakteryzujaÎcy sieÎ
nasilonymi tendencjami do przekraczania norm wspoÂøźycia spoøecznego, majaÎcy
trudnosÂci w nawiaÎzywaniu relacji interpersonalnych, rozwiaÎzujaÎcy konflikty za
pomocaÎ zachowanÂ agresywnych i spostrzegajaÎcy ludzi jako nieźyczliwych i szkodzaÎcych. Natomiast drugaÎ grupeÎ stanowiaÎ przesteÎpcy, ktoÂrych trudnosÂci adaptacyjne
wynikajaÎ z zaburzenÂ czynnosÂci emocjonalnych ± søabej tolerancji na okolicznosÂci
stresowe, duźej skøonnosÂci do przeźywania napieÎcÂ i niepokoju, depresyjnosÂci, draźliwosÂci i niekontrolowanych wybuchoÂw gniewu w sytuacjach przekraczajaÎcych
odpornosÂcÂ psychicznaÎ (Gordon 1998, s. 431).
Ofiary przesteÎpstw i aktoÂw przemocy wsÂroÂd osadzonych moźna natomiast
podzielicÂ na trzy grupy (Hoøyst 2006, s. 1039):
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1) wieÎzÂnioÂw z defektami psychicznymi i fizycznymi ± najczeÎsÂciej saÎ to osoby
o waÎtøej budowie ciaøa, søabej sprawnosÂci fizycznej i niskim poziomie sprawnosÂci umysøowej
2) skazanych sprawnych fizycznie, ale z powaźnymi defektami psychicznymi, co
w znacznym stopniu decyduje o ich niezaradnosÂci źyciowej
3) wieÎzÂnioÂw søabych fizycznie, ale bez mankamentoÂw psychicznych (typ najrzadziej
spotykany).
Stosowana przemoc ma najczeÎsÂciej charakter psychiczny i/lub fizyczny, ale
wysteÎpuje roÂwnieź, chociaź w znacznie mniejszym nasileniu, agresja o charakterze
seksualnym. Badania brytyjskie wskazaøy, źe ok. 1% skazanych dosÂwiadcza takiej
formy pokrzywdzenia ± seksualnego szykanowania, gwaøtu, eksploatacji, przy tym
akty przemocy seksualnej majaÎ najczeÎsÂciej wielokrotny charakter (Banbury 2004,
s. 113-130).
Przedstawione w paragrafie zaburzenia adaptacyjne skazanych ± zwiaÎzane
z konsekwencjami dosÂwiadczanego stresu, funkcjonowaniem w instytucji totalnej, technikami prizonizacyjnymi, wpøywami subkulturowymi ± stanowiaÎ podstaweÎ do tego, aby poszukiwacÂ takich zasoboÂw psychospoøecznych, dzieÎki ktoÂrym
przesteÎpcy odbywajaÎcy kareÎ pozbawienia wolnosÂci beÎdaÎ mogli uzyskacÂ wysoki
potencjaø adaptacyjny. Zagadnienie to zostanie ukazane ± na podstawie wynikoÂw
analiz empirycznych ± w dalszej czeÎsÂci opracowania.

2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie w warunkach wieÎziennych
W badaniach uczestniczyøo 105 osoÂb, ktoÂre przebywaøy w zakøadach karnych ze
wzgleÎdu na popeønione przesteÎpstwo. Charakterystyka socjodemograficzna tej grupy znajduje sieÎ w rozdziale drugim.
Formy adaptacji u aktualnych wieÎzÂnioÂw. Do opisu analizowanego czynnika
wykorzystano test RISB, ktoÂry søuźy do pomiaru wyniku ogoÂlnego (WO: nieprzystosowanie osobiste) oraz szesÂciu wymiaroÂw adaptacji czøowieka. Wyniki poniźej
sÂredniej w tej metodzie oznaczajaÎ wysoki potencjaø przystosowawczy (WO) i harmonijne funkcjonowanie w okresÂlonej sferze, zasÂ wyniki powyźej sÂredniej ± niskie
moźliwosÂci adaptacyjne (WO) oraz konflikty w okresÂlonych wymiarach przystosowania.
Zastosowana procedura statystyczna pozwoliøa na wyodreÎbnienie trzech typoÂw
adaptacyjnych u przesteÎpcoÂw odbywajaÎcych sankcje izolacyjne:
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1. wieÎzÂnioÂw z wysokim potencjaøem przystosowawczym ± typ P (N=38)
2. wieÎzÂnioÂw z niskim potencjaøem przystosowawczym ± typ N1 (N=38)
3. wieÎzÂnioÂw z niskim potencjaøem przystosowawczym ± typ N2 (N=29).

Wykres 1. Formy adaptacji u aktualnych wieÎzÂnioÂw (N=105): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB
J. Rottera w grupach N1 (N=38), N2 (N=29), P (N=38)

Ad 1) WieÎzÂniowie typu P (z wysokim potencjaøem przystosowawczym).
O duźych moźliwosÂciach w analizowanym zakresie sÂwiadczy zaroÂwno niski poziom
nieprzystosowania osobistego, jak roÂwnieź harmonijne funkcjonowanie w szesÂciu
sferach konstytuujaÎcych adaptacjeÎ czøowieka, czyli:
· pozytywne relacje z innymi
· konstruktywne relacje rodzinne
· pozytywny stosunek do siebie
· urzeczywistnianie daÎźen
Â i celoÂw
· niskie nasilenie dosÂwiadczanych problemo
Âw
· pozytywny stosunek do prospoøecznych wartosÂci.
Przedstawione powyźej prawidøowosÂci uzasadniajaÎ konkluzjeÎ, źe typ P moźe
zostacÂ okresÂlony jako wysoki potencjaø przystosowawczy.
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Ad 2) WieÎzÂniowie typu N1 (z niskim potencjaøem przystosowawczym
w wyniku przeźywania roÂźnorodnych problemoÂw). Osadzeni, ktoÂrzy charakteryzujaÎ sieÎ tym sposobem przystosowania, majaÎ trudnosÂci w roÂźnych sferach adaptacyjnych. SÂwiadczy o tym konfliktowe funkcjonowanie w pieÎciu wymiarach przystosowawczych: trudnosÂci w relacjach z innymi, zaburzone relacje rodzinne, negatywny stosunek do siebie, trudnosÂci z realizacjaÎ daÎźenÂ i celoÂw, negatywny stosunek
do prospoøecznych wartosÂci. W tej grupie skazanych jedynie sfera spostrzeganych
problemoÂw nie powoduje zaburzenÂ funkcjonalnych. Przedstawione przesøanki stanowiaÎ podstaweÎ do okresÂlenia typu N1 jako syndromu roÂźnorodnych zaburzenÂ
adaptacyjnych.
Ad 3) WieÎzÂniowie typu N2 (z niskim potencjaøem przystosowawczym
z powodu zablokowania motywacji intencjonalnej). Problemy przystosowawcze
w tej grupie osadzonych ± o ktoÂrych sÂwiadczy wysoki wynik w zakresie nieprzystosowania osobistego ± saÎ konstytuowane przede wszystkim przez zaburzone funkcjonowanie w dwoÂch sferach:
· duźe problemy w zakresie realizowania daÎźen
Â i celoÂw
· wysokie nateÎźenie dosÂwiadczanych problemo
Â w.
TrudnosÂci adaptacyjne w tej zbiorowosÂci wieÎzÂnioÂw wynikajaÎ teź (chocÂ w mniejszym stopniu) z konfliktoÂw w dwoÂch kolejnych wymiarach: z negatywnego stosunku do siebie oraz z zaburzenÂ w preferowaniu prospoøecznych wartosÂci. Warto
jednak podkresÂlicÂ, źe skazani w tej grupie redukujaÎ przeźywane trudnosÂci przystosowawcze dzieÎki harmonijnemu funkcjonowaniu w takich wymiarach jak: relacje
interpersonalne i kontakty rodzinne. Ukøad zaprezentowanych wynikoÂw stanowi
podstaweÎ do tego, aby typ N2 nazwacÂ: trudnosÂci przystosowawcze zwiaÎzane
z zablokowaniem motywacji intencjonalnej.
Wpøyw zasoboÂw na formy adaptacji skazanych. Poszukiwanie zwiaÎzkoÂw mieÎdzy
wymienionymi powyźej czynnikami byøo zwiaÎzane z przeprowadzeniem czterech
typoÂw analiz:
1. procedury wskazujaÎcej na ksztaøtowanie adaptacji osadzonych przez poziom
zasoboÂw (niezaleźnie od ich typu) ± do tej analizy wykorzystano trzy wyniki
ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie
znaczenia posiadanym zasobom, b) spostrzeganie zyskoÂw, c) ocenianie strat
2. strategii ukazujaÎcej ksztaøtowanie przystosowania skazanych przez cztery typy
kapitaøu psychospoøecznego (por. rozdziaø pierwszy) ± do tej procedury wykorzystano dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla:
a) przypisywanie znaczenia zasobom o charakterze materialnym, podmiotowym,
stanu, energetycznym, b) spostrzeganie zyskoÂw w tych zasobach, c) spostrzeganie w nich strat
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3. procedury ilustrujaÎcej forowanie adaptacji wieÎzÂnioÂw przez dwa rodzaje kapitaøu
(por. rozdziaø pierwszy: zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne) ± w tej analizie uwzgleÎdniono szesÂcÂ rodzajoÂw wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym,
b) spostrzeganie w nich zyskoÂw, c) spostrzeganie w nich strat
4. analizy wskazujaÎcej na profilowanie moźliwosÂci przystosowawczych osadzonych
przez zasoby religijne ± w tym konteksÂcie testowano dwa wyniki w Kwestionariuszu Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta:
a) stosowanie strategii zaradczych o charakterze pozytywnym, b) wykorzystywanie religijnych strategii zaradczych typu negatywnego.
Ad 1) Ksztaøtowanie adaptacji osadzonych przez nateÎźenie zasoboÂw (niezaleźnie od ich rodzaju). Przeprowadzone analizy nie wskazaøy na roÂźnice w zakresie ksztaøtowania u wieÎzÂnioÂw adaptacji typu P (wysokiego potencjaøu przystosowawczego), typu N1 (niskiego kapitaøu adaptacyjnego w wyniku przeźywania
roÂźnorodnych problemoÂw) i typu N2 (niskiego potencjaøu przystosowawczego
z powodu zablokowania motywacji intencjonalnej) przez (por. aneks do rozdziaøu XI):
· przypisywanie znaczenia poziomowi posiadanych zasobo
Â w (ogoÂlny poziom
kapitaøu adaptacyjnego)
· spostrzeganie zysko
Â w w roÂźnorodnych zasobach
· dosÂwiadczanie strat w poziomie posiadanego kapitaøu (niezaleźnie od rodzaju
zasoboÂw).
Na podstawie przeprowadzonych analiz moźna wieÎc stwierdzicÂ, źe na formy
adaptacji wieÎzÂnioÂw nie wpøywa zaroÂwno ogoÂlny poziom posiadanego kapitaøu
adaptacyjnego, jak roÂwnieź spostrzeganie zyskoÂw i strat w tym zakresie.
Ad 2) Ksztaøtowanie przystosowania skazanych przez cztery typy kapitaøu:
zasoby materialne, podmiotowe, stanu, energii. Przeprowadzone analizy pozwalajaÎ na stwierdzenie, źe poziom przystosowania osadzonych w zakøadach karnych
zaleźy jedynie od zasoboÂw materialnych (por. aneks do rozdziaøu XI). Przy tym ich
wpøyw na ksztaøtowanie adaptacji osadzonych jest zwiaÎzany z dwoma mechanizmami:
· zyskami w zasobach materialnych ± ro
Â źnice w tym wymiarze zostaøy przedstawione na wykresie 2.
· stratami w tego rodzaju kapitale ± prawidøowosÂci w tym aspekcie ukazuje
wykres 3.
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Wykres 2. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach materialnych na formy adaptacji aktualnych
wieÎzÂnioÂw (N=105): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N1, N2 i P

WieÎzÂniowie z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (typ P) w stosunku do
skazanych z niskimi moźliwosÂciami przystosowawczymi ± zaroÂwno N1, jak
i N2, mieÎdzy ktoÂrymi nie zaznaczajaÎ sieÎ roÂźnice w analizowanym wzgleÎdzie ±
dosÂwiadczajaÎ istotnie wieÎcej zyskoÂw w sferze materialnej (por. aneks do rozdziaøu XI). RoÂźnice obejmujaÎ przede wszystkim trzy kategorie doÂbr materialnych:
· zyski w postaci odpowiedniego ubrania
· zyski zwiaÎzane z posiadaniem mieszkania, kto
Â re odpowiada potrzebom respondentoÂw
· zyski polegajaÎce na dysponowaniu sÂrodkami transportu.
Skazani z wysokimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (typ P) w stosunku do
wieÎzÂnioÂw z niewielkim potencjaøem adaptacyjnym (zaroÂwno N1, jak i N2, mieÎdzy
ktoÂrymi nie wysteÎpujaÎ roÂźnice w testowanym zakresie) odczuwajaÎ istotnie rzadziej
straty w wymiarze zasoboÂw materialnych (por. aneks do rozdziaøu XI). Istotnie
niźsze nateÎźenie strat u skazanych z duźymi moźliwosÂciami przystosowawczymi
dotyczy gøoÂwnie dwoÂch kategorii doÂbr materialnych:
· niezbeÎdnych ubran
Â
· wyposaźenia, jakie jest potrzebne w domu.
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Wykres 3. Wpøyw dosÂwiadczania strat w zasobach materialnych na formy adaptacji aktualnych
wieÎzÂnioÂw (N=105): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N1, N2 i P

Przeprowadzone analizy pozwalajaÎ roÂwnieź na sformuøowanie wniosku, źe
zasoby o charakterze podmiotowym, stanu i energii (przypisywanie znaczenia,
zyskoÂw i strat w wymienionych kategoriach kapitaøu) nie wpøywajaÎ na roÂźnicowanie form przystosowania u skazanych, ktoÂrzy odbywajaÎ kary pozbawienia wolnosÂci.
Mechanizmy zwiaÎzane z przypisywaniem znaczenia, zyskoÂw i strat w wymienionych
powyźej kategoriach zasoboÂw ksztaøtujaÎ sieÎ na podobnym poziomie u osadzonych
typu P (z wysokimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi), typu N1 (z niskim potencjaøem
przystosowawczym w wyniku przeźywania roÂźnorodnych problemoÂw) i typu N2
(z niskim potencjaøem przystosowawczym z powodu zablokowania motywacji
intencjonalnej).
Ad 3) Ksztaøtowanie adaptacji osadzonych przez zasoby wewneÎtrzne versus
zasoby zewneÎtrzne. W konteksÂcie ksztaøtowania konstruktywnych strategii adaptacyjnych waźna jest roÂwnieź analiza wpøywu zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych kapitaøem
przystosowawczym jednostki (wewneÎtrznych) i kapitaøu, jaki jest generowany przez
otoczenie osoÂb, ktoÂre odbywajaÎ kareÎ pozbawienia wolnosÂci. Przeprowadzona procedura pozwoliøa na stwierdzenie, źe formy adaptacji wieÎzÂnioÂw zaleźaÎ od dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych (por. aneks do rozdziaøu XI). PrzedstawionaÎ prawidøowosÂcÂ ilustruje wykres 4.
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Wykres 4. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji aktualnych
wieÎzÂnioÂw (N=105): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N1, N2 i P

U skazanych z wysokim potencjaøem przystosowawczym (typ P) w stosunku do
osadzonych z trudnosÂciami w funkcjonowaniu ± zaroÂwno typu N1, jak i N2
(mieÎdzy grupami dosÂwiadczajaÎcymi problemoÂw adaptacyjnych nie wsteÎpujaÎ roÂźnice w analizowanym wzgleÎdzie) ± w istotnie wieÎkszym nateÎźeniu wysteÎpuje dosÂwiadczenie zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych. Moźna wieÎc stwierdzicÂ, źe potencjaø
przystosowawczy w istotnym stopniu zaleźy od spostrzegania zyskoÂw w takich
zasobach wewneÎtrznych (zarzaÎdzajaÎcych) jak:
· umiejeÎtnosÂcÂ ksztaøtowania konstruktywnych relacji rodzinnych, w tym bliskosÂci z wøasnymi dziecÂmi
· poczucie sensownosÂci/celowosÂci wøasnego źycia
· umiejeÎtnosÂci organizacyjne.
Wyniki przeprowadzonych analiz uzasadniajaÎ konkluzjeÎ, źe przypisywanie znaczenia i dosÂwiadczane straty w zasobach wewneÎtrznych oraz kapitaø zewneÎtrzny
(przypisywanie mu znaczenia, dosÂwiadczane zyski i straty) nie roÂźnicujaÎ sposoboÂw
przystosowania osoÂb, ktoÂre przebywajaÎ w zakøadach karnych.
Ad 4) Wpøyw zasoboÂw religijnych na formowanie przystosowania osadzonych. Rezultaty analiz statystycznych stanowiaÎ przesøankeÎ do konkluzji, źe
zasoby religijne nie roÂźnicujaÎ moźliwosÂci adaptacyjnych w badanej zbiorowosÂci ±
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ani pozytywne strategie zaradcze, ani sposoby radzenia sobie o charakterze negatywnym.
PodsumowujaÎc wyniki przeprowadzonych analiz, naleźy podkresÂlicÂ, źe na wysoki potencjaø adaptacyjny wieÎzÂnioÂw majaÎ istotny wpøyw trzy mechanizmy zwiaÎzane z funkcjonowaniem zasoboÂw.
Mechanizm pierwszy:
Na wzrost adaptacyjnosÂci osadzonych wpøywa dosÂwiadczanie zyskoÂw materialnych ± m.in. pozyskiwanie odpowiedniego ubrania oraz posiadanie domu lub
mieszkania.

Mechanizm drugi:
ZwieÎkszenie moźliwosÂci przystosowawczych u osoÂb przebywajaÎcych w zakøadach
karnych zaleźy w istotnym stopniu od redukowania strat w dobrach materialnych ± gøoÂwnie w zakresie posiadania niezbeÎdnych ubranÂ i wyposaźenia domu.

Mechanizm trzeci:
Potencjaø adaptacyjny wieÎzÂnioÂw jest generowany przez zyski w podmiotowym
kapitale zarzaÎdzajaÎcym ± przede wszystkim przez umiejeÎtnosÂci ksztaøtowania
pozytywnych relacji rodzinnych, dosÂwiadczanie sensownosÂci wøasnego źycia
i kompetencje organizacyjne.

3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny osadzonych

Aktualny stan oddziaøywanÂ penitencjarnych zwiaÎzany ze wzmacnianiem
moźliwosÂci przystosowawczych wieÎzÂnioÂw. SkutecznosÂcÂ dziaøalnosÂci readaptacyjnej w warunkach wieÎziennych zaleźy od roÂźnych czynnikoÂw ± m.in. od profesjonalizmu personelu, rodzaju oddziaøywanÂ psychokorekcyjnych, podatnosÂci wieÎzÂnioÂw na oddziaøywania korekcyjne i od wpøywoÂw subkulturowych (Machel
2003, s. 30). Jednak najwaźniejszym z nich jest kolizja dwoÂch funkcji kary pozbawienia wolnosÂci ± izolacyjnej i readaptacyjnej. Struktura i dziaøanie instytucji
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penitencjarnych ± szczegoÂlnie w USA i w krajach byøego bloku komunistycznego ±
potwierdzajaÎ, źe czeÎsto funkcja izolacyjna zdecydowanie dominuje nad readaptacyjnaÎ (StanÂdo-Kawecka 2000, s. 37-43). W takich systemach penitencjarnych
pobyt w wieÎzieniu czeÎsÂciej stanowi rodzaj odwetu niź sÂrodek o charakterze poprawczym.
Dodatkowo, proces readaptacji penitencjarnej opiera sieÎ na zaøoźeniu, źe uspoøecznianie przesteÎpcy w zamknieÎtych warunkach i w sztucznie tworzonych grupach
wychowawczych zostanie przeniesione na funkcjonowanie spoøeczne na wolnosÂci.
W praktyce, przedstawione zaøoźenie jest realizowane za pomocaÎ represyjnego
stosowania sÂrodkoÂw resocjalizacyjnych. Proces poprawczy jest dodatkowo utrudniony przez wpøywy subkultury wieÎziennej i degradacyjne skutki izolacji penitencjarnej. Wymienione prawidøowosÂci przyczyniøy sieÎ do uksztaøtowania modelu
oddziaøywanÂ poprawczych, ktoÂry pozostaje w sprzecznosÂci z istotaÎ procesu socjalizacji (Ambrozik 2004, s. 73-75). Zjawisko to zostaøo okresÂlone mianem ¹entropii
penitencjarnejº. Jej cechaÎ charakterystycznaÎ jest to, źe warunki, ktoÂre w duźym
stopniu utrudniajaÎ prawidøowe funkcjonowanie jednostki, majaÎ søuźycÂ autentycznemu przeøomowi moralnemu i w ten sposoÂb zapobiegacÂ powrotnosÂci do przesteÎpstwa (Hoøyst 1996, s. 69-70).
Problemy w penitencjarnej dziaøalnosÂci readaptacyjnej potwierdzajaÎ roÂwnieź
opinie osoÂb wielokrotnie odbywajaÎcych kareÎ pozbawienia wolnosÂci. RecydywisÂci
sceptycznie ustosunkowujaÎ sieÎ do moźliwosÂci poprawy w warunkach wieÎziennych.
W ich opinii zakøady karne stanowiaÎ raczej miejsce doskonalenia umiejeÎtnosÂci
przesteÎpczych i pozostawania pod wpøywem subkultury wieÎziennej, przed ktoÂraÎ
moźna sieÎ bronicÂ, ale wymaga to duźej odwagi. W przekonaniu badanych pozytywna readaptacja spoøeczna wieÎzÂnia jest jednak moźliwa. Zaleźy ona przede wszystkim od osobistej decyzji i posteÎpowania skazanego, ale takźe od pomocy ze strony
innych ± przede wszystkim od wsparcia osoÂb posiadajaÎcych autorytet i od relacji
z bliskimi (Tyszkiewicz 1996, s. 239-240).
Postulaty dotyczaÎce wzmacniania potencjaøu adaptacyjnego w warunkach
zakøadu karnego. W sÂwiatowej polityce kryminalnej zaznacza sieÎ intensywny
proces reformowania systemoÂw wieÎziennych, majaÎcy na celu maksymalne zbliźenie
okolicznosÂci wykonywania kar izolacyjnych do warunkoÂw wolnosÂciowych (Hoøyst
1996, s. 105). W poszukiwaniu optymalnego modelu wieÎzienia zwraca sieÎ uwageÎ na
taki sposoÂb przygotowywania skazanych do wolnosÂci, aby osoba odbywajaÎca kareÎ
wspoÂøuczestniczyøa w procesie resocjalizacji i byøa wspoÂøodpowiedzialna za wøasnaÎ
readaptacjeÎ spoøecznaÎ (Machel 2003, s. 276). W stosunku do znacznej czeÎsÂci
osadzonych (60-65%) przedstawiony powyźej sposoÂb posteÎpowania powinien
bycÂ skuteczny, ale pod okresÂlonymi warunkami ± przede wszystkim pod warunkiem prawidøowej oceny potrzeb readaptacyjnych wieÎzÂnioÂw i sprawnego dziaøania
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systemu penitencjarnego (Machel 2003, s. 44). WaźnaÎ podstawaÎ zaroÂwno w diagnozowaniu potrzeb osadzonych, jak roÂwnieź w tworzeniu strategii w zakresie pozytywnej readaptacji wieÎzÂnioÂw jest koncepcja zachowania zasoboÂw ± COR
S. Hobfolla (por. rozdziaø pierwszy).
Zasady oddziaøywanÂ penitencjarnych wynikajaÎce z teorii COR i uzyskanych
wynikoÂw badanÂ (na bazie tej koncepcji). Przesøanki teoretyczne i empiryczne
wskazujaÎ, źe w strategiach søuźaÎcych wzmacnianiu pozytywnej adaptacji u aktualnych wieÎzÂnioÂw naleźy uwzgleÎdniacÂ nasteÎpujaÎce prawidøowosÂci:
Pierwsza zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 269-270):
naleźy zapobiegacÂ stratom lub je ograniczacÂ.

Uzyskane wyniki wskazujaÎ, źe w zakresie wspierania naleźy w szczegoÂlny sposoÂb
zapobiegacÂ stratom o charakterze materialnym ± zwiaÎzanym zaroÂwno z jakosÂciaÎ
funkcjonowania w zakøadzie karnym (np. posiadanie niezbeÎdnych ubranÂ), jak
roÂwnieź ze sposobem źycia po opuszczeniu wieÎzienia (np. zapobieganie utracie
mieszkania czy teź jego wyposaźenia). DbaøosÂcÂ søuźb penitencjarnych i agend
zajmujaÎcych sieÎ wsparciem postpenitencjarnym o zapobieganie przedstawionym
powyźej stratom jest bardzo waźna, poniewaź dziaøania interwencyjne powinny
w pierwszej kolejnosÂci zapobiegacÂ, ograniczacÂ lub przerywacÂ cykle strat. Jeźeli taki
cykl nabierze rozpeÎdu, to rozmiar zaburzenÂ adaptacyjnych u osadzonych moźe bycÂ
tak duźy, źe ilosÂcÂ zasoboÂw konieczna do zatrzymania spirali strat i jej nasteÎpstw
moźe przekroczycÂ moźliwosÂci wspierajaÎce instytucji i/lub osoÂb, ktoÂre saÎ odpowiedzialne za ksztaøtowanie adaptacji osoÂb odbywajaÎcych kareÎ pozbawienia wolnosÂci.
Druga zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 270):
trzeba inicjowacÂ dziaøania zorientowane na zysk.

Dopiero w drugiej kolejnosÂci ± po zredukowaniu strat ± dziaøania pomocowe
powinny prowadzicÂ do gromadzenia nowych zasoboÂw i/lub do ich wykorzystywania
w procesie konstruktywnej adaptacji. Przedstawiona powyźej zasada wynika z tego,
źe (por. rozdziaø pierwszy): 1) cykle zyskoÂw majaÎ mniejsze znaczenie niź cykle strat,
2) wolniej zachodzaÎ, 3) nabierajaÎ rozpeÎdu dopiero po pewnym czasie. Wymienione
wzgleÎdy przemawiajaÎ za tym, źe strategie skierowane na pozyskiwanie zasoboÂw
moźna przeprowadzicÂ bardziej metodycznie i dostosowacÂ do kontekstu spoøecznego.
W konteksÂcie jednostek odbywajaÎcych sankcje izolacyjne cykle zasoboÂw powinny bycÂ w szczegoÂlny sposoÂb zwiaÎzane z zyskami w zakresie (por. paragraf drugi):
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umiejeÎtnosÂci ksztaøtowania pozytywnych relacji rodzinnych (podmiotowego
zasobu zarzaÎdzajaÎcego)
· motywacji intencjonalnej, czyli dosÂwiadczania sensownosÂci/celowosÂci wøasnego źycia (podmiotowego zasobu zarzaÎdzajaÎcego)
· kompetencji organizacyjnych (podmiotowego zasobu zarzaÎdzajaÎcego)
· do
Â br materialnych.
PodsumowujaÎc dwie pierwsze zasady pomocowe, naleźy zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt,
źe przy opracowywaniu strategii hamowania strat, czy osiaÎgania zyskoÂw, niekoniecznie trzeba daÎźycÂ do zmiany w osobie, ktoÂra dosÂwiadcza problemoÂw. Jeźeli cykl
straty nie byø zbyt druzgocaÎcy, to zmiany w otoczeniu ± np. w sposobie funkcjonowania systemu penitencjarnego czy teź w sposobie zachowania spoøecznosÂci (np.
czøonkoÂw rodziny) w warunkach wolnosÂciowych ± mogaÎ przeksztaøcicÂ ekologieÎ
dziaøania sÂrodowiska w taki sposoÂb, źe dojdzie do zatrzymania spirali strat i øatwiej
beÎdzie zainicjowacÂ cykl zyskoÂw. Jeźeli sÂrodowisko dysponuje odpowiednimi zasobami, to dziaøanie pomocowe powinno sprzyjacÂ wykorzystaniu tych rezerw
w procesie pozytywnego przystosowania u skazanych (Hobfoll 2006, s. 270).
·

Trzecia zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 270-271):
przy planowaniu dziaøanÂ naleźy uwzgleÎdniacÂ ¹siøy i søabosÂciº zasoboÂw adresata.

Analiza przeprowadzona w rozdziale empirycznym wskazaøa, źe populacja osadzonych odznacza sieÎ roÂźnym poziomem moźliwosÂci adaptacyjnych. Na bazie tego
kryterium wyodreÎbniono trzy kategorie wieÎzÂnioÂw (por. wykres 1.):
· typ P ± wysokim potencjaøem przystosowawczym
· typ N1 ± z niskim potencjaøem przystosowawczym w wyniku przeźywania
roÂźnorodnych problemoÂw
· typ N2 ± z niskim potencjaøem przystosowawczym z powodu zablokowania
motywacji intencjonalnej.
Osadzeni typu N1 i N2 nie dysponujaÎ duźymi rezerwami kapitaøowymi.
Dlatego potrzebne im saÎ powaźne inwestycje zasoboÂw z zewnaÎtrz, poniewaź sami
nie mogaÎ zbyt wiele zainwestowacÂ w rozwoÂj wspierajaÎcych oddziaøywanÂ. Osoby,
ktoÂre cierpiaÎ na skrajny brak zasoboÂw, beÎdaÎ wreÎcz stawiacÂ opoÂr wobec interwencji
pomocowej, gdyź wøaÎczenie sieÎ do niej wymaga inwestycji zasoboÂw, ktoÂra zagraźa
ich kranÂcowo defensywnej postawie.
Natomiast jeźeli rezerwy jednostki saÎ przecieÎtne lub solidne ± jak w przypadku
skazanych z wysokim potencjaøem adaptacyjnym (typ P) ± to naleźy je wykorzystacÂ
w strategiach wspierajaÎcych pozytywne przystosowanie. PodejsÂcie tego rodzaju
z jednej strony zwieÎksza ilosÂcÂ zasoboÂw w oddziaøywaniach pomocowych, zasÂ
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z drugiej ± sprzyja przesÂwiadczeniu u wspomaganej jednostki, źe zachodzaÎce zmiany
saÎ jej zasøugaÎ.
Czwarta zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 272):
wsparcie powinno koncentrowacÂ sieÎ na zasobach, a nie na zaburzeniach (deficytach).

Przedmiotem posteÎpowania w procesie resocjalizacji wieÎzÂnioÂw nie powinny bycÂ
tylko objawy demoralizacji, ale przede wszystkim zasoby i warunki, ktoÂre umoźliwiajaÎ zdrowe funkcjonowanie czøowieka. W przypadku osadzonych pozytywnej
adaptacji sprzyjajaÎ przede wszystkim (por. paragraf drugi):
· konstruktywne umiejeÎtnosÂci interpersonalne
· silna motywacja intencjonalna, czyli dosÂwiadczanie sensownosÂci/celowosÂci
wøasnego źycia
· duźe kompetencje organizacyjne
· odpowiednie zabezpieczenie materialne zaro
Â wno w warunkach wieÎziennych,
jak i wolnosÂciowych.
Przedstawione powyźej rezerwy beÎdzie moźna wykorzystacÂ do skompensowania przyszøych strat i/lub do inicjowania cyklu zyskoÂw. W zwiaÎzku z tym oddziaøywanie ukierunkowane na ich wzmacnianie moźe zapoczaÎtkowacÂ pozytywny
proces, dzieÎki ktoÂremu dojdzie do poźaÎdanych zmian o charakterze adaptacyjnym. Czynnikiem posÂrednim we wzrosÂcie potencjaøu przystosowawczego jest to,
źe dzieÎki zwieÎkszeniu zasoboÂw, odbiorca pomocy zaczyna z jednej strony bardziej
angaźowacÂ sieÎ w proces zmian, a z drugiej ± uzyskane przez niego rezerwy mogaÎ
bycÂ przydatne w innych dziaøaniach w obreÎbie systemu. Model takiego partnerstwa stanowi zaprzeczenie modelu ekspert ± klient czy lekarz ± pacjent, poniewaź
nadaje osobie korzystajaÎcej ze wsparcia status sojusznika w inicjowanych dziaøaniach (Hobfoll 2006, s. 272).
PiaÎta zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 272):
charakter dziaøalnosÂci powinien skupiacÂ sieÎ wokoÂø kluczowych zasoboÂw.

To, jakie zasoby majaÎ centralny charakter w okresÂlonych spoøecznosÂciach,
zaleźy od natury interakcji osoba ± otoczenie w danym sÂrodowisku i kulturze.
Na podstawie przeprowadzonych analiz (por. paragraf drugi) moźna stwierdzicÂ,
źe do kluczowych zasoboÂw w populacji wieÎzÂnioÂw naleźy:
· kapitaø podmiotowy ± przede wszystkim zasoby wewneÎtrzne o charakterze
zarzaÎdzajaÎcym (kompetencje interpersonalne, umiejeÎtnosÂci organizacyjne,
motywacja intencjonalna)
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kapitaø materialny ± zaroÂwno w warunkach wieÎziennych (np. odpowiednie
ubranie), jak i w warunkach wolnosÂciowych (np. posiadanie mieszkania czy
dysponowanie sÂrodkami transportu).
SzoÂsta zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 272-273):
realizowane strategie powinny bycÂ skierowane na roÂźnorodny kapitaø.

Zasoby saÎ wzajemnie powiaÎzane, a w stresujaÎcych sytuacjach czeÎsto saÎ potrzebne rozmaite ich rodzaje. Wymieniony argument stanowi podstaweÎ do tego, aby
w oddziaøywaniach wspierajaÎcych wzrost potencjaøu adaptacyjnego u wieÎzÂnioÂw
uwzgleÎdniacÂ roÂwnieź takie elementy jak:
· zwieÎkszanie ogo
Â lnego poziomu zasoboÂw (niezaleźnie od ich rodzaju) ± zaroÂwno w wyniku spostrzegania zyskoÂw, jak i redukowania ich strat
· wzrost kapitaøu energetycznego
· pomnaźanie zasobo
Â w stanu.
Przedstawione powyźej kategorie kapitaøu nie wpøywajaÎ w istotny sposoÂb na
ksztaøtowanie kapitaøu adaptacyjnego u wieÎzÂnioÂw, ale za ich kreowaniem przemawiajaÎ nasteÎpujaÎce przesøanki. Po pierwsze, stresujaÎce okolicznosÂci dziaøajaÎ na ludzi
w kilku wymiarach jednoczesÂnie (np. na poziomie somatycznym, emocjonalnym
i spoøecznym). Po drugie, roÂźnym czøonkom populacji moźe bycÂ øatwiej przeprowadzicÂ zmianeÎ najpierw w jednym obszarze zasoboÂw, a nasteÎpnie wykorzystacÂ jaÎ do
wzmacniania innych aspektoÂw. Waźne jest roÂwnieź to, źe zasoby beÎdaÎce obiektem
dziaøanÂ pomocowych powinny stanowicÂ ogniwa naturalnie istniejaÎcego øanÂcucha
czynnikoÂw wspomagajaÎcych odpornosÂcÂ na stres. Obrona oparta na pojedynczym
zasobie bywa zawodna. Moźe sieÎ teź okazacÂ, źe nie jest on najwaźniejszy na tym
konkretnym etapie rozwiaÎzywania problemu.
SioÂdma zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 273-274):
adaptacja i zmiana pociaÎgajaÎ za sobaÎ roÂźnego rodzaju koszty i/lub skutki uboczne.

Przebieg spirali strat i zyskoÂw jest na ogoÂø trudny do przewidzenia. Dlatego
naleźy liczycÂ sieÎ z moźliwymi skutkami ubocznymi. NiektoÂre z nich beÎdaÎ pozytywne (np. uzyskanie kolejnego cyklu zyskoÂw), inne zasÂ ± negatywne. Przykøadowo,
skutki dziaøalnosÂci pomocowej mogaÎ nasilicÂ i/lub przyspieszycÂ cykle deficytoÂw
wysteÎpujaÎcych u odbiorcoÂw tego typu dziaøanÂ. Naleźy takźe liczycÂ sieÎ z tym, źe
uszczuplone zasoby wieÎzÂnioÂw mogaÎ doprowadzicÂ do nieadekwatnych reakcji przystosowawczych. Zachowanie, ktoÂre jest czeÎsto interpretowane przez otoczenie jako
dysfunkcyjne, moźe reprezentowacÂ twoÂrcze zastosowanie posiadanego przez osa-
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dzonych zestawu zasoboÂw. W zwiaÎzku z tym warto wykorzystacÂ tego rodzaju
reakcje jako punkt wyjsÂcia do wypracowania skuteczniejszych form adaptacji.
JednoczesÂnie, dzieÎki stosowaniu wieloetapowego podejsÂcia w procesie zwieÎkszania
zasoboÂw, osoby prowadzaÎce mogaÎ monitorowacÂ zamierzone i niezamierzone skutki
zainicjowanych dziaøanÂ. Pozytywne procesy moźna dalej rozwijacÂ. ZasÂ zjawiskom
negatywnym moźna zapobiegacÂ w miareÎ poznawania ich zÂroÂdeø.
Â sma zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 274-275):
O
dbaøosÂcÂ o zmianeÎ dopasowania w zakresie sÂrodowisko ± zasoby jednostki.

CzeÎsto sieÎ zdarza, źe ludzie majaÎ potrzebne zasoby, a mimo to dosÂwiadczajaÎ
trudnosÂci adaptacyjnych. Dzieje sieÎ tak dlatego, źe otoczenie albo odrzuca inwestycje, jakie saÎ dokonywane przez te osoby, albo blokuje ich moźliwosÂci w zakresie
czerpania korzysÂci z posiadanych zasoboÂw. Oznacza to, źe strategie skierowane na
wzrost potencjaøu przystosowawczego wieÎzÂnioÂw powinny bycÂ roÂwnieź skierowane
na zmianeÎ otoczenia ± zaroÂwno na przeobraźenia w funkcjonowaniu systemu
penitencjarnego, jak roÂwnieź na przeksztaøcenia sÂrodowiska w warunkach wolnosÂciowych. Stosowanie tego rodzaju podejsÂcia jest szczegoÂlnie waźne w stosunku do
dyskryminujaÎcych systemoÂw spoøecznych. A tego rodzaju postawy wobec przesteÎpcoÂw czeÎsto wysteÎpujaÎ w trakcie wykonywania sankcji izolacyjnych (w sÂrodowisku
zakøadu karnego) oraz po ich zakonÂczeniu (na wolnosÂci).
DziewiaÎta zasada pomocowa (Hobfoll 2006, s. 276):
traumatyczna utrata zasoboÂw powoduje trwaøaÎ podatnosÂcÂ na strateÎ.

Osoby, ktoÂre we wczesnych etapach źycia dosÂwiadczyøy powaźnych strat, saÎ
szczegoÂlnie podatne na dosÂwiadczanie ubytkoÂw kapitaøowych. Naturalna reakcja
obrony przed ubytkiem zostaøa u nich zmobilizowana w sytuacji, gdy jednostki
(Hobfoll 2006, s. 276):
· miaøy zbyt maøaÎ odpornosÂcÂ psychicznaÎ (dosÂwiadczanie dotkliwej straty jest
szczegoÂlnie destrukcyjne w okresie dziecinÂstwa i adolescencji, czyli w okresach
intensywnego rozwoju zdolnosÂci adaptacyjnych)
· byøy niezdolne do sprostania wymaganiom otoczenia.
Na podstawie przedstawionej zasady moźna wieÎc sformuøowacÂ konkluzjeÎ, źe
wieÎzÂniowie, ktoÂrzy dosÂwiadczyli ostrego urazu na wczesnym etapie rozwoju albo
chronicznej traumy w poÂzÂniejszym okresie źycia, wymagajaÎ czeÎstych interwencji,
skierowanych na odbudoweÎ utraconego kapitaøu. Dodatkowo, ofiarom tego rodzaju
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urazoÂw potrzebne jest zdobycie samowiedzy na temat negatywnych stanoÂw psychicznych, wywoøanych przez strateÎ ± np. leÎkoÂw, stanoÂw depresyjnych czy atakoÂw
zøosÂci.
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ROZDZIAè XII

ZASOBY ADAPTACYJNE
OSOÂB OPUSZCZAJAÎCYCH ZAKèADY KARNE
___________________________________________

Iwona Niewiadomska

1. Problemy przystosowawcze byøych wieÎzÂnioÂw
Przymusowy pobyt w izolacji penitencjarnej, szczegoÂlnie o døugotrwaøym charakterze, prowadzi do negatywnych nasteÎpstw w funkcjonowaniu czøowieka, ktoÂre
czeÎsto skutkujaÎ wadliwaÎ readaptacjaÎ spoøecznaÎ w warunkach wolnosÂciowych.
TrudnosÂci readaptacyjne wynikajaÎce z niewielkich zdolnosÂci zaradczych.
Z powodu leÎku przed przyszøosÂciaÎ osadzeni dosÂwiadczajaÎ silnego napieÎcia psychicznego juź w fazie przygotowania do wolnosÂci, a po wyjsÂciu z zakøadu karnego
zazwyczaj dochodzi u nich do nasilenia stresu ze wzgleÎdu na zmianeÎ sytuacji
źyciowej (Machel 2003, Woøowicz 1996, s. 207-215).
Pobyt w wieÎzieniu jest nakierowany na dwie perspektywy czasowe ± na przeszøosÂcÂ (przypominanie o przesteÎpstwie) i na terazÂniejszosÂcÂ (istniejaÎce nakazy i zakazy
posteÎpowania). W zwiaÎzku z tym dla wieÎkszosÂci wieÎzÂnioÂw przyszøosÂcÂ po opuszczeniu
zakøadu karnego pozostaje na dalekim planie i zwykle nie zapowiada niczego dobrego, najczeÎsÂciej jest niepewna, a czasem przeraźajaÎca (Ciosek 2001, s. 302-304).
Dodatkowo, w trakcie odbywania kary dochodzi do procesoÂw utrudniajaÎcych przystosowanie jednostki do źycia w spoøeczenÂstwie ± stygmatyzacji polegajaÎcej na
przypisywaniu etykiety przesteÎpcy, degradacji zwiaÎzanej z utrataÎ statusu peønoprawnego obywatela i depersonalizacji oznaczajaÎcej destrukcyjne zmiany podmiotowe
w postaci negatywnego spostrzegania siebie samego, poczucia niemoźnosÂci wpøywania na wøasny los, trudnosÂci w podejmowaniu decyzji i okresÂlaniu celoÂw osobistych,
braku potrzeby planowania codziennych dziaøanÂ (Chmielewska 2004, s. 168-171).
Intensywny i døugotrwaøy trening funkcjonowania w zakøadzie karnym prowadzi wieÎc do tego, źe osadzeni tracaÎ umiejeÎtnosÂcÂ radzenia sobie w okolicznosÂciach,
gdzie nie wystarczy juź wieÎzienny spryt, a konieczne jest twoÂrcze dziaøanie. Dlatego
istnieje wysokie ryzyko sytuacji, w ktoÂrej osobeÎ opuszczajaÎcaÎ wieÎzienie charaktery-
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zuje syndrom wyuczonej bezradnosÂci ze wzgleÎdu na zmianeÎ roÂl spoøecznych (np.
koniecznosÂcÂ znalezienia miejsca zamieszkania lub pracy) i/lub trudnosÂci dotyczaÎce
ponownego ich podziaøu ± np. brak akceptacji przez najbliźszych (Corrado i in.
2003, s. 197; Pomianowski 1997, s. 27-31). CzeÎsto o pomysÂlnej readaptacji
spoøecznej skazanych decyduje to, jak osoba funkcjonuje w pierwszych tygodniach
po odzyskaniu wolnosÂci. Analiza trudnosÂci przystosowawczych byøych wieÎzÂnioÂw
wskazaøa, źe w ciaÎgu trzech miesieÎcy od opuszczenia zakøadu karnego ok. 40% z nich
dosÂwiadczyøo wymienionych problemoÂw (Szymanowski 1989, s. 162).
Silne napieÎcie psychiczne towarzyszaÎce pojedynczym lub kumulujaÎcym sieÎ
problemom czeÎsto prowadzi u byøych wieÎzÂnioÂw do kryzysu psychologicznego.
Zazwyczaj w rozwiaÎzywaniu sytuacji trudnych jednostka wykorzystuje wyuczone
mechanizmy zaradcze. JesÂli one nie skutkujaÎ i wzrasta napieÎcie wewneÎtrzne, osoba
ta zaczyna stosowacÂ nowe sposoby radzenia sobie z zaistniaøym problemem. JesÂli
sytuacja dalej nie jest rozwiaÎzana lub nie moźna jej uniknaÎcÂ ani przeformuøowacÂ,
woÂwczas dochodzi do ostrego kryzysu sytuacyjnego, ktoÂry moźe zagraźacÂ bezpieczenÂstwu lub zdrowiu jednostki. Warto zaznaczycÂ, źe powstanie reakcji kryzysowej
zaleźy od subiektywnej interpretacji zdarzenia, a jej przebieg odzwierciedla zmaganie sieÎ z problemami źyciowymi (Badura-Madej 1999 s. 29; Kubacka-Jasiecka
2005, s. 64).
Destrukcyjny sposoÂb rozwiaÎzywania problemoÂw sytuacyjnych prowadzi czeÎsto
do chronicznego kryzysu adaptacyjnego, ktoÂry stanowi wysokie ryzyko zachowanÂ
patologicznych ± np. aktoÂw autodestrukcji, uzaleźnienia od substancji psychoaktywnych, zachowanÂ przesteÎpczych ± ze wzgleÎdu na døugotrwale kumulujaÎce sieÎ
napieÎcie psychiczne. Tego typu dosÂwiadczenia saÎ charakterystyczne dla osoÂb cechujaÎcych sieÎ (Badura-Madej 1999 s. 23; Kubacka-Jasiecka 2005, s. 67):
· niskimi umiejeÎtnosÂciami zaradczymi
· preferencjaÎ postaw unikowych
· wysokim nasileniem leÎku przed kontaktami interpersonalnymi
· niskaÎ motywacjaÎ do wysiøku ukierunkowanego na zmiany zaistniaøej sytuacji
± ich aktywnosÂcÂ najczeÎsÂciej sprowadza sieÎ do uźalania sieÎ nad sobaÎ i/lub
oskarźania innych.
Do specyficznych cech chronicznego kryzysu naleźy roÂwnieź obniźony nastroÂj
oraz liczne dolegliwosÂci somatyczne. Wymienione objawy mogaÎ utrzymywacÂ sieÎ
nawet przez wiele lat, szczegoÂlnie w sytuacji, gdy saÎ wzmacnianie przez otoczenie
(Kubacka-Jasiecka 2005, s. 68).
O wysteÎpowaniu chronicznych kryzysoÂw adaptacyjnych u osoÂb opuszczajaÎcych
zakøady karne sÂwiadczaÎ analizy empiryczne, w ktoÂrych stwierdzono, źe osoby powracajaÎce do przesteÎpstwa charakteryzujaÎ sieÎ problemami przystosowawczymi
w postaci (Moffitt 1993, s. 691; Birmingham 2003, s. 191-199; Kubacka-Jasiecka
2006, s. 250-251):
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1.
2.
3.
4.
5.

nawykowo stosowanych mechanizmoÂw obronnych
manifestowania roÂźnych przejawoÂw agresji
uzaleźnienia od substancji psychoaktywnych
zaburzenÂ psychosomatycznych
duźego nasilenia problemoÂw w funkcjonowaniu spoøecznym ± m.in. dosÂwiadczania bezrobocia, biedy, bezdomnosÂci, problemoÂw rodzinnych.
Wyniki badanÂ wskazujaÎ roÂwnieź, źe bezdomnosÂcÂ meÎźczyzn z przeszøosÂciaÎ kryminalnaÎ, ktoÂrzy charakteryzujaÎ sieÎ wysokim poczuciem beznadziejnosÂci, koreluje
z krytycznym stosunkiem do siebie i wøasnej przyszøosÂci, nieumiejeÎtnosÂciaÎ okresÂlenia celoÂw źyciowych, smutkiem, bezsilnosÂciaÎ, konfliktami interpersonalnymi,
duźymi køopotami w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Na stany
stresowe osoby te najczeÎsÂciej reagujaÎ negatywnymi emocjami i agresjaÎ skierowanaÎ
do siebie i/lub innych (Chwaszcz 2005, s. 136).
Wpøyw stygmatyzacji spoøecznej na problemy readaptacyjne. Stosowanie
sankcji izolacyjnych bazuje na zaøoźeniu, źe pobyt w wieÎzieniu powinien odstraszycÂ
skazanego od popeønienia kolejnego przesteÎpstwa. Natomiast zjawisko stygmatyzacji przekonuje, źe stosowanie kar izolacyjnych zwieÎksza prawdopodobienÂstwo wadliwej readaptacji spoøecznej w warunkach wolnosÂciowych nie tylko w wyniku
zmniejszonych kompetencji zaradczych u byøych wieÎzÂnioÂw, ale roÂwnieź poprzez
ich spoøeczne odrzucenie (Miethe i in. 2000, s. 522; Machel 2003, s. 39; Szymanowski 1989, s. 154).
NapieÎtnowanie zachowanÂ dewiacyjnych søuźy utrzymywaniu stabilnosÂci granic
kulturowych spoøeczenÂstwa i tworzy ramy odniesienia dla rozwoju poczucia toźsamosÂci kulturowej u czøonkoÂw tej zbiorowosÂci (Siemaszko 1993, s. 287-289).
Potwierdzeniem wymienionej prawidøowosÂci saÎ wyniki analiz empirycznych,
w ktoÂrych stwierdzono, źe nasilenie zjawiska stygmatyzacji jest istotnie wieÎksze
u osoÂb, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ w bliskim saÎsiedztwie byøych osadzonych, ale jednoczesÂnie nie weszøy w konflikt z prawem karnym. Naznaczanie byøych wieÎzÂnioÂw
w opiniach saÎsiadoÂw dotyczy przede wszystkim dezintegrowania (Clear i in.
2001, s. 340-343):
· sieci spoøecznej w lokalnej spoøecznosÂci ± powro
Â t skazanego doprowadza do
ostroźnosÂci lub leÎku saÎsiadoÂw, co rozciaÎga sieÎ roÂwnieź na czøonkoÂw rodziny
byøego wieÎzÂnia. W takiej sytuacji siecÂ relacji saÎsiedzkich ulega rozluzÂnieniu
lub zerwaniu, zostaje ograniczone spoøeczne wspoÂødziaøanie i osøabiona nieformalna kontrola spoøeczna
· stabilizacji źyciowej oso
Âb niekaranych ± badani nie chcaÎ mieszkacÂ i pracowacÂ
w dzielnicach cieszaÎcych sieÎ zøaÎ reputacjaÎ, jednoczesÂnie oceniajaÎ, źe mieszkanie w dzielnicach ¹niepatologicznychº byøoby lepszaÎ okazjaÎ do ich osobistego
rozwoju, a takźe do rozwoju ich rodzin
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systemu rodzinnego skazanych ± byli wieÎzÂniowie doprowadzajaÎ do roÂźnego
typu problemoÂw swoje wøasne rodziny zaroÂwno w trakcie odbywania kary,
jak i po jej zakonÂczeniu
· toźsamosÂci oso
Â b niekaranych ± duźa koncentracja przesteÎpcoÂw prowadzi do
problemoÂw toźsamosÂciowych u mieszkanÂcoÂw okresÂlonych dzielnic, szczegoÂlnie u dzieci; osoby stykajaÎce sieÎ z byøymi wieÎzÂniami majaÎ wieÎksze trudnosÂci
w zakresie budowania szacunku do siebie, preferencji wartosÂci, okresÂlenia
celoÂw źyciowych i radzenia sobie w źyciu.
Znaczenie dewiacji dla kultury spoøeczenÂstwa potwierdza roÂwnieź fakt, źe
instytucje kontroli spoøecznej saÎ tak zaprogramowane, aby zaroÂwno pewien rodzaj
dewiantoÂw, jak i ich okresÂlona liczba podlegaøy formalnej kontroli spoøecznej
i procesowi naznaczania ± w tym roÂwnieź ograniczona liczba przesteÎpcoÂw karanych
przez wymiar sprawiedliwosÂci (Siemaszko 1993, s. 291-292). O kulturotwoÂrczym
znaczeniu dewiacji moźe roÂwnieź sÂwiadczycÂ istnienie podwoÂjnej moralnosÂci
w stosunku do dewiantoÂw ± spoøeczenÂstwo z jednej strony ich odrzuca i w ten
sposoÂb utrwala destrukcyjne nawyki posteÎpowania, a z drugiej ± podejmuje dziaøania o charakterze rehabilitacyjnym (Poznaniak 1993, s. 94-98).
Sformalizowane procedury spoøeczne (np. proces saÎdowy), søuźaÎce konfrontacji
dewianta z innymi ludzÂmi, majaÎ na celu usÂwiadomienie czøonkom zbiorowosÂci, źe
okresÂlone zachowanie wykracza poza ramy tolerancji grupy i dlatego spotyka sieÎ
z ogoÂlnym poteÎpieniem (Braithwaite 1993, s. 1-18). Publiczne ukaranie sprawcy
przesteÎpstwa prowadzi do rozdziaøu mieÎdzy dewiacjaÎ pierwotnaÎ, polegajaÎcaÎ na
naruszeniu normy prawnej, i dewiacjaÎ wtoÂrnaÎ, ktoÂra dotyczy reakcji jednostki po
fakcie jej publicznego uznania za przesteÎpceÎ. PostacÂ pierwotna, stanowiaÎca skutek
roÂźnych zmiennych psychospoøecznych, ma niewielki wpøyw na status spoøeczny
skazanego. Natomiast wtoÂrna, beÎdaÎca ¹odpowiedziaÎ zbiorowosÂciº na dewiacjeÎ
pierwotnaÎ, uruchamia degradacjeÎ przesteÎpcy w wyniku procesu naznaczania (Bøachut i in. 2001, s. 132-135).
Podziaø na dewiacjeÎ pierwotnaÎ i wtoÂrnaÎ oznacza, źe proces ¹dojrzewania przesteÎpczegoº moźna podzielicÂ na dwa stadia (Malak 1986, s. 124-127):
1. reaktywne
2. autonomiczne.
·

Ad 1) Dojrzewanie przesteÎpcze w stadium reaktywnym. Na tym etapie
zachowania antyspoøeczne stanowiaÎ bezposÂredniaÎ reakcjeÎ na okresÂlone warunki
sÂrodowiskowe lub konflikt mieÎdzy potrzebami jednostki a wymaganiami zewneÎtrznymi.
Ad 2) Dojrzewanie przesteÎpcze w stadium autonomicznym. W tej fazie
posteÎpowanie przesteÎpcze uniezaleźnia sieÎ od swoich pierwotnych przyczyn, nato-
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miast zaczyna posiadacÂ autonomicznaÎ motywacjeÎ wynikajaÎcaÎ ze sposoboÂw regulacji
stosunkoÂw jednostki z otoczeniem.
Potwierdzeniem przedstawionego podziaøu jest fakt, źe w subiektywnym odbiorze recydywistoÂw odbywanie kary pozbawienia wolnosÂci jest decydujaÎcym elementem w zakresie podejmowania decyzji o powrotnosÂci do przesteÎpstwa (Corrado
i in. 2003, s. 197). Osoba zwolniona z zakøadu karnego, szczegoÂlnie po odbyciu
kary døugoterminowej, czeÎsto staje sieÎ w spoøeczenÂstwie wolnosÂciowym niepoźaÎdanym osobnikiem ± nie dowierza sieÎ jej, niecheÎtnie spotyka, unika, nie chce sieÎ jej
widziecÂ mieÎdzy saÎsiadami i/lub przypisuje sieÎ jej sprawstwo przesteÎpstw dokonanych przez nieujawnionych osobnikoÂw (SÂliwowski 1981, s. 248-249). Moźna wieÎc
wysunaÎcÂ wniosek, źe stygmatyzowanie spoøeczne stanowi istotnaÎ przeszkodeÎ
w reintegracji spoøecznej byøych wieÎzÂnioÂw.
Znaczenie spoøecznego statusu przesteÎpcy w procesie readaptacji. Do zaistnienia statusu spoøecznego przesteÎpcy przyczyniajaÎ sieÎ cztery zasadnicze elementy
struktur poznawczych u obserwatoroÂw zachowania dewiacyjnego (Bøachut i in.
2001, s. 135-141):
1. stereotypizacja (symboliczna generalizacja)
2. retrospektywna interpretacja
3. dysonans poznawczy
4. pochøanianie roÂl.
Ad 1) Stereotypizacja. Zjawisko to polega na tym, źe jednostka uznana za
przesteÎpceÎ zaczyna bycÂ spostrzegana przez otoczenie przede wszystkim poprzez
pryzmat stereotypu (np. zøodzieja) z pominieÎciem innych jej cech i zachowanÂ.
W zwiaÎzku z tym nasteÎpuje symboliczna generalizacja, polegajaÎca na rzutowaniu
jednego niewøasÂciwego dziaøania na inny rodzaj zachowanÂ i cechy sprawcy przesteÎpstwa. Przedstawiony mechanizm ilustruje stwierdzenie: ¹JesÂli zøamaø waźnaÎ
reguøeÎ, to nie moźe bycÂ podobny do nas. To musi bycÂ inny, gorszy, rodzaj czøowieka. Skoro tak, to moźna sieÎ po nim spodziewacÂ podobnych zachowanÂ w przyszøosÂciº (Siemaszko 1993, s. 316).
Ad 2) Retrospektywna interpretacja. Proces tego rodzaju zaznacza sieÎ
w daÎźeniu czøonkoÂw spoøeczenÂstwa do uzyskania zgodnosÂci mieÎdzy aktualnym
zachowaniem czøowieka i jego dewiacyjnaÎ toźsamosÂciaÎ, beÎdaÎcaÎ wynikiem minionego posteÎpowania. ZgodnosÂcÂ ta jest zazwyczaj osiaÎgana przez takie dobieranie
faktoÂw z źycia byøego wieÎzÂnia, aby pasowaøy do jego statusu przesteÎpcy. W zwiaÎzku
z tym jednostka uznana za dewianta jest z jednej strony bacznie obserwowana przez
otoczenie, a z drugiej ± saÎ jej stawiane podwyźszone wymagania dotyczaÎce ¹poprawnosÂciº posteÎpowania (SÂliwowski 1981, s. 251; Bøachut i in. 2001, s. 135-139).
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Mechanizm retrospektywnych interpretacji zaznacza sieÎ roÂwnieź bardzo wyrazÂnie
we wzmoźonym dziaøaniu instytucji sprawujaÎcych formalnaÎ kontroleÎ spoøecznaÎ ±
np. prowadzenie rejestru skazanych (Siemaszko 1993, s. 356-357; Poznaniak 1993,
s. 94-98). Naznaczenie przyciaÎga uwageÎ tych agend i powoduje, źe osoby raz
skazane znajdujaÎ sieÎ pod ich szczegoÂlnaÎ kontrolaÎ, co skutkuje øatwiejszym wychwyceniem sprawcy przesteÎpstwa i jego ponownym skazaniem. Analizy empiryczne
potwierdzajaÎ roÂwnieź fakt stygmatyzowania niźszych warstw spoøeczenÂstwa i zbiorowosÂci źyjaÎcych na spoøecznym marginesie przez sformalizowane agendy kontroli
spoøecznej. Wzmoźona troska instytucjonalna wobec tych sÂrodowisk prowadzi do
tego, źe prawdopodobienÂstwo skazania po raz pierwszy, a w nasteÎpstwie tego po raz
kolejny, jest znacznie wieÎksze u ludzi źyjaÎcych w segmentach spoøecznych poddawanych ostrzejszej kontroli. PrzedstawionaÎ prawidøowosÂcÂ potwierdzajaÎ roÂwnieź
wyniki analiz statystycznych, w ktoÂrych stwierdzono, źe kaźde skazanie zwieÎksza
prawdopodobienÂstwo kolejnego ± osoby jednokrotnie osaÎdzone saÎ bardziej zagroźone drugim wyrokiem niź osoby niekarane, drugie skazanie zwieÎksza ryzyko
ukarania po raz trzeci do ok. 45%, a od szoÂstego orzeczenia winy szansa na kolejne
wynosi 60-70%. A zatem obraz przesteÎpczosÂci jest czeÎsto zafaøszowany, gdyź zachowania øamiaÎce prawo, ktoÂre dochodzaÎ do skutku u osoÂb mniej kontrolowanych,
saÎ znacznie rzadziej ujawniane, co nie znaczy, źe nie saÎ popeøniane (JasinÂski 1975, s.
76-79).
Ad 3) Dysonans poznawczy. Trzecim elementem, ktoÂry wpøywa na powstawanie spoøecznego statusu dewiacyjnego, jest dysonans poznawczy. Osoby utrzymujaÎce relacje z byøym wieÎzÂniem mogaÎ miecÂ trudnosÂci z pogodzeniem swoich
dotychczasowych kontaktoÂw z faktem, źe osoba jest przesteÎpcaÎ (dewiantem). WoÂwczas bardzo czeÎsto dochodzaÎ do wniosku: ¹on zawsze taki byøº. NasteÎpuje wieÎc
nagøe ¹olsÂnienieº, ktoÂre normalizuje sytuacjeÎ i wskazuje, źe to, co zostaøo ujawnione,
nie byøo niczym niespodziewanym, a dotychczasowe zwiaÎzki z osobaÎ wynikaøy staÎd,
źe dewiant zdoøaø oszukacÂ otoczenie lub ukrycÂ swoÂj ¹prawdziwyº charakter (Bøachut
i in. 2001, s. 135-139).
Ad 4) Pochøanianie roÂl. Do statusu dewianta doprowadza roÂwnieź zjawisko
pochøaniania roÂl, ktoÂre polega na tym, źe spoøeczna funkcja tak spostrzeganej osoby
nabiera dominujaÎcego charakteru. Pozostaøe role zostajaÎ w percepcji otoczenia
podporzaÎdkowane lub teź pochøonieÎte przez teÎ dominujaÎcaÎ. Identyfikacja dewianta
zostaje rozciaÎgnieÎta na caøaÎ jego aktywnosÂcÂ (Bøachut i in. 2001, s. 140-141).
OpuszczajaÎcy zakøad karny nadal jest traktowany jako przesteÎpca, niezaleźnie od
innych peønionych przez niego funkcji spoøecznych (Bøachut i in. 2001, s. 138).
Zjawisko pochøaniania roÂl potwierdzajaÎ roÂwnieź analizy empiryczne. Badania przeprowadzone na ogoÂlnonarodowej populacji wieÎzÂnioÂw w USA wskazujaÎ, źe zatrud-

Zasoby adaptacyjne osÂob opuszczajaÎcych zakøady karne ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 363

nianiu byøych skazanych towarzyszy niecheÎcÂ pracodawcoÂw wynikajaÎca przede
wszystkim ze stygmatyzujaÎcego pobytu w zakøadzie karnym. Natomiast na podstawie badanÂ przeprowadzonych wsÂroÂd pracodawcoÂw w pieÎciu wielkich miastach USA
stwierdzono, źe osoby bez dosÂwiadczenia zawodowego byøy czeÎsÂciej zatrudniane niź
wieÎzÂniowie. Ponadto, 65% pracodawcoÂw wskazaøo, źe sÂwiadomie nie zatrudnia
przesteÎpcoÂw, bez wzgleÎdu na rodzaj popeønionego czynu karalnego, a ok. 40%
z nich sprawdzaøo przeszøosÂcÂ kryminalnaÎ nowo przyjeÎtych pracownikoÂw (Petersilia
2001, s. 366-377).
Przypisanie byøemu wieÎzÂniowi statusu przesteÎpcy (dewianta) prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji, ktoÂre stanowiaÎ wynik trudnosÂci zwiaÎzanych zaroÂwno z peønieniem roÂl spoøecznych, jak i z funkcjonowaniem w roÂźnego typu
grupach. JesÂli dalsze zachowania jednostki zostanaÎ zinterpretowane jako dewiacyjne, to dla otoczenia stanowi to potwierdzenie søusznosÂci wczesÂniejszej diagnozy, co
skutkuje wzmocnieniem negatywnych reakcji i zwieÎkszeniem izolacji interpersonalnej (Bøachut i in. 2001, s. 137). W konsekwencji przypisanie jednostce statusu
przesteÎpcy skutkuje odrzuceniem spoøecznym, ktoÂre prowadzi do tego, źe jej toźsamosÂcÂ, nabudowana na poczuciu przynaleźnosÂci do spoøeczenÂstwa i peønieniu roÂźnych roÂl w jego ramach, ulega destrukcji (Sztompka 2003, s. 412-413). Badania
dotyczaÎce zwiaÎzkoÂw mieÎdzy dewiacyjnym stylem źycia a stygmatyzacjaÎ spoøecznaÎ
wykazujaÎ, źe osoby dosÂwiadczajaÎce naznaczenia istotnie czeÎsÂciej preferujaÎ taki
model źycia w stosunku do osoÂb, ktoÂre nie czujaÎ sieÎ etykietowane. Przy tym oÂw
styl w przypadkach osoÂb stygmatyzowanych spoøecznie ma tendencje do utrzymywania sieÎ w døugim okresie czasu, co moźe sÂwiadczycÂ o uzyskaniu trwaøego statusu
dewianta (Zhang i in. 2001, s. 141-142).
PrzesteÎpczy styl źycia jako czynnik ryzyka trudnosÂci readaptacyjnych.
Termin przesteÎpczy styl źycia (criminal lifestyle) odzwierciedla specyficznaÎ odmianeÎ adaptacji spoøecznej, dla ktoÂrej charakterystyczne jest to, źe jednostka
uzyskuje poczucie bezpieczenÂstwa i stabilizacji źyciowej w wyniku trwaøego
angaźowania sieÎ w dziaøalnosÂcÂ o charakterze przesteÎpczym, ktoÂrej nie powstrzymuje ani grozÂba ukarania, ani fakt odbywania kary (Corrado i in. 2003, s. 184;
Walters 1990, s. 12). Czynnikiem, ktoÂry w istotny sposoÂb przyczynia sieÎ do
wadliwej readaptacji spoøecznej, jest angaźowanie sieÎ byøych wieÎzÂnioÂw w dziaøalnosÂcÂ grup przesteÎpczych (Alarid i in. 2000, s. 188; Vitaro i in. 2000, s. 313-325;
Mills i in. 2004, s. 721). Przyczyny przysteÎpowania do tego typu grup moźna
poøaÎczycÂ z dwoma rodzajami motywacji (Kelly, Kelly 1994, s. 63-88; Simon i in.
1998, s. 646-658):
1. wspoÂlnoty celoÂw
2. poczucia niesprawiedliwosÂci.
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Ad 1) Motywacja wspoÂlnoty celoÂw. CzeÎsÂcÂ osoÂb angaźuje sieÎ w dziaøalnosÂcÂ
grup przesteÎpczych ze wzgleÎdu na cheÎcÂ funkcjonowania w sieci spoøecznej, utrzymywania satysfakcjonujaÎcych kontaktoÂw interpersonalnych oraz posiadania wspoÂlnych zamiaroÂw. Osoba, utoźsamiajaÎc sieÎ z grupaÎ, przyjmuje jej cele. Nawet, jesÂli
poczaÎtkowo indywidualne koszty uczestnictwa saÎ wysokie, to wkøad osobisty
w funkcjonowanie sieci doprowadza do tego, źe normy zespoøowe stajaÎ sieÎ wartosÂciowe dzieÎki wøasnemu zaangaźowaniu. Powstawaniu grup przesteÎpczych wynikajaÎcych z motywacji wspoÂlnotowej towarzyszy kilka prawidøowosÂci. Osoby preferujaÎce zachowania dewiacyjne, szczegoÂlnie møode, posiadajaÎ wielu przyjacioÂø, ktoÂrzy
majaÎ podobne cechy osobowosÂci i styl źycia. PodobienÂstwo mieÎdzy tymi jednostkami nie ma przypadkowego charakteru, ale stanowi rezultat dziaøania nasteÎpujaÎcych mechanizmoÂw (RadochonÂski 1998, s. 42):
· selekcji ± jednostka dobiera sobie przyjacio
Â ø na zasadzie podobienÂstwa
· wywierania wpøywu osobistego ± wywoøanie u przyjacio
Â ø zachowanÂ oczekiwanych przez osobeÎ
· deselekcji ± unikanie lub wykluczanie przyjacio
Â ø, ktoÂrych zachowanie roÂźni
sieÎ od oczekiwanÂ jednostki antyspoøecznej.
Znaczenie selekcji spoøecznej polega na wzmacnianiu poczucia stabilnosÂci relacji interpersonalnych ± na poczaÎtku znajomosÂci osoby przejawiajaÎ podobne zachowania, a wzajemne stosunki prowadzaÎ do jeszcze wieÎkszych podobienÂstw. Wymieniony mechanizm naleźy do najwaźniejszych czynnikoÂw, ktoÂre wpøywajaÎ na bliskosÂcÂ zachowanÂ i stylu źycia wsÂroÂd recydywistoÂw (Sampson, Laub 1990, s. 609-627). W okresie dziecinÂstwa selekcja kolegoÂw odbywa sieÎ na zasadzie proÂb i bøeÎdoÂw.
W wieku dorastania doboÂr przyjacioÂø ma charakter bardziej celowy, a udziaø
w grupach przesteÎpczych sprzyja wzmacnianiu i pogøeÎbianiu zachowanÂ antyspoøecznych. Natomiast kontynuowanie przynaleźnosÂci do takich zespoøoÂw w okresie dorosøym prowadzi do wzrostu stabilnosÂci tej postawy, przede wszystkim w wyniku
zgodnosÂci poglaÎdoÂw i posteÎpowania czøonkoÂw grupy (RadochonÂski 1998, s. 43).
PrzedstawionaÎ prawidøowosÂcÂ potwierdzajaÎ wyniki metaanalizy 60 niezaleźnych badanÂ z lat 1964-1994, w ktoÂrych stwierdzono, źe istotnym predyktorem powrotnosÂci
do przesteÎpstwa jest przebywanie w gronie aspoøecznych roÂwiesÂnikoÂw zaroÂwno
w okresie dorastania, jak i dorosøosÂci (Simourd, Andrews 1994, s. 26-31).
Ad 2) Motywacja wynikajaÎca z poczucia niesprawiedliwosÂci. Wymieniony
rodzaj motywacji dotyczy osoÂb odnoszaÎcych poraźki w konwencjonalnych grupach
spoøecznych. Jednostki te øaÎczaÎ sieÎ we wspoÂlnoty, w ktoÂrych podzielany jest poglaÎd
o niesprawiedliwosÂci sÂwiata spoøecznego, co skøania czøonkoÂw do wspoÂlnych dziaøanÂ
(Grant, Brown 1995, s. 195-212). Taka motywacja bardzo czeÎsto towarzyszy
angaźowaniu sieÎ w subkultury przesteÎpcze u recydywistoÂw (Sztompka 2003,
s. 412-413; Bøachut i in. 2001, s. 135-139; Malak 1986, s. 125). Stosowanie
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sankcji formalnoprawnych prowadzi do mechanizmu bøeÎdnego koøa. Ostrzejsze
kary ± przede wszystkim izolacyjne ± prowadzaÎ do naznaczenia spoøecznego, ktoÂre
zwieÎksza angaźowanie sieÎ osoby w zachowania dewiacyjne. Jednostka uczy sieÎ bycia
dewiantem i zaczyna zamykacÂ sieÎ w swojej roli. Odrzucenie spoøeczne powoduje, źe
osaÎdzony zaczyna roÂwnieź poszukiwacÂ wspoÂlnoty zasteÎpczej, ktoÂra pozwoli mu
odzyskacÂ utraconaÎ toźsamosÂcÂ i podniesÂcÂ samooceneÎ. èatwo odnajduje takie osoby
w innych przesteÎpcach lub wspoÂøwieÎzÂniach, ktoÂrzy poszukujaÎ tego samego ± nie
poteÎpienia, ale akceptacji i wsparcia, umoźliwiajaÎcych w miareÎ normalne funkcjonowanie spoøeczne. Przedstawiona prawidøowosÂcÂ wskazuje na to, źe podkultura
przesteÎpcza stanowi przejaw zbiorowego rozwiaÎzywania problemoÂw przystosowawczych u skazanych, ktoÂrzy opuszczajaÎwieÎzienia (Ostrihanska i in. 1982, s. 37-38).
Znaczenie tego typu grup dla czøowieka znajdujaÎcego sieÎ w obliczu poraźki
spoøecznej odzwierciedla fenomen ¹towarzyszy niedoliº (Ohme 1993, s. 294). Na
podstawie analiz empirycznych stwierdzono, źe w sytuacji przeźywania poraźki byøy
wieÎzienÂ redukuje negatywne emocje w zespole osoÂb podobnych ± ¹towarzyszy
niedoliº ± w wyniku nasteÎpujaÎcych procesoÂw (Ohme 1993, s. 300-301):
· przyjemnosÂci ukojenia wywoøanej samym aktem afiliacji i obecnosÂciaÎ innych
· artykulacji emocji
· zmniejszenia koncentracji na wøasnej osobie i zahamowania proceso
Â w obniźania samooceny
· rozproszenia odpowiedzialnosÂci ± przebywanie z innymi w sytuacji dosÂwiadczenia poraźki redukuje napieÎcie i zdenerwowanie
· sympatii wywoøanej wspo
Â lnym dziaøaniem i podobienÂstwem ± ¹towarzysze
niedoliº tworzaÎ pozytywnaÎ wieÎzÂ wzmacnianaÎ leÎkiem, wspoÂøpracaÎ oraz spostrzeganiem podobienÂstwa dosÂwiadczanych stanoÂw emocjonalnych
· subiektywizmu pozycji grupowej ± ocena osobistego statusu spoøecznego
zaleźy nie tyle od samych wøasÂciwosÂci jednostki, ale przede wszystkim od
ich poroÂwnania wzgleÎdem cech innych czøonkoÂw zespoøu; w wyniku wytworzenia standardu grupowego ¹bycia przegranymº dosÂwiadczajaÎcy poraźki nie
widzi kontrastu mieÎdzy wøasnym statusem spoøecznym a sytuacjaÎ innych
osoÂb.
Wymienione czynniki prowadzaÎ do zwieÎkszenia poczucia toźsamosÂci wewnaÎtrzgrupowej, czyli do silnej identyfikacji z innymi czøonkami zespoøu oraz wartosÂciami
i normami w nim panujaÎcymi (Gray-Little, Hafdahl 2000, s. 26-54). W ten sposoÂb
dokonuje sieÎ redefinicja grupy odniesienia dla wøasnego zachowania i wpøyw socjalizacyjny kontrkultury przesteÎpczej. Osoba interioryzuje roleÎ przesteÎpcy ± antyspoøeczne wartosÂci, normy posteÎpowania, styl źycia i potrzebne umiejeÎtnosÂci. Czøonek gangu, zrywajaÎc z zasadami moralnymi warstw sÂrednich, wyzwala sieÎ roÂwnieź
z wieÎzoÂw hamujaÎcych swobodne przejawianie agresji wobec roÂźnych zÂroÂdeø frustracji (Vitaro i in. 2000, s. 313-325).
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Wpøyw zaangaźowania jednostki w subkultureÎ przesteÎpczaÎ na wadliwaÎ readaptacjeÎ w warunkach wolnosÂciowych wynika roÂwnieź z procesu uczenia spoøecznego.
Ryzyko destrukcyjnego posteÎpowania wzrasta w sytuacji, gdy osoba (Akers 1998,
s. 50):
· posiada wspo
Â lnikoÂw modelujaÎcych dewiacyjne posteÎpowanie
· przewiduje, źe w zwiaÎzku z przesteÎpczym zachowaniem beÎdzie miaøa wieÎcej
nagroÂd niź kar.
PrawdopodobienÂstwo zaburzenÂ adaptacyjnych jest szczegoÂlnie wysokie, gdy
sÂrodowisko grupy przesteÎpczej stanowi podstawowy lub jedyny model do uczenia
zachowanÂ spoøecznych. W takiej sytuacji posteÎpowanie preferowane przez gang
stanowi rodzaj globalnego schematu mysÂlowego jednostki, ktoÂry jest przenoszony
na jej reakcje w roÂźnych sytuacjach (Akers 1998, s. 65).
Integracja z grupami przesteÎpczymi sprawia wieÎc, źe byøy wieÎzienÂ zaczyna stale
funkcjonowacÂ w antyspoøecznym sÂwiecie, co w istotny sposoÂb zwieÎksza ryzyko
wadliwej readaptacji w warunkach wolnosÂciowych. Po kolejnym odbyciu kary
i wyjsÂciu na wolnosÂcÂ, dochodzi do umocnienia sieÎ toźsamosÂci przesteÎpczej ± gøoÂwnie ze wzgleÎdu na niecheÎtne nastawienie spoøeczenÂstwa do byøego wieÎzÂnia i podniesienie jego prestiźu w sÂrodowisku osoÂb øamiaÎcych prawo (Sztompka 2003, s. 412-413; Ostrihanska i in. 1982, s. 37-38). Przedstawione prawidøowosÂci potwierdzajaÎ
wyniki badanÂ ± ponad 60% recydywistoÂw penitencjarnych odbywajaÎcych kareÎ
izolacyjnaÎ stwierdziøo, źe po opuszczeniu zakøadu karnego nadal beÎdzie popeøniaøo
przesteÎpstwa (Malec 1996, s. 216-224). Na podstawie wynikoÂw analiz empirycznych stwierdzono roÂwnieź, źe wsÂroÂd osoÂb møodych, ktoÂre pierwszy raz odbywajaÎ
kareÎ pozbawienia wolnosÂci, znaczny odsetek stanowiaÎ jednostki o søabo uksztaøtowanej toźsamosÂci. U takich osoÂb pobyt w instytucji penitencjarnej sprzyja integracji
z subkulturami przesteÎpczymi oraz identyfikowaniu sieÎ z wartosÂciami i normami
posteÎpowania tego rodzaju grup (Malec 1996, s. 218).
Preferowanie przesteÎpczego stylu źycia sprzyja zaroÂwno czeÎstszemu popeønianiu przesteÎpstw, jak roÂwnieź ich powaźniejszemu charakterowi. Naleźy jednak
podkresÂlicÂ, źe tego rodzaju funkcjonowanie moźe prowokowacÂ takźe silne zaburzenia w procesie adaptacyjnym. Badania podøuźne w populacji recydywistoÂw
penitencjarnych pozwoliøy na wyodreÎbnienie w tej grupie zdezorganizowanego
stylu źycia, dla ktoÂrego charakterystyczne saÎ takie cechy jak (Kazemian, Le Blanc
2004, s. 403-408; Raskin i in. 2002, s. 131-152; Niewiadomska, Waøejsza 2005,
s. 167):
· angaźowanie sieÎ w zdemoralizowane i/lub przesteÎpcze sÂrodowisko
· duźy wpøyw zmiennych sytuacyjnych na zachowania antyspoøeczne, przede
wszystkim na popeønianie przesteÎpstw z uźyciem przemocy
· spadajaÎcy poziom organizacji źycia ± jednostki tego typu juź w okresie dorastania cechujaÎsieÎ søabaÎorganizacjaÎwøasnej egzystencji, ktoÂra podlega dalszej
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·

·

dezintegracji pod wpøywem naduźywania substancji psychoaktywnych
(szczegoÂlnie alkoholu) w okresie dorosøosÂci
preferencja hedonistycznych wartosÂci ± cheÎcÂ przeźywania mocnych doznanÂ
i przygoÂd, podejmowanie roÂźnych form aktywnosÂci øaÎczaÎcych sieÎ z duźym
niebezpieczenÂstwem, majaÎcych na celu ucieczkeÎ od nudy
roÂźnorodnosÂcÂ zachowanÂ dewiacyjnych ± m.in. czeÎsta zmiana partneroÂw
seksualnych, akty pijanÂstwa, skøonnosÂcÂ do zachowanÂ kompulsywnych.

Przedstawione powyźej trudnosÂci readaptacyjne ± stanowiaÎce efekt niewielkich
zdolnosÂci zaradczych, stygmatyzacji spoøecznej, statusu spoøecznego przesteÎpcy oraz
preferowania nagannego stylu źycia ± stanowiaÎ przesøanki do tego, aby poszukiwacÂ
takich zasoboÂw psychospoøecznych, dzieÎki ktoÂrym byli wieÎzÂniowie mogaÎ uzyskacÂ
wysoki potencjaø przystosowawczy w warunkach wolnosÂciowych. Kwestie tego
rodzaju zostanaÎ przedstawione w kolejnym paragrafie. PodstaweÎ do ukazania zaleźnosÂci mieÎdzy moźliwosÂciami adaptacyjnymi a zasobami psychospoøecznymi byøych wieÎzÂnioÂw beÎdaÎ stanowiøy wyniki analiz empirycznych.

2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie w warunkach wolnosÂciowych
Analizy statystyczne przeprowadzono na wynikach uzyskanych od 79 byøych
wieÎzÂnioÂw. Do tej zbiorowosÂci zakwalifikowano tylko takie osoby, u ktoÂrych mineÎøy
co najmniej 2 lata od zakonÂczenia wykonywania ostatniej izolacji. PrzyjeÎcie tego
kryterium jest uzasadnione wynikami badanÂ, w ktoÂrych stwierdzono, źe okres do 2
lat od opuszczenia zakøadu karnego jest zwiaÎzany z wysokim prawdopodobienÂstwem recydywy, natomiast døuźszy czas pobytu poza wieÎzieniem moźe sÂwiadczycÂ
o pozytywnej readaptacji spoøecznej ze wzgleÎdu na istotnie niźsze ryzyko popeønienia ponownego przesteÎpstwa (Dynia, Sung 2000, s. 307). Informacje charakteryzujaÎce grupeÎ badanych osoÂb znajdujaÎ sieÎ w rozdziale drugim.
Formy adaptacji u byøych wieÎzÂnioÂw. Do opisu testowanej zmiennej zostaø
wykorzystany test RISB. DzieÎki tej metodzie dokonano pomiaru poziomu nieprzystosowania osobistego oraz szesÂciu jego wymiaroÂw (wyniki wysokie oznaczajaÎ problemy adaptacyjne, zasÂ niskie ± duźy potencjaø w tym zakresie). DzieÎki zastosowaniu
analizy skupienÂ wyodreÎbniono trzy grupy z roÂźnym nateÎźeniem przystosowania:
1. byøych wieÎzÂnioÂw z wysokim poziomem adaptacji ± typ P (N=29)
2. byøych wieÎzÂnioÂw ze sÂrednim poziomem adaptacji ± typ S (N=32)
3. byøych wieÎzÂnioÂw z niskim poziomem adaptacji ± typ N (N=18).
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SzczegoÂøowe wyniki zastosowanej procedury statystycznej odzwierciedla wykres 1.

Wykres 1. Formy adaptacji u byøych wieÎzÂnioÂw (N=79): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB J. Rottera
w grupach N (N=18), S (N=32), P (N=29)

Ad 1) Byli wieÎzÂniowie z wysokim poziomem adaptacji ± typ P. Duźe
moźliwosÂci przystosowawcze (por. WO: nieprzystosowanie osobiste) w tej grupie
byøych wieÎzÂnioÂw stanowiaÎ wynik harmonijnego funkcjonowania we wszystkich
analizowanych wymiarach testu RISB. Moźna zatem stwierdzicÂ, źe dla tej zbiorowosÂci charakterystyczne saÎ nasteÎpujaÎce elementy, dzieÎki ktoÂrym osoba moźe prawidøowo funkcjonowacÂ:
· pozytywny stosunek do siebie
· moźliwosÂcÂ realizacji daÎźen
Â i celoÂw
· niewielkie nasilenie dosÂwiadczanych problemo
Âw
· preferencja prospoøecznych wartosÂci
· konstruktywne relacje rodzinne
· pozytywne relacje z innymi ludzÂmi.
Ad 2) Byli wieÎzÂniowie ze sÂrednim poziomem adaptacji ± typ S. O sÂrednim
poziomie przystosowawczym decyduje wzgleÎdna roÂwnowaga mieÎdzy trzema wymiarami, w ktoÂrych byli wieÎzÂniowie dosÂwiadczajaÎ problemoÂw, i trzema sferami,
w ktoÂrych funkcjonujaÎ w miareÎ harmonijnie. Do wymiaroÂw utrudniajaÎcych adaptacjeÎ naleźy zaliczycÂ:
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negatywny stosunek do siebie
· niemoźnosÂcÂ urzeczywistnienia daÎźen
Â i celoÂw
· duźe nasilenie dosÂwiadczanych problemo
Âw.
Natomiast do sfer, dzieÎki ktoÂrym nasteÎpuje kompensacja problemoÂw przystosowawczych, naleźaÎ:
· pozytywne relacje z innymi ludzÂmi
· konstruktywne kontakty rodzinne
· preferowanie prospoøecznych wartosÂci.
·

Ad 3) Byli wieÎzÂniowie z niskim poziomem adaptacji ± typ N. Nieprzystosowanie osobiste byøych wieÎzÂnioÂw stanowi wynik konfliktowego funkcjonowania
we wszystkich wymiarach analizowanej zmiennej ± tzn. zaburzonych relacji interpersonalnych, trudnosÂci w kontaktach rodzinnych, negatywnego stosunku do
siebie, niemoźnosÂci realizowania osobistych daÎźenÂ i celoÂw, wysokiego poziomu
dosÂwiadczanych problemoÂw oraz pejoratywnego nastawienia do prospoøecznych
wartosÂci.
Wpøyw zasoboÂw na formy adaptacji byøych wieÎzÂnioÂw. Analizy dotyczaÎce
przedstawionego zagadnienia polegaøy na przeprowadzeniu czterech rodzajoÂw procedur:
1. analiz ukazujaÎcych wpøyw poziomu zasoboÂw (niezaleźnie od ich typu) na formy
przystosowania byøych wieÎzÂnioÂw ± w procedurze tego rodzaju testowano trzy
wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia poziomowi posiadanych zasoboÂw, b) ocenianie zyskoÂw w roÂźnego rodzaju zasobach, c) ocenianie dosÂwiadczanych strat w zasobach
2. procedur wskazujaÎcych na ksztaøtowanie sposoboÂw adaptacji do warunkoÂw
wolnosÂciowych przez cztery rodzaje zasoboÂw ± do analizy na tym poziomie
zostaøy wykorzystane wyniki w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla, ktoÂre dotyczyøy: a) przypisywania znaczenia zasobom o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu, energetycznym, b) spostrzegania zyskoÂw w kapitale
materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym, c) oceniania strat o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
3. analiz ukazujaÎcych znaczenie kapitaøu wewneÎtrznego i zasoboÂw zewneÎtrznych
w formowaniu sposoboÂw przystosowania byøych wieÎzÂnioÂw ± w procedurze tej
uwzgleÎdniono szesÂcÂ rodzajoÂw wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla: a) przypisywanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, b)
spostrzeganie zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych i zewneÎtrznych, c) oceniania
strat w zasobach wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
4. testowania wpøywu zasoboÂw religijnych na profilowanie potencjaøu adaptacyjnego badanej zbiorowosÂci ± w tym obszarze wykorzystano dwa wyniki w Kwe-
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stionariuszu Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta:
a) nasilenie religijnych strategii zaradczych o charakterze pozytywnym, b) nateÎźenie religijnych strategii zaradczych typu negatywnego.
Ad 1) Ksztaøtowanie adaptacji byøych wieÎzÂnioÂw przez ilosÂcÂ posiadanych
zasoboÂw (niezaleźnie od ich rodzaju). DzieÎki zastosowanej procedurze statystycznej stwierdzono, źe poziom przystosowania w zbiorowosÂci byøych wieÎzÂnioÂw
w istotny sposoÂb zaleźy od dosÂwiadczania zyskoÂw w roÂźnego rodzaju zasobach.
Przedstawiona prawidøowosÂcÂ zostaøa zilustrowana na wykresie 2.

Wykres 2. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w roÂźnego rodzaju zasobach na formy adaptacji byøych
wieÎzÂnioÂw (N=79): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N, S i P

Osoby charakteryzujaÎce sieÎ wysokim potencjaøem przystosowawczym (typ P)
istotnie czeÎsÂciej dosÂwiadczajaÎ zyskoÂw kapitaøowych w stosunku do byøych wieÎzÂnioÂw
z niskimi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (typ N). Nie wysteÎpujaÎ natomiast roÂźnice
mieÎdzy zbiorowosÂciaÎ z wysokimi moźliwosÂciami przystosowawczymi (typ P) i ze
sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym w zakresie pozyskiwania zasoboÂw (por. aneks
do rozdziaøu XII). Przedstawiona prawidøowosÂcÂ potwierdza tezeÎ, źe zyski kapitaøowe
uøatwiajaÎ procesy adaptacyjne poprzez to, iź (por. rozdziaø pierwszy):
· czøowiek dosÂwiadczajaÎcy zysko
Â w jest w mniejszym stopniu naraźony na
ryzyko przeźywania strat oraz mniej skøonny do przyjmowania defensywnej
postawy
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zysk poczaÎtkowy pociaÎga za sobaÎ dalsze profity
· wieÎksze rezerwy kapitaøowe decydujaÎ o inwestowaniu nadwyźek w proces
przystosowawczy.
Na poziom przystosowania w badanej grupie nie wpøywa natomiast przypisywanie znaczenia posiadanemu kapitaøowi oraz przeźywanie strat w posiadanych
zasobach, poniewaź nie wysteÎpujaÎ istotne roÂźnice w wymienionych czynnikach
mieÎdzy byøymi wieÎzÂniami, u ktoÂrych zaznacza sieÎ potencjaø adaptacyjny typu N
(niski), S (sÂredni) i P (wysoki).
·

Ad 2) Znaczenie czterech typoÂw kapitaøu ± zasoboÂw materialnych,
podmiotowych, stanu, energetycznych ± w ksztaøtowaniu poziomu adaptacji byøych wieÎzÂnioÂw. Zastosowana procedura wskazaøa, źe poziom przystosowania w warunkach wolnosÂciowych w istotny sposoÂb zaleźy od dwoÂch czynnikoÂw:
· dosÂwiadczania zysko
Â w w zasobach podmiotowych ± charakterystyka wpøywu
tego elementu na proces przystosowawczy zostaøa zilustrowana na wykresie 3.
· spostrzegania zysko
Â w w zasobach stanu ± prawidøowosÂci zachodzaÎce w tym
aspekcie ukazuje wykres 4.

Wykres 3. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach podmiotowych na formy adaptacji byøych
wieÎzÂnioÂw (N=79): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N, S i P
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ZaleźnosÂcÂ wykazana na pierwszym poziomie analiz (por. wykres 2.) wysteÎpuje
roÂwnieź przy zasobach podmiotowych. Mianowicie, byli wieÎzÂniowie z duźymi
moźliwosÂciami adaptacyjnymi (typ P) istotnie czeÎsÂciej dosÂwiadczajaÎ zyskoÂw podmiotowych niź osoby z niewielkim potencjaøem przystosowawczym (typ N). Natomiast u byøych wieÎzÂnioÂw typu P (z wysokim potencjaøem) i u byøych wieÎzÂnioÂw
typu S (ze sÂrednimi moźliwosÂciami przystosowawczymi) spostrzeganie pozyskiwania zasoboÂw podmiotowych ksztaøtuje sieÎ na podobnym poziomie. ZwieÎkszone
moźliwosÂci adaptacyjne u jednostek typu P i S saÎ zwiaÎzane w szczegoÂlny sposoÂb
z zyskami w zakresie takich elementoÂw kapitaøu podmiotowego jak:
· dosÂwiadczanie sensu/celu wøasnego źycia
· poczucie bycia wartosÂciowym dla innych
· sÂwiadomosÂcÂ wøasnych sukceso
Â w (poczucie, źe mi sieÎ wiedzie)
· optymizm
· nadzieja
· harmonijne funkcjonowanie w ro
Â źnych wymiarach źycia (poczucie, źe moje
źycie jest spokojne).

Wykres 4. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach stanu na formy adaptacji byøych wieÎzÂnioÂw
(N=79): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S i P

PrawidøowosÂcÂ, źe zyski kapitaøowe uøatwiajaÎ proces adaptacji byøych wieÎzÂnioÂw,
zostaøa potwierdzona takźe w przypadku zasoboÂw stanu. Kapitaø tego typu odroÂźnia
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osoby z duźymi moźliwosÂciami adaptacyjnymi (typ P) od jednostek z niskim potencjaøem tego rodzaju (typ N). Nie ma natomiast istotnych roÂźnic w zyskach stanu
mieÎdzy byøymi wieÎzÂniami typu P (z wysokim poziomem adaptacyjnosÂci) i typu S (ze
sÂrednim poziomem adaptacyjnosÂci). W procesie przystosowania w warunkach wolnosÂciowych szczegoÂlne znaczenie posiadajaÎ dwa rodzaje zyskoÂw w zasobach stanu:
· osiaÎgnieÎcie odpowiedniego statusu w pracy
· zwieÎkszenie bliskosÂci z czøonkami rodziny.
Uzyskane wyniki stanowiaÎtakźe podstaweÎ do konkluzji, źe kapitaø o charakterze
materialnym i energetycznym (jego znaczenie, zyski i straty) oraz mechanizmy
polegajaÎce na przypisywaniu znaczenia i spostrzeganiu strat w zasobach podmiotowych i stanu nie wpøywajaÎ na poziom przystosowania u byøych wieÎzÂnioÂw. Wyniki
w przedstawionych powyźej czynnikach ksztaøtujaÎ sieÎ na takim samym poziomie
w zbiorowosÂci typu P (z wysokaÎ), S (ze sÂredniaÎ) i N (z niskaÎ adaptacyjnosÂciaÎ).
Ad 3) Ksztaøtowanie adaptacji byøych wieÎzÂnioÂw przez zasoby wewneÎtrzne
(zarzaÎdzajaÎce) versus zasoby zewneÎtrzne. UwzgleÎdnienie na trzecim poziomie
analiz wymienionych powyźej zmiennych pozwoliøo na stwierdzenie, źe poziom
przystosowania w badanej grupie zaleźy od dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach
wewneÎtrznych. Ukazana prawidøowosÂcÂ zostaøa zilustrowana na wykresie 5.

Wykres 5. Wpøyw dosÂwiadczania zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych na formy adaptacji byøych
wieÎzÂnioÂw (N=79): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw
S. Hobfolla w grupach N, S i P
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Na trzecim poziomie analiz zaznacza sieÎ taka sama zaleźnosÂcÂ jak w dwoÂch
poprzednich (por. wykresy 2., 3., 4.), ktoÂra polega na tym, źe osoby o duźym
potencjale przystosowawczym (typ P) istotnie czeÎsÂciej dosÂwiadczajaÎ zyskoÂw wewneÎtrznych niź jednostki z niewielkimi moźliwosÂciami w tym wzgleÎdzie (typ N).
JednoczesÂnie nie wysteÎpujaÎ roÂźnice w pozyskiwaniu zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych mieÎdzy
byøymi wieÎzÂniami typu P i osobami ze sÂrednim potencjaøem przystosowawczym
(typ S). SzczegoÂlne znaczenie dla adaptacji w warunkach wolnosÂciowych majaÎ
nasteÎpujaÎce zasoby zarzaÎdzajaÎce:
· pogøeÎbianie sensownosÂci/celowosÂci wøasnego źycia
· zwieÎkszanie poczucia wøasnej skutecznosÂci
· wzrost samooceny ± szczego
Â lnie w relacjach interpersonalnych
· pogøeÎbianie umiejeÎtnosÂci zwiaÎzanych z budowaniem bliskosÂci w relacjach
rodzinnych
· wzrost zdolnosÂci do dzielenia czasu z bliskimi.
JednoczesÂnie uzyskane wyniki uprawniajaÎ do stwierdzenia, źe przypisywanie
znaczenia i przeźywanie strat w zasobach wewneÎtrznych oraz kapitaø o charakterze
zewneÎtrznym (przypisywanie mu znaczenia, zyskoÂw i strat) nie wpøywajaÎ na poziom
przystosowania w badanej grupie, poniewaź wymienione czynniki wysteÎpujaÎ
w podobnym nateÎźeniu u byøych wieÎzÂnioÂw typu P, S i N.
Ad 4) Wpøyw zasoboÂw religijnych na formowanie przystosowania byøych
wieÎzÂnioÂw. Rezultaty przeprowadzonej analizy statystycznej uzasadniajaÎ wniosek, źe
religijne sposoby radzenia sobie z problemami nie ksztaøtujaÎ adaptacyjnosÂci
w badanej grupie.
UogoÂlniajaÎc przedstawione rezultaty badanÂ, trzeba zwroÂcicÂ uwageÎ, źe na wzrost
moźliwosÂci przystosowawczych u byøych wieÎzÂnioÂw wpøywajaÎ przede wszystkim
mechanizmy zwiaÎzane z dosÂwiadczaniem zyskoÂw kapitaøowych. Oto one:
Mechanizm pierwszy:
Na wzrost zdolnosÂci przystosowawczych u byøych wieÎzÂnioÂw wpøywa dosÂwiadczanie roÂźnorodnych zyskoÂw kapitaøowych.

Mechanizm drugi:
Potencjaø adaptacyjny osoÂb opuszczajaÎcych wieÎzienia jest generowany przez zyski
w zasobach podmiotowych.
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Wymieniony rodzaj zyskoÂw dotyczy przede wszystkim zwieÎkszania sensownosÂci
źycia, poczucia wøasnej wartosÂci, odnoszonych sukcesoÂw, optymizmu, nadziei
i harmonijnego (spokojnego) funkcjonowania w roÂźnych wymiarach egzystencji.
Mechanizm trzeci:
MoźliwosÂci przystosowawcze jednostek opuszczajaÎcych zakøady karne zaleźaÎ
w istotnym stopniu od pozyskiwania zasoboÂw stanu ± gøoÂwnie od poprawy
relacji rodzinnych i wzmocnienia statusu zawodowego.

Mechanizm czwarty:
Na wzrost adaptacyjnosÂci byøych wieÎzÂnioÂw wpøywa dosÂwiadczanie zyskoÂw
w podmiotowym kapitale zarzaÎdzajaÎcym.

Pozyskiwanie zasoboÂw wewneÎtrznych (zarzaÎdzajaÎcych) odnosi sieÎ przede
wszystkim do motywacji intencjonalnej, poczucia wøasnej skutecznosÂci, samooceny oraz umiejeÎtnosÂci w zakresie ksztaøtowania relacji interpersonalnych i organizacyjnych.

3. Strategie wzmacniajaÎce potencjaø adaptacyjny byøych wieÎzÂnioÂw
WspoÂøczesne problemy w zakresie wsparcia postpenitencjarnego. Pomimo
istniejaÎcych zapisoÂw normatywnych ± np. w Europejskich Reguøach WieÎziennych
(1992, s. 120-149) ± do tej pory w wielu krajach nie stworzono systemu pomocy
osobom opuszczajaÎcym zakøady karne. Aktualnie czeÎsto zdarza sieÎ tak, źe wsparcie
postpenitencjarne (Szymanowski 2004, s. 244-246):
· ma dorazÂny charakter
· dotyczy niewielkiej grupy oso
Âb
· jest realizowane przez pojedyncze podmioty ± zazwyczaj w postaci niezintegrowanych z innymi problemami dziaøanÂ.
Ignorowanie zagadnienÂ dotyczaÎcych psychospoøecznego funkcjonowania byøych wieÎzÂnioÂw ± m.in. w zakresie kierowania wøasnym źyciem, niskich kompetencji przystosowawczych, dosÂwiadczania stygmatyzacji, preferowania antyspoøecznych
lub aspoøecznych postaw ± zazwyczaj skutkuje nawarstwianiem sieÎ roÂźnorodnych
problemoÂw i wysokim prawdopodobienÂstwem powrotnosÂci do przesteÎpstwa (Laws
1999, s. 285-302).
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Postulaty dotyczaÎce wzmacniania potencjaøu adaptacyjnego byøych wieÎzÂnioÂw. O koniecznosÂci wsparcia postpenitencjarnego przekonujaÎ wyniki badanÂ
dotyczaÎce marginalizacji spoøecznej tej grupy osoÂb ± np. od 40 do 70% bezdomnych przebywaøo w zakøadach karnych, a znaczna ich czeÎsÂcÂ to recydywisÂci penitencjarni (Stankiewicz 2002, s. 35-36; Chwaszcz 2005, s. 245). Zjawisko bezdomnosÂci
wieÎzÂnioÂw jest poroÂwnywane do ¹syndromu rozbitych okienº, polegajaÎcego na tym,
źe jeźeli ktokolwiek nie zatroszczy sieÎ o pierwsze støuczone okno w budynku, to
wkroÂtce wszystkie beÎdaÎ zniszczone. Odniesienie tego syndromu do zjawiska marginalizacji byøych wieÎzÂnioÂw oznacza koniecznosÂcÂ uruchomienia pomocy postpenitencjarnej. JesÂli ktokolwiek nie zatroszczy sieÎ o takie osoby, to wtedy gwaøtownie
zwieÎkszy sieÎ ryzyko zaburzenÂ przystosowawczych w tej spoøecznosÂci (Petersilia
2001, s. 370). Wsparcie postpenitencjarne powinno søuźycÂ przede wszystkim
(Kubacka-Jasiecka 2005, s. 80-81):
· zwieÎkszaniu poczucia bezpieczen
Âstwa i osøabianiu leÎku osoÂb opuszczajaÎcych
wieÎzienie przed rzeczywistosÂciaÎ w warunkach wolnosÂciowych
· zmniejszeniu ich bezradnosÂci wobec zaistniaøych problemo
Âw
· mobilizowaniu zaro
Â wno samych wieÎzÂnioÂw, jak roÂwnieź ich otoczenia do
poszukiwania najbardziej korzystnych rozwiaÎzanÂ w zakresie trudnosÂci readaptacyjnych.
Naleźy podkresÂlicÂ, źe dostarczanie adekwatnej pomocy osobom wychodzaÎcym
z wieÎzienia speønia waźnaÎ roleÎ w procesie readaptacji spoøecznej. Wynika to z faktu,
źe jednostki opuszczajaÎce warunki izolacyjne czeÎsto dosÂwiadczajaÎ kryzysu adaptacyjnego. Przeźycia tego rodzaju przyczyniajaÎ sieÎ do tego, źe czøowiek staje sieÎ
podatny na zmianeÎ zachowanÂ. ZwieÎkszone prawdopodobienÂstwo przeobraźenÂ wewneÎtrznych stanowi efekt dziaøania takich czynnikoÂw jak: osøabienie mechanizmoÂw
obronnych, nieadekwatnosÂcÂ stosowanych w wieÎzieniu strategii zaradczych oraz
wzrost podatnosÂci na wpøywy zewneÎtrzne (Badura-Madej 1999, s. 30). Z uwagi
na zwieÎkszone moźliwosÂci rozwojowe i podwyźszonaÎ otwartosÂcÂ na zmiany, kryzys
jest poroÂwnywany do ¹katalizatora przemianº, ktoÂry moźe przyspieszycÂ przyswajanie przez jednostkeÎ skutecznych sposoboÂw zmagania sieÎ z wysteÎpujaÎcymi problemami, a w konsekwencji ± doprowadzicÂ do jej pozytywnej adaptacji (KubackaJasiecka 2005, s. 65).
Przedstawione powyźej argumenty uzasadniajaÎ poszukiwanie czynnikoÂw, ktoÂre
søuźaÎ korzystnemu przystosowaniu osoÂb opuszczajaÎcych wieÎzienia. Analiza tego
zagadnienia zostanie przedstawiona w dalszej czeÎsÂci artykuøu.
Znaczenie zasoboÂw w ksztaøtowaniu potencjaøu adaptacyjnego byøych
wieÎzÂnioÂw ± prawidøowosÂci wynikajaÎce z koncepcji COR i uzyskanych wynikoÂw badanÂ (na bazie tej teorii). W procesie efektywnego dopasowania jednostki do
oczekiwanÂ sÂrodowiska wybiera ona takie warunki sposÂroÂd stawianych jej wymogoÂw,
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ktoÂre najlepiej odpowiadajaÎ jej zasobom. Dziaøania pomocowe powinny zatem
søuźycÂ wzmacnianiu dwoÂch procesoÂw (Hobfoll 2006, s. 281):
· dopasowania zasobo
Â w jednostkowych do wymogoÂw sÂrodowiska (jeźeli moźna
to osiaÎgnaÎcÂ)
· kompensacji ± kiedy optymalne dopasowanie zasobo
Â w do wymogoÂw sÂrodowiska staje sieÎ niemoźliwe (np. ze wzgleÎdu na koszty, ktoÂre zaczynajaÎ przewaźacÂ nad korzysÂciami).
Wyniki przedstawione w drugim paragrafie wskazujaÎ, źe w przypadku byøych
wieÎzÂnioÂw zwieÎkszenie moźliwosÂci przystosowawczych stanowi przede wszystkim
efekt pierwszego z wymienionych procesoÂw. SÂwiadczy o tym fakt, źe roÂźnice
w moźliwosÂciach adaptacyjnych u osoÂb opuszczajaÎcych wieÎzienie nie zaleźaÎ od
poziomu dosÂwiadczanych strat, ale od nateÎźenia spostrzeganych zyskoÂw ± m.in.
w zakresie:
· ich ogo
Â lnego poziomu (niezaleźnie od rodzaju)
· podmiotowym (w tym ro
Â wnieź w obszarze kapitaøu zarzaÎdzajaÎcego)
· zasobo
Â w stanu.
Koncepcja COR zakøada, źe moźna doprowadzicÂ do zmian w spostrzeganiu
zyskoÂw kapitaøowych. PrzewartosÂciowanie kognitywne jest jednak bardzo trudnym
procesem, poniewaź schematy poznawcze wieÎkszosÂci ludzi trudno poddajaÎ sieÎ
korektom (Hobfoll 2006, s. 281). ProÂby zmian w wartosÂciowaniu zasoboÂw saÎ
najbardziej skuteczne w przypadku, gdy osoba interpretuje okresÂlone elementy
rzeczywistosÂci w wieloznaczny sposoÂb (Hobfoll 2006, s. 282). Przedstawiony mechanizm moźe bycÂ wieÎc wykorzystywany w przypadku postpenitencjarnego wsparcia, poniewaź osoby opuszczajaÎce wieÎzienia wieloznacznie interpretujaÎ to, co dzieje
sieÎ w warunkach wolnosÂciowych.
Techniki zwieÎkszajaÎce kapitaø adaptacyjny byøych wieÎzÂnioÂw. W doprowadzaniu do zmian zaroÂwno w zakresie przypisywania wartosÂci okresÂlonemu
rodzajowi zasoboÂw, jak roÂwnieź w obszarze spostrzegania zyskoÂw i strat kapitaøowych, moźna wykorzystacÂ techniki oparte na elemencie poznawczym. Stosowanie podejsÂcia kognitywnego w tego rodzaju oddziaøywaniach jest uzasadnione kilkoma wzgleÎdami. Po pierwsze, strategie tego typu uwzgleÎdniajaÎ aktywnaÎ wspoÂøpraceÎ mieÎdzy osobaÎ wpierajaÎcaÎ (terapeutaÎ) i wspieranaÎ (pacjentem)
oraz daÎźenie do samowystarczalnosÂci beneficjanta udzielanej pomocy. Po drugie, zasadniczym skøadnikiem kaźdego programu jest dokøadna analiza wysteÎpujaÎcych sposoboÂw mysÂlenia i zachowania, czynnikoÂw poprzedzajaÎcych wysteÎpujaÎce zaburzenia, a takźe ich nasteÎpstw. Po trzecie, waźnym daÎźeniem w tego
rodzaju podejsÂciu jest osiaÎganie funkcjonalnych celoÂw, a uczestnictwo w zajeÎciach sprowadza sieÎ do rozwiaÎzywania konkretnych problemoÂw (Krotochwil
2003, s. 86).
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Oddziaøywania korzystajaÎce z dorobku terapii kognitywnej bazujaÎ na zaøoźeniu, źe sposoÂb spostrzegania siebie i otaczajaÎcej rzeczywistosÂci oraz interpretacja dosÂwiadczenÂ źyciowych wpøywajaÎ na przeźywane emocje i podejmowanie okresÂlonych zachowanÂ (Walters 1999, s. 322-337; Dodson, Khatri
2000, s. 907-923). Na bazie przedstawionego zaøoźenia moźna wieÎc stwierdzicÂ, źe zmiana konceptualizacji w sferze zasoboÂw ± ich poziomu, zyskoÂw
i strat ± moźe w konsekwencji doprowadzicÂ do redukcji dysfunkcjonalnego
posteÎpowania.
Przeobraźenia w sposobie oceniania kapitaøu adaptacyjnego nasteÎpujaÎ wedøug
poniźszego schematu (Krotochwil 2003, s. 79):
1) Czøowiek interpretuje kaźde napøywajaÎce zdarzenie zgodnie z racjonalnymi
i/lub irracjonalnymi przekonaniami.
2) Przekonania nie saÎ bezposÂrednim skutkiem zaistniaøego zdarzenia, lecz
efektem tego, w jaki sposoÂb zostaøo ono przepracowane w mysÂleniu.
3) JesÂli jednostka przepracowaøa zdarzenie w taki sposoÂb, źe w efekcie dochodzi
do spostrzegania strat, to naleźy tego typu przekonania przedyskutowacÂ
i skonfrontowacÂ z rzeczywistosÂciaÎ.
4) Dyskusja i konfrontacja stanowi szanseÎ powstania nowych poglaÎdoÂw, ktoÂre
majaÎ bardziej adaptacyjny i racjonalny charakter.
W dziaøaniach søuźaÎcych przeobraźeniom w obszarze spostrzegania zasoboÂw
przystosowawczych przez byøych wieÎzÂnioÂw moźna teź wykorzystywacÂ metody wypracowane na gruncie terapii poznawczej. Poniźej zostaøy kroÂtko scharakteryzowane
niektoÂre z nich.
Technika poznawczego wsparcia: zmiana atrybucji.

Metoda polega na tym, aby zyskom przypisywacÂ jak najczeÎsÂciej charakter
ogoÂlnosÂci, staøosÂci i osobistego wpøywu, a stratom ± cechy tymczasowosÂci i wpøywoÂw zewneÎtrznych. W ten sposoÂb dochodzi do pokonywania wyuczonej bezradnosÂci i zwieÎkszenia poczucia zaradnosÂci. W przypadku osoÂb opuszczajaÎcych zakøady
karne atrybuty ogoÂlnosÂci, staøosÂci i wewneÎtrznego wpøywu powinny bycÂ w szczegoÂlny sposoÂb przypisywane (por. paragraf drugi):
· realizowanym celom
· odnoszonym sukcesom
· obrazowi wøasnej osoby
· optymizmowi
· nadziei
· uzyskanemu statusowi zawodowemu
· konstruktywnym relacjom rodzinnym.
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Technika poznawczego wsparcia: uczenie optymizmu.

Oddziaøywania tego rodzaju saÎ zwiaÎzane z usÂwiadamianiem jednostce jej zasoboÂw (mocnych stron) oraz wzbudzaniem przekonania, źe czøowiek jest w stanie
osiaÎgacÂ zamierzone cele i poradzicÂ sobie z roÂźnymi problemami źyciowymi dzieÎki
temu, źe dysponuje okresÂlonym kapitaøem psychospoøecznym. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowiaÎ podstaweÎ do konkluzji, źe w technice uczenia byøych
wieÎzÂnioÂw optymizmu naleźy zwracacÂ szczegoÂlnaÎ uwageÎ na nasteÎpujaÎce wymiary
kapitaøu podmiotowego (por. paragraf drugi):
czynniki konstytuujaÎce sens źycia
dosÂwiadczenia zwiaÎzane z osiaÎganiem sukcesoÂw
pozytywne elementy samooceny
umiejeÎtnosÂci o charakterze interpersonalnym.
Technika poznawczego wsparcia: autotrening.

Jest to sposoÂb uczenia osoby tego, jak poprzez wykorzystywanie roÂźnego
rodzaju zasoboÂw moźna opanowacÂ stres. Stosowanie tej techniki w obszarze
wzmacniania moźliwosÂci adaptacyjnych byøych wieÎzÂnioÂw jest bardzo waźne,
poniewaź wyniki badanÂ wskazujaÎ wyrazÂnie na regulacyjne funkcje zyskoÂw
kapitaøowych w pokonywaniu stresu ± zadania tego rodzaju peøniaÎ przede
wszystkim zyski w zasobach podmiotowych i stanu (por. paragraf drugi).
W tym miejscu warto jeszcze raz podkresÂlicÂ (por. rozdziaø pierwszy), źe silny
stres jest indukowany przez jednoczesne wysteÎpowanie dwoÂch czynnikoÂw:
duźego wysiøku i niskich nagroÂd za podjeÎty trud. Im døuźej utrzymujaÎ sieÎ
warunki ¹wysoka inwestycja ± niska nagrodaº, tym dobitniej osoba usÂwiadamia sobie deficyty zasoboÂw, a w konsekwencji utrateÎ kontroli nad wøasnym
losem (Hobfoll 2006, s. 96). Nadmiar stresorodnych sytuacji doprowadza
wieÎc do kurczenia sieÎ zasoboÂw, ktoÂre odgrywajaÎ waźnaÎ roleÎ w procesie przystosowawczym. Deficyty zaznaczajaÎ sieÎ przede wszystkim w kapitale podmiotowym ± m.in. w bezsilnosÂci, beznadziejnosÂci, spadku optymizmu, obniźeniu
samooceny i wøasnej skutecznosÂci czy teź poczuciu bezcelowosÂci wøasnego
istnienia (Hobfoll 2006, s. 215). Natomiast u osoÂb dysponujaÎcych wieÎkszymi
zasobami ± np. spostrzegajaÎcych zyski w zasobach podmiotowych i/lub stanu
(por. paragraf drugi) ± dochodzi do tworzenia ¹nadwyźek kapitaøowychº,
dzieÎki ktoÂrym dosÂwiadczane cykle strat saÎ mniej bolesne (Hobfoll 2006,
s. 193).
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Technika poznawczego wsparcia: trening ¹szczepienia przeciwko stresowiº.

Metoda polega na uczestniczeniu w zajeÎciach, w ktoÂrych saÎ analizowane okolicznosÂci przeźywania roÂźnego typu strat, a nasteÎpnie saÎ cÂwiczone konstruktywne
strategie zapobiegania deficytom kapitaøowym po to, aby radzicÂ sobie z nieoczekiwanie pojawiajaÎcymi sieÎ okolicznosÂciami utraty zasoboÂw. Przeprowadzone analizy
wskazujaÎ, źe w treningu ¹szczepienia przeciwko stresowiº powinni uczestniczycÂ
przede wszystkim byli wieÎzÂniowie z niskim i sÂrednim poziomem adaptacyjnosÂci ±
typy N i S (por. paragraf drugi). W grupie typu N (osoÂb z duźymi problemami
przystosowawczymi) powinno nastaÎpicÂ zwieÎkszenie odpornosÂci w takich wymiarach
funkcjonowania jak:
· relacje interpersonalne (w tym kontakty rodzinne)
· samoocena
· realizowanie celo
Â w osobistych
· przeźywanie problemo
Â w psychicznych
· stosunek do prospoøecznych wartosÂci.
ZasÂ w spoøecznosÂci typu S (u osoÂb odznaczajaÎcych sieÎ sÂredniaÎ adaptacyjnosÂciaÎ)
naleźy przepracowacÂ kwestie zwiaÎzane z:
· negatywnym stosunkiem do siebie
· niemoźnosÂciaÎ urzeczywistnienia osobistych celo
Âw
· duźym nasileniem problemo
Â w psychicznych.
Technika poznawczego wsparcia: trening rozwiaÎzywania problemoÂw.

Wsparcie tego rodzaju dotyczy etapowej analizy cyklu utraty zasoboÂw: W kolejnych fazach pracy osoba rozpatruje takie zagadnienia jak:
dokøadny opis destrukcyjnych zdarzenÂ
wymysÂlanie roÂźnych moźliwosÂci zahamowania i/lub przerwania cyklu strat
wartosÂciowanie rozwiaÎzanÂ i wyboÂr najwøasÂciwszego z nich
praktyczne sprawdzanie wybranego rozwiaÎzania.
Technika poznawczego wsparcia: trening zmiany moralnosÂci.

Uzyskane wyniki badanÂ ± m.in. negatywny stosunek byøych wieÎzÂnioÂw do
prospoøecznych wartosÂci (por. paragraf drugi) ± przekonujaÎ, źe wzrost potencjaøu
adaptacyjnego osoÂb opuszczajaÎcych zakøady karne powinien nastaÎpicÂ w wyniku
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ich uczestnictwa w treningu zmiany moralnosÂci. Technika ta opiera sieÎ na
zaøoźeniu, źe sfera etycznych zachowanÂ czøowieka stanowi rodzaj zmiennej kognitywnej, beÎdaÎcej skutkiem asymilowania przez jednostkeÎ norm i wartosÂci
w procesie socjalizacji. Interioryzacja aksjologicznych zasad posteÎpowania stanowi rodzaj moralnosÂci bazowej dla zachowanÂ jednostki. Popeønianie przesteÎpstw
jest efektem roÂźnic, jakie zachodzaÎ mieÎdzy przesteÎpcami i nie-przesteÎpcami
w moralnej linii bazowej. Terapia kognitywna, søuźaÎca rozwojowi moralnosÂci,
koncentruje sieÎ na zmianie konceptualizacji wartosÂci i standardoÂw zachowanÂ
karanych osoÂb, aby je upodobnicÂ do bazowej moralnosÂci nie-przesteÎpcoÂw.
Uczestnictwo w kognitywnych treningach moralnosÂci musi bycÂ jednak poprzedzone rzetelnaÎ diagnozaÎ, ktoÂra uwzgleÎdnia wysteÎpowanie problemoÂw psychopatologicznych, w tym roÂwnieź zaburzenÂ osobowosÂci o charakterze socjopatycznym. Wynika to z faktu niskiej skutecznosÂci tego typu dziaøanÂ w stosunku do
jednostek, u ktoÂrych niedorozwoÂj moralny wspoÂøwysteÎpuje z zaburzeniami
w funkcjonowaniu centralnego ukøadu nerwowego (Wolf 2002, s. 207-217;
Martens 2002, s. 174-177).
Przeszkody w oddziaøywaniach wspierajaÎcych. S. Hobfoll ± autor koncepcji
COR ± zaznacza, źe stosowanie strategii ukierunkowanych na mobilizowanie
zasoboÂw adaptacyjnych wiaÎźe sieÎ z pewnymi ograniczeniami, ktoÂre zostanaÎ przedstawione poniźej.
Pierwsze ograniczenie dziaøalnosÂci pomocowej (Hobfoll 2006, s. 277):
istnienie spoøecznej rywalizacji o zasoby.

Przeszkoda tego typu polega na tym, źe zbiorowosÂci czeÎsto rywalizujaÎ
o dosteÎpne zasoby. Trudno uzyskacÂ efekt w dziaøalnosÂci wspierajaÎcej (np. zatrzymanie cyklu strat), ktoÂry narusza kapitaø spoøecznosÂci, w jakiej funkcjonuje
jednostka. Ograniczenie oddziaøywanÂ pomocowych moźe bycÂ roÂwnieź zwiaÎzane
z tym, źe straty ± chocÂby przypadkowe ± wzmacniajaÎ pozycjeÎ okresÂlonej spoøecznosÂci. Przykøadowo, stygmatyzowanie byøych wieÎzÂnioÂw søuźy umacnianiu toźsamosÂci kulturowej niekaranych czøonkoÂw spoøeczenÂstwa (por. paragraf pierwszy).
W tym miejscu warto jednak podkresÂlicÂ fakt, źe uprzedzenia spoøeczne w znaczaÎcy sposoÂb deformujaÎ mechanizm dopasowania zasoboÂw do wymaganÂ sÂrodowiska u osoÂb, ktoÂre opuszczajaÎ wieÎzienia. Dzieje sieÎ tak dlatego, źe naznaczenie
stygmatem wiaÎźe sieÎ mocno z dyskredytowaniem zasoboÂw posiadanych przez
byøego wieÎzÂnia, a to z kolei przekøada sieÎ na proces autodeprecjonowania posiadanego kapitaøu ± szczegoÂlnie w obszarze obrazu siebie i samooceny (Hobfoll
2006, s. 125).
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Drugie ograniczenie dziaøalnosÂci pomocowej (Hobfoll 2006, s. 277-278):
efekt szybkowaru.

Inicjowanie wsparcia spoøecznego wiaÎźe sieÎ z oczekiwaniem, źe osoby silniejsze
i bogatsze udosteÎpniaÎ swoje zasoby jednostkom søabszym. Tym samym ludzie
posiadajaÎcy wysoki poziom kapitaøu adaptacyjnego zostajaÎ zaangaźowani w problemy tych, ktoÂrzy dosÂwiadczajaÎ zaburzenÂ przystosowawczych. Moźe to prowadzicÂ
do efektu szybkowaru, co oznacza, źe stres zaczyna dotykacÂ wszystkich czøonkoÂw
okresÂlonego systemu spoøecznego. RozwiaÎzanie tej przeszkody polega na tym, źeby
bronicÂ zaroÂwno søabsze, jak i silniejsze jednostki przed uszczuplaniem ich zasoboÂw.
Ludzie muszaÎ sieÎ przekonacÂ, źe realizowane strategie pomocowe nie doprowadzaÎ do
nieodwracalnego (albo trudnego do odwroÂcenia) osøabienia zaroÂwno w sposobie ich
funkcjonowania, jak teź w metodach dziaøania spoøecznosÂci.
Trzecie ograniczenie dziaøalnosÂci pomocowej (Hobfoll 2006, s. 278):
polityczny charakter strategii wspierajaÎcych.

SpoøecznosÂci i organizacje saÎ z natury polityczne, tzn. majaÎ przywoÂdcoÂw i program. Dlatego struktury tego rodzaju naleźy wøaÎczacÂ do procesu niesienia pomocy. NieuwzgleÎdnienie wpøywoÂw politycznych w oddziaøywaniach
wspierajaÎcych moźe natomiast zahamowacÂ lub spowolnicÂ dziaøania interwencyjne.
Czwarte ograniczenie dziaøalnosÂci pomocowej (Hobfoll 2006, s. 278-279):
motywacja do kroÂtkoterminowych rozwiaÎzanÂ.

Rywalizacja o zasoby powoduje, źe po zaspokojeniu pierwszych potrzeb jednostki oczekujaÎcej pomocy, moźe dojsÂcÂ do zahamowania dalszej dziaøalnosÂci interwencyjnej na dwoÂch poziomach:
· indywidualnym ± z powodu utraty osobistej motywacji do zajmowania sieÎ
døugoterminowymi celami u osoby, ktoÂra otrzymaøa wsparcie
· zbiorowym ± ze wzgleÎdu na odcieÎcie beneficjenta od dalszych zasobo
Âw
pomocowych, poniewaź z chwilaÎ, gdy uda sieÎ zaspokoicÂ wsteÎpne trudnosÂci,
zbiorowosÂcÂ moźe bycÂ skøonna do zajmowania sieÎ potrzebami innych ludzi.
Jednostki zajmujaÎce sieÎ interwencjaÎ pomocowaÎ muszaÎ zatem speøniacÂ roleÎ
oreÎdownikoÂw døugoterminowych zmian. SøusznosÂcÂ takiego podejsÂcia moźna naj-
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lepiej udowodnicÂ za pomocaÎ badanÂ ewaluacyjnych, ktoÂre ilustrujaÎ korzysÂci pøynaÎce
z døugofalowosÂci prowadzonych oddziaøywanÂ.
Czwarte ograniczenie dziaøalnosÂci pomocowej (Hobfoll 2006, s. 279):
brak zgodnosÂci wprowadzanych zmian z obowiaÎzujaÎcymi normami spoøecznymi.

JesÂli proponowane rozwiaÎzania saÎ niezgodne z obowiaÎzujaÎcymi w spoøecznosÂci
zasadami posteÎpowania, to ich skutecznosÂcÂ beÎdzie niewielka. Ludzie bowiem stawiajaÎ opoÂr wobec zmian, ktoÂre køoÂcaÎ sieÎ zaroÂwno z indywidualnym, jak roÂwnieź
wspoÂlnotowym systemem wartosÂci. Znaczenie przedstawionego mechanizmu jest
zwiaÎzane z tym, źe jednostka ocenia moźliwosÂcÂ przystosowawczego wykorzystywania okresÂlonych zasoboÂw w konteksÂcie indywidualnego i spoøecznego systemu
wartosÂci. Charakter wymienionego ograniczenia przekonuje zatem wyrazÂnie, źe
osoby przeprowadzajaÎce interwencjeÎ pomocowaÎ powinny uwzgleÎdniacÂ w swej dziaøalnosÂci szeroki kontekst spoøeczny. Speønienie tego warunku polega przede wszystkim na (Hobfoll 2006, s. 282):
· mysÂleniu w kategoriach kulturowych, dzieÎki czemu odbiorcy pomocy mogaÎ
optymalizowacÂ swojaÎ pozycjeÎ w spoøecznosÂci albo kompensowacÂ braki w tym
zakresie
· przyjmowaniu wspo
Â lnej odpowiedzialnosÂci za zmianeÎ ± razem ze spoøecznosÂciaÎ, do ktoÂrej adresowana jest interwencja
· dobrej znajomosÂci oso
Â b i sÂrodowisk, do ktoÂrych kierowana jest pomoc,
poniewaź ludzie saÎ skøonni przyjmowacÂ zdrowe rozwiaÎzania w obszarze dosÂwiadczanych problemoÂw, jesÂli stworzy sieÎ im moźliwosÂcÂ wyboru i dostarczy
sÂrodkoÂw do pokonania przeszkoÂd i/lub do realizacji zamierzonych celoÂw.
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ROZDZIAè XIII

ZASOBY ADAPTACYJNE OSOÂB BEZDOMNYCH
___________________________________________

Joanna Chwaszcz

BezdomnosÂcÂ okresÂlana jako negatywne zjawisko spoøeczne jest jednym z nierozwiaÎzanych i ciaÎgle narastajaÎcych problemoÂw wspoÂøczesnego panÂstwa polskiego,
innych krajoÂw europejskich i pozaeuropejskich, jest wieÎc zjawiskiem globalnym.
LiczbeÎ osoÂb bezdomnych szacuje sieÎ w Polsce w przedziale od 30 do 300 tysieÎcy.
Andrzej PrzymenÂski w 2000 roku podjaÎø sieÎ obliczenÂ osoÂb bezdomnych w Polsce,
z uźyciem dwoÂch metod statystycznych. Otrzymaø przedziaø w granicach 24-45
tysieÎcy bezdomnych (PrzymenÂski 2001, s. 65). Tak wielka rozbieźnosÂcÂ spowodowana jest brakiem moźliwosÂci dokonania precyzyjnych obliczenÂ, co wynika z nierejestrowania osoÂb bezdomnych przez instytucje panÂstwowe oraz ciaÎgøego przemieszczania sieÎ bezdomnych. Ponadto, precyzyjne okresÂlenie liczby bezdomnych
w Polsce uniemoźliwia brak powszechnie akceptowanej definicji bezdomnosÂci.
W literaturze przedmiotu i w praktyce dominujaÎ formuøy utworzone przez praktykoÂw, søuźaÎ one gøoÂwnie uporzaÎdkowaniu dziaøanÂ wspierajaÎcych osoby pozostajaÎce
bez dachu nad gøowaÎ oraz definicje operacyjne przyjeÎte na potrzeby badanÂ empirycznych. Europejska Federacja Narodowych Organizacji PracujaÎcych na rzecz
Ludzi Bezdomnych FEANTSA opracowaøa typologieÎ bezdomnosÂci i wykluczenia
mieszkaniowego nazywanaÎ ETHOS. Klasyfikacja ta opiera sieÎ gøoÂwnie na charakterystyce warunkoÂw mieszkaniowych. Punktem wyjsÂcia dla typologii ETHOS jest
zaøoźenie, źe istniejaÎ trzy domeny konstytuujaÎce ¹domº:
1. domena fizyczna ± oznacza posiadanie odpowiedniego schronienia (przestrzeni)
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
2. domena spoøeczna ± daje moźliwosÂcÂ zaspokojenia potrzeby prywatnosÂci i czerpania satysfakcjonujaÎcych relacji spoøecznych
3. domena prawna ± zapewnia posiadanie tytuøu prawnego do zajmowanego
miejsca zamieszkania.
Wykluczenie z jednej lub z kilku domen wyznacza kategorie koncepcyjne braku
domu: brak dachu nad gøowaÎ, brak mieszkania, niezabezpieczone mieszkanie,
nieodpowiednie mieszkanie (www.feantsa.org).
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W omawianiu zagadnienia bezdomnosÂci jako zjawiska spoøecznego nie moźna
zapomniecÂ o konteksÂcie psychologicznym. J. Chwaszcz proponuje psychologicznaÎ
koncepcjeÎ definiujaÎcaÎ bezdomnosÂcÂ jako utrwalonaÎ formeÎ uczestnictwa w døugotrwaøej, niszczaÎcej sytuacji źyciowej polegajaÎcej na licznych deprywacjach, ograniczajaÎcej w istotny sposoÂb wyboÂr posteÎpowania, prowadzaÎcaÎ do pogorszenia stanu
psychicznego i fizycznego czøowieka bezdomnego i utrudniajaÎcaÎ zmianeÎ poøoźenia
na lepsze (Chwaszcz 2008, s. 24).

1. Problemy przystosowawcze bezdomnych
Pomimo iź bezdomni tworzaÎ grupeÎ zroÂźnicowanaÎ, istniejaÎ pewne cechy ich
funkcjonowania, w mniejszym lub wieÎkszym stopniu, wspoÂlne dla wszystkich.
NaleźaÎ do nich: skrajne uboÂstwo przejawiajaÎce sieÎ nieposiadaniem niczego, ograniczenie zaspokajania elementarnych potrzeb egzystencjalnych, wyalienowanie ze
spoøeczenÂstwa obejmujaÎce izolacjeÎ spoøecznaÎ, psychicznaÎ i fizycznaÎ, bezradnosÂcÂ
wobec zaistniaøej sytuacji (PrzymenÂski 2001, s. 155-156). Problemy przystosowawcze bezdomnych wynikajaÎ zaroÂwno z czynnikoÂw spoøecznych, rodzinnych, jak
i indywidualnych. TworzaÎ one siecÂ wzajemnie powiaÎzanych zaleźnosÂci.
Typowe obszary problemowe osoÂb bezdomnych:
Deprywacja potrzeby posiadania domu z uwzgleÎdnieniem domeny fizycznej,
spoøecznej i prawnej
Takie ujeÎcie pozwala na klasyfikacjeÎ osoÂb bezdomnych z deficytami w zakresie
posiadania domu na 13 typoÂw operacyjnych: ludzie zamieszkujaÎcy w przestrzeni
publicznej, osoby zakwaterowane interwencyjnie, przebywajaÎcy w placoÂwkach dla
bezdomnych, zakwaterowani w schroniskach, opuszczajaÎcy pewne instytucje typu
zakøady penitencjarne, osÂrodki medyczne (osÂrodki terapii uzaleźnienÂ), domy dziecka, osoby otrzymujaÎce døugotrwaøe wsparcie z powodu bezdomnosÂci, ludzie
w lokalach niezabezpieczonych, osoby zagroźone eksmisjaÎ, zagroźeni przemocaÎ,
ludzie zamieszkujaÎcy konstrukcje tymczasowe, nietrwaøe, osoby zamieszkujaÎce
w warunkach substandardowych, ludzie mieszkajaÎcy w sytuacji przeludnienia.
Deprywacja potrzeby pracy
Z badanÂ meÎźczyzn w lubelskim schronisku dla bezdomnych wynika, źe osoby
zgøaszajaÎce sieÎ do schroniska w 97,7% saÎ bezrobotne. NajczeÎsÂciej utraciøy praceÎ
w latach 1989-1993. NasteÎpnie jeszcze przez jakisÂ czas pracowaøy nielegalnie, ¹na
czarnoº, bez umowy, ubezpieczenia, za bardzo niskie wynagrodzenie (Babiarz 2001,
s. 121-158). Z badanÂ prowadzonych w wojewoÂdztwie lubelskim i podkarpackim
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w latach 2003-2004 wynika, źe w proÂbie 100 osoÂb bezdomnych bezrobotnych bez
źadnej formy zatrudnienia byøo 94%, 5% otrzymywaøo zajeÎcia dorywcze bez ubezpieczenia, 1% posiadaø praceÎ na warunkach umowy (Chwaszcz 2009, s. 142).
Przytoczone wyniki badanÂ wskazujaÎ na to, źe praca, ktoÂra ma søuźycÂ czøowiekowi, staøa sieÎ dla niego czymsÂ niedosteÎpnym lub kojarzy sieÎ z wyzyskiem osoby.
WaźnaÎ kwestieÎ dotyczaÎcaÎ tej sfery aktywnosÂci podnosi R. Babiarz. Powoøuje sieÎ
ona na stanowisko KosÂcioøa katolickiego, ktoÂry podkresÂla wartosÂcÂ pracy w samym
czøowieku beÎdaÎcym jej twoÂrcaÎ i adresatem. Praca bowiem stanowi dla ludzi cosÂ
wieÎcej niź tylko zabezpieczenie wartosÂci materialnych. Umoźliwia osobie samorealizacjeÎ w kontakcie ze sÂwiatem zewneÎtrznym, pozwala na podejmowanie zadanÂ
źyciowych, jest dla czøowieka dobrem, chociaź nieraz øaÎczy sieÎ z wielkim trudem.
Ludzie bezdomni zostajaÎ praktycznie pozbawieni moźliwosÂci pracy, przynajmniej
tej legalnej. NajczeÎstszym powodem braku zatrudnienia wsÂroÂd bezdomnych saÎ:
bezrobocie, likwidacja licznych zakøadoÂw produkcyjnych, niskie kwalifikacje zawodowe tych osoÂb, ich søaba kondycja psychofizyczna.
Piekut-Brodzka zauwaźa, źe wysoka stopa bezrobocia ogranicza søabszym jednostkom moźliwosÂcÂ samodzielnego funkcjonowania socjalnego (2000, s. 88).
J. Bittel, powoøujaÎc sieÎ na rozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoøecznej
z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcoÂw dokumentacji w sprawach zwiaÎzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobami prowadzenia
akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286), stwierdza, źe zatrudnienie osoby
bez staøego zameldowania jest bardzo køopotliwe dla pracodawcy i trudno podejrzewacÂ, by w takim wypadku doszøo do skutku. BioraÎc pod uwageÎ wysokie bezrobocie i konkurencyjnosÂcÂ na rynku pracy, bezdomny beÎdzie zawsze staø na straconej pozycji w poroÂwnaniu z osobami majaÎcymi zameldowanie przy analogicznych
predyspozycjach (Bittel 1997, s. 98).
UboÂstwo
RoleÎ uboÂstwa jako predyspozycji do bezdomnosÂci podkresÂlajaÎ liczni badacze
problemu w Polsce (KaminÂski 1997, Sidorowicz 1997, SÂledzianowski 1997, PrzymenÂski 2001, KawczynÂska-Butrym 2003, Kulka 2003, Sadowscy 2003) jak
i w literaturze sÂwiatowej (Toro 1995, Rabideau, Toro 1997, Shinn, Weitzman
1998, Tompsett, Torro 2003, Crosier 2004). BezdomnosÂcÂ jest formaÎ skrajnego
uboÂstwa, a ono warunkuje bezdomnosÂcÂ. Jednym z jego skutkoÂw jest izolacja,
alienacja rodzin ze sÂrodowiska spoøecznego baÎdzÂ zamknieÎcie ich w subkulturowych
enklawach. Problem ten odnosi sieÎ zwøaszcza do møodego pokolenia, bowiem
marginalizacjeÎ w okresie startu źyciowego trudno przeøamacÂ w dorosøym źyciu
(PrzymenÂski 2001, s. 123). UboÂstwo zwieÎksza takźe prawdopodobienÂstwo wystaÎpienia roÂźnego rodzaju patologii i dysfunkcji źycia rodzinnego. Niekiedy jest czynnikiem wymuszajaÎcym zbyt wczesne usamodzielnienie sieÎ lub opuszczenie domu
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przez starsze osoby celem ¹usunieÎciaº sieÎ dla møodych (Sidorowicz 1997, SÂledzianowski 1997, PrzymenÂski 2001). UboÂstwo moźe bycÂ takźe potraktowane jako
potencjalna baÎdzÂ nawet ukryta forma bezdomnosÂci. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje
tak zwane uboÂstwo przeøomu spoøecznego, do ktoÂrego zaliczycÂ moźna sytuacje
rodzin zajmujaÎcych tereny byøych pegeeroÂw. Przybiera ono formeÎ procesu gwaøtownej degradacji materialnej rodziny i czeÎsto prowadzi do najgøeÎbszej postaci, jakaÎ
jest bezdomnosÂcÂ (KawczynÂska-Butrym 2003, s. 9-29).
Niska kondycja fizyczna
Z bezdomnosÂciaÎ zwiaÎzane saÎ czeÎsto cieÎźkie i døugotrwaøe zaburzenia somatyczne, nierzadko takźe poøaÎczone z chorobami psychicznymi. OgraniczajaÎ one moźliwosÂci zarobkowania, skazujaÎ czøowieka na staøaÎ opiekeÎ, czeÎsto izolacjeÎ w specjalistycznych osÂrodkach. NiezadowalajaÎcy stan zdrowia osoÂb bezdomnych wiaÎźe sieÎ
z warunkami źycia w bezdomnosÂci, do ktoÂrych zaliczycÂ moźna: niski poziom
higieny, niedoźywienie, naraźenie na duźe zmiany temperatury (zwøaszcza przemarznieÎcie), døugotrwaøy stres i niezaspokojenie potrzeb. PodatnosÂcÂ na rozwijanie
choroÂb zwieÎksza ponadto alkoholizm i nieleczenie juź ujawnionych schorzenÂ
(Robertson 1992, s. 57-86, Toro 1998, s. 119-135, PrzymenÂski 2001, s. 95). Styl
źycia bezdomnych cechuje: niezdrowe odźywianie, brak adekwatnej dla zdrowia
aktywnosÂci ruchowej, brak higieny, rzadkie korzystanie ze sÂwiadczenÂ opieki zdrowotnej, niemoźnosÂcÂ relaksu i odpoczynku, wysteÎpowanie ciaÎgøego stresu i roÂźnych
form naøogoÂw (por. SeÎk 2003, s. 542-544). OdwoøujaÎc sieÎ do nurtu psychoneuroimmunologii, moźna takźe wnioskowacÂ, źe niezadowalajaÎcy stan zdrowia osoÂb
bezdomnych jest odzwierciedleniem przeźywanych przez nie trudnosÂci w sferze
psychicznej (por. Heszen, SeÎk 2008, s. 190-193).
Niska kondycja psychiczna
Wielu badaczy twierdzi, źe bezdomnosÂcÂ powodowana jest gøoÂwnie zaburzeniami
psychicznymi osoÂb niezdolnych do źycia spoøecznego. Dane na temat obecnosÂci
zaburzenÂ psychicznych wsÂroÂd bezdomnych wahajaÎ sieÎ od 15 do 90% (Sidorowicz
1997, s. 105; Link, Phelan 1999, s. 1328-1333), lecz pochodzaÎ gøoÂwnie z badanÂ
amerykanÂskich i charakteryzujaÎ tamtejszaÎ populacjeÎ. W Polsce jedyne znane autorce
badania dotyczaÎce stanu zdrowia psychicznego bezdomnych przeprowadziø S. Sidorowicz ze wspoÂøpracownikami. Wyniki badanÂ wskazujaÎ na to, źe wsÂroÂd tych osoÂb
chorzy ze schizofreniaÎ stanowiaÎ 7%, bezdomni depresyjni 3%, uposÂledzeni umysøowo 7%, a organiczne zaburzenia funkcji poznawczych i charakteru przejawia 15%
badanych. WsÂroÂd respondentoÂw 60% stanowili uzaleźnieni od alkoholu. Jedynie 8%
nie wykazywaøo zaburzenÂ psychicznych (Sidorowicz 1997, s. 105). Trzeba jednak
zaznaczycÂ, źe badania Sidorowicza pochodzaÎ z roku 1983, nie obejmujaÎ one ogromnej fali bezdomnych powstaøej po 1998 roku. Naleźy zachowacÂ ostroźnosÂcÂ w inter-
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pretowaniu zaburzenÂ psychicznych jako czynnikoÂw prowadzaÎcych do bezdomnosÂci
(Koegel 1996, s. 3-54; Toro, Warren 1999, s. 119-136). Wiele zaburzenÂ psychicznych, choroÂb somatycznych czy uzaleźnienÂ moźe bycÂ skutkiem pozostawania
w bezdomnosÂci, a nie jej przyczynaÎ (Bassuk i in. 2002, s. 39-49). Do zaburzenÂ
psychicznych w tej grupie przyczynia sieÎ wiele czynnikoÂw, takich jak: choroby
somatyczne, infekcje HIV, gruzÂlica, hipotermia, napieÎcie emocjonalne, nieustanne
zagroźenie egzystencji, neÎdza, osamotnienie, izolacja spoøeczna i deprywacje wielu
potrzeb (Sidorowicz 1997, s. 108; Draine i in. 2002, s. 565-573). IstniejaÎ takźe
badania przeprowadzone wsÂroÂd pacjentoÂw psychiatrycznych bezdomnych i niebezdomnych, ktoÂre nie wykazujaÎ wzrostu objawoÂw psychopatologicznych u osoÂb
z pierwszej grupy w stosunku do tych z drugiej. WykazujaÎ natomiast dosÂwiadczanie
mniejszego poczucia wsparcia spoøecznego przez pacjentoÂw bezdomnych, co przyczynia sieÎ do trudniejszego leczenia stanoÂw chorobowych (Wu, Serper 1999, s. 1127-1133). W badaniu 100 bezdomnych z wojewoÂdztwa lubelskiego i podkarpackiego
zanotowano wystaÎpienie nasilenia syndromu depresji (wysokie poczucie beznadziejnosÂci, negatywne emocje, negatywna postawa do siebie, innych, przyszøosÂci)
(Chwaszcz 2008, s. 112-127). Podobne prawidøowosÂci w swoich badaniach otrzymali B. Bartosz i E. Bøaźej (1995) oraz Robertson (1992), Toro (1995, 1998).
Uzaleźnienia
Uzaleźnieni od alkoholu stanowili wsÂroÂd bezdomnych od 60% do 100% (Sidorowicz 1997, Soøtysiak 1997). Problem alkoholizmu jako jednej z przyczyn bezdomnosÂci powtarza sieÎ prawie we wszystkich polskich publikacjach dotyczaÎcych bezdomnosÂci (Florczak 1990; Bøaźej, Bartosz 1995; Duracz-Walczak 1996; Sidorowicz 1997;
Soøtysiak 1997; SÂledzianowski 1997; Pawøowska, Jundziøø 2000; Piekut-Brodzka
2000; PrzymenÂski 2001; Hoøyst 2002, Kulka 2003, Steuden 2003). Alkoholizm
(przewaźnie meÎźa) prowadzi do przemocy i rozpadu rodziny, co zwykle konÂczy sieÎ
wyrokiem nakazujaÎcym meÎźczyzÂnie opuszczenie domu. Choroba alkoholowa niesie
skutki nie tylko dla sÂrodowiska domowego, powoduje ona zaniedbania uzaleźnionego
w pracy, co prowadzi do utraty zÂroÂdøa dochodoÂw. CiaÎgøa potrzeba picia alkoholu
powoduje liczne zapoźyczenia sieÎ, a nawet popycha do czynoÂw przesteÎpczych.
Problem uzaleźnienÂ jako predyktoroÂw bezdomnosÂci zostaø szeroko omoÂwiony
w literaturze sÂwiatowej. IstniejaÎ jednak duźe rozbieźnosÂci pomieÎdzy poszczegoÂlnymi
wynikami badanÂ dotyczaÎcymi proporcji osoÂb uzaleźnionych w populacji bezdomnych. WahajaÎ sieÎ one od 20 do 80%. Do najczeÎsÂciej wymienianych substancji
uzaleźniajaÎcych naleźaÎ alkohol i narkotyki (Hartwell 2003, s. 475-502, Kellett,
Moore 2003, s. 123-141, Sosin, Grossman 2003, s. 504, Zøotnick, Tam, Robertson 2003, s. 577-590), ale takźe papierosy (Crosier 2004, s. 2-10) oraz uzaleźnienie
od ryzykownych kontaktoÂw seksualnych (Ennett, Bailey, Federman 1999, s. 63-78,
Rew 2002, s. 51-62).
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Zaburzenia procesu socjalizacji1
DysfunkcjonalnosÂcÂ rodziny jako gøoÂwny powoÂd bezdomnosÂci w Polsce podaje
SÂledzianowski (1997, s. 57). Takźe inni autorzy podkresÂlajaÎ znaczenie czynnikoÂw
rodzinnych w uwarunkowaniach bezdomnosÂci (Rafferty, Shinn 1991, Sidorowicz
1997, Cekiera 1998, Piekut-Brodzka 2000, PrzymenÂski 2001, Steuden 2003, Crosier 2004). ZaleźnosÂci te wynikajaÎ z badanÂ sytuacji rodzinnych dorosøych bezdomnych i møodocianych uciekinieroÂw. Stwierdza sieÎ liczne zaburzenia w funkcjonowaniu rodzinnym takich osoÂb. Nie wykazano jednak bezposÂrednich odniesienÂ tych
dysfunkcji do powstawania bezdomnosÂci. Przedstawiane dane sÂwiadczaÎo bezposÂredniej zaleźnosÂci pomieÎdzy sytuacjaÎ rodzinnaÎ a procesem socjalizacji dziecka. Z kolei
nieprawidøowa socjalizacja i adaptacja spoøeczna mogaÎ stacÂ sieÎ przyczynaÎ bezdomnosÂci. Dysfunkcje rodzinne beÎdaÎ wieÎc przyczyniacÂ sieÎ do zaburzenÂ funkcji adaptacyjnych, a te z kolei mogaÎ warunkowacÂ bezdomnosÂcÂ. Jak widacÂ, droga od patologii
rodzinnych do utraty domu nie jest bezposÂrednia, nie moźna jednak pominaÎcÂ
znaczenia aspektu rodzinnego w ksztaøtowaniu sieÎ podatnosÂci na bezdomnosÂcÂ tym
bardziej, źe w badaniach osoÂb z tej grupy powtarzajaÎ sieÎ czeÎste dysfunkcje rodzinne.
Do gøoÂwnych wskazÂnikoÂw dysfunkcjonalnosÂci rodzin naleźaÎ: brak jednego
z rodzicoÂw, brak obojga rodzicoÂw, skøoÂcenie rodzicoÂw, rodziny zrekonstruowane,
w ktoÂrych nasteÎpuje brak akceptacji ze strony dziecka dla rodzica zasteÎpczego, wielodzietnosÂcÂ, alkoholizm, døugotrwaøa choroba lub inwalidztwo w rodzinie. Ponadto na
dysfunkcjonalnosÂcÂ rodzin wpøywajaÎczynniki spoøeczne, takie jak: staøa praca jednego
z rodzicoÂw poza miejscem zamieszkania, zatrudnienie w systemie troÂjzmianowym,
niecheÎcÂ podjeÎcia pracy przez rodzicoÂw, źycie z nieuczciwych dochodoÂw, bezrobocie,
uboÂstwo, negatywny wpøyw sÂrodkoÂw masowego przekazu, przynaleźnosÂcÂ møodzieźy
do grup subkulturowych czy sekt (SÂledzianowski 1997, s. 59-62).
Inne spojrzenie na sytuacjeÎ rodzinnaÎ jako czynnik bezdomnosÂci prezentujaÎ
D. Piekut-Brodzka i A. PrzymenÂski. KoncentrujaÎ sieÎ oni na ksztaøtowaniu sieÎ
w rodzinie sposoboÂw funkcjonowania spoøecznego. PodkresÂlajaÎ, źe dysfunkcje
rodzinne, takie jak konflikty, uzaleźnienia, przemoc, brak adekwatnej emocjonalnosÂci czy nieefektywne sposoby pokonywania przeszkoÂd źyciowych przez rodzicoÂw,
przyczyniajaÎ sieÎ do defektoÂw w socjalizacji dzieci. Osoby pochodzaÎce z rodzin
dysfunkcyjnych czeÎsto majaÎ niskaÎ samooceneÎ, saÎ podatne na stres, a ich relacje
interpersonalne saÎ zaburzone (Piekut-Brodzka 2000, s. 83-84; PrzymenÂski 2001,
s. 116-117). Wymienione czynniki warunkujaÎ bezradnosÂcÂ w trudnych sytuacjach
źyciowych, a dysfunkcje obecne w rodzinie czeÎsto zostajaÎ przenoszone, niekiedy
z pogøeÎbieniem, w rodzineÎ prokreacyjnaÎ.
1

Punkt ten dotyczy posÂrednio wnioskowanych, na podstawie opisoÂw socjologicznych i pedagogicznych, cech osobowosÂci. Termin cechy osobowosÂci nie zostaø uźyty ze wzgleÎdu na brak podøoźa
teoretycznego dla wnioskowania o osobowosÂciowych predyktorach bezdomnosÂci.
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Zaburzenia te powstajaÎ gøoÂwnie poprzez przyswajanie nieprawidøowych wzorcoÂw interakcji spoøecznych. WynikajaÎ z dysfunkcjonalnosÂci rodzin pochodzenia
a takźe z dysfunkcjonalnosÂci sÂrodowisk wychowawczych pozarodzinnych. Do przejawoÂw zaburzonej socjalizacji naleźaÎ: niska samoocena, brak przekonania o wøasnej
skutecznosÂci dziaøanÂ, zewnaÎtrzsterownosÂcÂ, brak kontroli emocjonalnej, brak wytyczonych celoÂw w źyciu, nadmierna wraźliwosÂcÂ na stres i frustracjeÎ, emocjonalne,
obronne strategie zachowanÂ. Wymienione czynniki osobowosÂci czøowieka, majaÎce
olbrzymie znaczenie dla prawidøowych interakcji spoøecznych i prawidøowego funkcjonowania w zbiorowosÂci, wskazane zostaøy na podstawie pozapsychologicznych
opisoÂw braku socjalizacji u bezdomnych przez badaczy tego problemu. Uwagi
poczynione przez socjologoÂw i pedagogoÂw saÎ jednak bardzo cenne i umoźliwiajaÎ
psychologicznaÎ interpretacjeÎ zagadnienia socjalizacji u osoÂb z tej grupy. WartosÂciowych danych na ten temat dostarczajaÎ przede wszystkim pozycje D. Piekut-Brodzkiej (2000) i A. PrzymenÂskiego (2001). Wymienione charakterystyki osobowosÂciowe znajdujaÎ potwierdzenie w badaniach A. Kotlarskiej-Michalskiej, ktoÂra zweryfikowaøa nasteÎpujaÎce psychiczne przyczyny bezdomnosÂci: poczucie niźszosÂci wobec
innych osoÂb, przyjmowanie postawy wycofywania sieÎ z relacji interpersonalnych,
poczucie bezsensu źycia, leÎk przed odpowiedzialnosÂciaÎ za wøasne źycie, stan gøeÎbokiej deprywacji potrzeb (Kotlarska-Michalska 1998, s. 248).
Do czynnikoÂw ryzyka bezdomnosÂci u møodzieźy wykolejonej przesteÎpczo naleźaÎ: brak poczucia odpowiedzialnosÂci za wøasne czyny, negatywny stosunek do
norm spoøecznych, zaburzenia emocjonalne, stosowanie licznych mechanizmoÂw
obronnych, czeÎsty brak systemoÂw wsparcia rodzinnych i spoøecznych, leÎkowe
i agresywne reakcje na frustracjeÎ, obniźona tolerancja na stres, nieadekwatna samoocena, zaburzona komunikacja, obniźony poziom poczucia sensu źycia (por. SzaøanÂski 1978, SzaøanÂski 1998).
W literaturze sÂwiatowej odnoszaÎcej sieÎ do bezdomnosÂci odnajdujemy czeÎsto powtarzajaÎce sieÎ charakterystyki osobowosÂci bezdomnych ¹trouble personº (Link, Phelan
i in. 1999, s. 1328-1333), co moźna tøumaczycÂ jako osobowosÂcÂ cierpiaÎca, køopotliwa,
problematyczna, uszkodzona, podatna na køopoty. Wielu autoroÂw, jak zostaøo juź
przedstawione, wskazuje na zaburzenia psychiczne beÎdaÎce zaroÂwno przyczynaÎ, jak
i konsekwencjaÎ bezdomnosÂci (Rafferty 1991, Rabideau, Toro 1997). WsÂroÂd psychologicznych problemoÂw dosÂwiadczanych przez ludzi bezdomnych wymienia sieÎ: depresjeÎ, nasilone poczucie niepokoju, nadmiernaÎzaleźnosÂcÂ od innych, uzaleźnienia psychoaktywne (Robertson 1992, Toro 1995, Toro 1998). WysuwajaÎc wnioski, moźna
stwierdzicÂ, źe istniejaÎ takźe osobowosÂciowe predyspozycje do bycia bezdomnym.
Naleźy podkresÂlicÂ, źe uwarunkowania bezdomnosÂci saÎ czynnikami wzajemnie
ze sobaÎ powiaÎzanymi i w roÂźnych proporcjach determinujaÎ one stawanie sieÎ bezdomnym. B. Link, J. Phelan i in. podkresÂlajaÎ wieloczynnikowaÎ zaleźnosÂcÂ prowadzaÎcaÎ do takiej sytuacji, obejmujaÎcaÎ: stres okolicznosÂciowy, czynniki osobowosÂcio-
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we i genetyczne (Link, Phelan 1999, s. 1328-1333). Podobne stanowisko w polskiej
literaturze przedmiotu zajmuje B. Hoøyst. Traktuje on bezdomnosÂcÂ jako zjawisko
spoøeczne i indywidualnaÎ sytuacjeÎ krytycznaÎ, uwarunkowane zaroÂwno wpøywami
biologiczno-psychicznymi, jak i spoøeczno-gospodarczymi. Sytuacje zmian ustrojowych i gospodarczych powodujaÎ uwypuklenie grup ludzi niezdolnych do samodzielnego rozwiaÎzywania wøasnych problemoÂw. Czynnikami sprzyjajaÎcymi bezdomnosÂci saÎ zaroÂwno: stawanie sieÎ ofiaraÎ roÂźnorodnych wydarzenÂ źyciowych,
niedostatkoÂw, znieczulicy spoøecznej, bezdusznosÂci sÂrodowiska, alkoholizm, narkomania, karalnosÂcÂ, inne zachowania nieaprobowane spoøecznie, a nawet obcosÂcÂ
rasowa czy etniczna (Hoøyst 2002b, s. 529, 531).

2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie jednostek pozostajaÎcych
bez domu
Postawiono dwa pytania badawcze: jakie saÎformy przystosowania osoÂb bezdomnych? oraz jakie rodzaje zasoboÂw konstytuujaÎ ich adaptacjeÎ spoøecznaÎ?
Na potrzeby badanÂ przyjeÎto operacyjnaÎ definicjeÎ bezdomnosÂci. Za bezdomnaÎ
uwaźano kaźdaÎ osobeÎ, ktoÂra przez okres co najmniej 12 miesieÎcy w ciaÎgu swojego
źycia pozostawaøa bez dachu nad gøowaÎ. Przebadano 117 osoÂb bezdomnych. SÂredni
wiek respondentoÂw w proÂbie badawczej o zasieÎgu ogoÂlnopolskim wynosiø 43 lata.
Kobiet byøo 30%, meÎźczyzn 70%. Stosunek pøci pozostaje zgodny ze strukturaÎ
bezdomnych w Polsce. Charakterystyka socjodemograficzna grupy umieszczona
zostaøa w rozdziale drugim.
Formy adaptacji u osoÂb bezdomnych
WyodreÎbniono na podstawie analizy skupienÂ, uwzgleÎdniajaÎc przystosowanie
osobiste (wynik ogoÂlny i wyniki w szesÂciu sferach przystosowania uzyskane na
podstawie RISB), trzy grupy osoÂb bezdomnych:
Bezdomni N ± grupa 56 osoÂb o wysokim nieprzystosowaniu osobistym przejawiajaÎcym sieÎ:
± negatywnymi relacjami interpersonalnymi
± negatywnymi relacjami rodzinnymi
± negatywnym stosunkiem do siebie
± negatywnym stosunkiem do wartosÂci
± brakiem celoÂw i daÎźenÂ
± dosÂwiadczaniem licznych problemoÂw.

Zasoby adaptacyjne osoÂb bezdomnych ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 395

Bezdomni S ± grupa 39 osoÂb o sÂrednim poziomie przystosowania osobistego
przejawiajaÎcym sieÎ:
± konfliktowymi relacjami z innymi
± konfliktowymi relacjami rodzinnymi
± negatywnym lub ambiwalentnym stosunkiem do siebie
± ambiwalentnym stosunkiem do wartosÂci
± brakiem klarownych daÎźenÂ i celoÂw
± dosÂwiadczaniem licznych problemoÂw.
Bezdomni P ± grupa 22 osoÂb przystosowanych charakteryzujaÎcych sieÎ:
± poprawnymi relacjami z innymi
± poprawnym stosunkiem do rodziny
± pozytywnym stosunkiem do siebie
± zagubieniem wartosÂci
± klarownymi celami i daÎźeniami
± niskim nasileniem dosÂwiadczanych problemoÂw.

Wykres 1. Poziomy przystosowania u osoÂb bezdomnych (N=117): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie
RISB J. Rottera w grupach N (N=56), S (N=39), P (N=22)
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Zasoby rozwojowe a formy adaptacji u osoÂb bezdomnych
ZwiaÎzek pomieÎdzy zasobami rozwojowymi a formami adaptacji u bezdomnych
zostanie przeanalizowany na trzech pøaszczyznach:
1. ksztaøtowanie adaptacji bezdomnych poprzez poziom posiadanego kapitaøu ±
analizuje sieÎ wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w kategoriach:
a) przypisywanie znaczenia zasobom
d) spostrzeganie zyskoÂw kapitaøowych
e) ocenianie strat w dobrach, jakimi dysponuje jednostka.
2. ksztaøtowanie przystosowania poprzez cztery typy kapitaøu psychospoøecznego
(wykorzystuje sieÎ dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla):
a) przypisywanie znaczenia zasobom o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
b) spostrzeganie zyskoÂw w zasobach materialnych, podmiotowych, stanu
i energetycznych
c) ocena straty w zasobach materialnych, podmiotowych, stanu i energetycznych
3. ksztaøtowanie adaptacji bezdomnych poprzez dwa rodzaje kapitaøu (por. rozdziaø
pierwszy ± zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne; analiza uwzgleÎdnia szesÂcÂ rodzajoÂw
wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla)
a) nadawanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym
b) spostrzeganie zyskoÂw w zasobach wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
c) ocena strat w zasobach wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
4. ksztaøtowanie przystosowania osoÂb bezdomnych poprzez zasoby religijne (religijne radzenie sobie pozytywne i negatywne) (wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem BRIEF RCOPE
K. Pargamenta).
Poziom przystosowania bezdomnych a znaczenie, zysk i strata zasoboÂw
WyodreÎbnione grupy bezdomnych (N, S, P) roÂźniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ pozyskiwaniem zasoboÂw. Z kolei nie ma pomieÎdzy nimi roÂźnic w znaczeniu nadawanym
zasobom i ich utracie.
Pozyskiwanie zasoboÂw roÂźnicuje na poziomie istotnym statystycznie grupy
bezdomnych nieprzystosowanych (N) i sÂrednio przystosowanych (S) oraz nieprzystosowanych (N) i przystosowanych (P).
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Wykres 2. Pozyskiwanie zasoboÂw rozwojowych przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie przystosowania (N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S, P

Osoby przystosowane i sÂrednio przystosowane charakteryzujaÎ sieÎ wieÎkszym pozyskiwaniem zasoboÂw rozwojowych.

Poziom przystosowania bezdomnych a znaczenie, zysk i strata zasoboÂw
materialnych, podmiotowych, energii, stanu
Osoby bezdomne z odmiennym przystosowaniem osobistym roÂźniaÎ sieÎ pomieÎdzy sobaÎ pozyskiwaniem zasoboÂw podmiotowych, materialnych, energii i stanu.
Nie ma natomiast roÂźnic pomieÎdzy nimi w znaczeniu nadawanym zasobom podmiotowym, materialnym, energii i stanu ani ich utracie.
Osoby przystosowane i sÂrednio przystosowane w znacznie wieÎkszym stopniu niź
nieprzystosowane pozyskujaÎ zasoby podmiotowe. Bezdomni przystosowani cechujaÎ
sieÎ wyźszym poczuciem wartosÂci, posiadajaÎ nadziejeÎ, źe przyszøosÂcÂ beÎdzie pomysÂlna,
wierzaÎ, źe powodzenie w przyszøosÂci zwiaÎzane jest z ich aktywnosÂciaÎ wøasnaÎ. Osoby
te majaÎ poczucie sensu źycia, posiadajaÎ uznanie dla wøasnych osiaÎgnieÎcÂ i poczucie
spokoju.
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Wykres 3. Pozyskiwanie zasoboÂw podmiotowych przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie przystosowania (N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S, P

Wykres 4. Pozyskiwanie zasoboÂw materialnych przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie przystosowania (N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S, P
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Bezdomni przystosowani pozyskujaÎ istotnie wieÎcej zasoboÂw materialnych niź
nieprzystosowani. Osoby z wyźszym poziomem przystosowania majaÎ poczucie
pozyskania odpowiedniego ubrania, miejsca zamieszkania, sprzeÎtu niezbeÎdnego
do wykonywania pracy. CzujaÎ one takźe bezpieczenÂstwo ze wzgleÎdu na pozyskanie
sÂrodkoÂw na potrzeby dzieci.

Wykres 5. Pozyskiwanie zasoboÂw energii przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie przystosowania
(N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S, P

Bezdomni przystosowani i sÂrednio przystosowani pozyskujaÎ wieÎcej zasoboÂw
energetycznych niź nieprzystosowani. Osoby przystosowane cechuje siøa do zrealizowania podjeÎtych zadanÂ, satysfakcjonujaÎce zarobki i stabilizacja finansowa. DzielaÎ
czas z tymi, ktoÂrych kochajaÎ, cieszaÎ sieÎ zdrowiem partneroÂw.
Osoby bezdomne przystosowane i sÂrednio przystosowane pozyskujaÎ wieÎcej
zasoboÂw stanu niź bezdomni nieprzystosowani. Przystosowanych charakteryzuje stabilnosÂcÂ rodzinna, dobre relacje z dziecÂmi, odpowiedni status w pracy.
PrzejawiajaÎ oni pozytywne uczucia do innych. PosiadajaÎ spoøeczne systemy
wsparcia, mogaÎ liczycÂ na pomoc w realizacji zadanÂ zaroÂwno w domu, jak
i w pracy.

400 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Joanna Chwaszcz

Wykres 6. DosÂwiadczanie zyskoÂw w zasobach stanu przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie
przystosowania (N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania
ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S, P

Osoby bezdomne przystosowane charakteryzujaÎ sieÎ wieÎkszym pozyskiwaniem
zasoboÂw podmiotowych, materialnych, energetycznych i stanu niź bezdomni
nieprzystosowani.

Poziom przystosowania bezdomnych a ocena znaczenia, zysku i straty
zasoboÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
UwzgleÎdniajaÎc podziaø zasoboÂw na wewneÎtrzne (podmiotowe, zarzaÎdzajaÎce)
i zewneÎtrzne, moźna stwierdzicÂ, źe istniejaÎ istotne roÂźnice pomieÎdzy grupami
bezdomnych wyodreÎbnionymi ze wzgleÎdu na poziom przystosowania osobistego
zaroÂwno pod wzgleÎdem znaczenia nadawanego zasobom wewneÎtrznym, jak i pozyskiwania tychźe oraz gromadzenia zasoboÂw zewneÎtrznych.
Osoby bezdomne przystosowane nadajaÎ znacznie wieÎksze znaczenie zasobom
wewneÎtrznym niź nieprzystosowane. Podobna zaleźnosÂcÂ, lecz o mniejszym nasileniu, istnieje pomieÎdzy bezdomnymi przystosowanymi i sÂrednio przystosowanymi.
Pierwsi nadajaÎ szczegoÂlne znaczenie nasteÎpujaÎcym zasobom zarzaÎdzajaÎcym: posiadanej nadziei, optymizmowi, poczuciu humoru, umiejeÎtnosÂci dobrego porozumiewania sieÎ, poczuciu zaangaźowania.
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Wykres 7. Znaczenie nadawane zasobom wewneÎtrznym przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie
przystosowania (N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania
ZasoboÂw S. Hobfolla w grupach N, S, P

Wykres 8. Pozyskiwanie zasoboÂw wewneÎtrznych przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie przystosowania (N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S, P
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Osoby bezdomne przystosowane i sÂrednio przystosowane pozyskujaÎ zasoby
wewneÎtrzne w wyźszym stopniu niź nieprzystosowane. Do zasoboÂw tych naleźaÎ:
poczucie wartosÂciowosÂci, nadzieja, wewneÎtrzne wraźenie kontroli, uznanie dla
wøasnych osiaÎgnieÎcÂ, poczucie sensu źycia, dobre relacje z innymi.

Wykres 9. Pozyskiwanie zasoboÂw zewneÎtrznych przez osoby bezdomne o roÂźnym poziomie przystosowania (N=117): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S, P

Bezdomni przystosowani i sÂrednio przystosowani pozyskujaÎ zasoby zewneÎtrzne
w wieÎkszym stopniu niź nieprzystosowani. Zasoby te obejmujaÎ: ubranie, mieszkanie, odpowiednie dochody, wøasÂciwy status w pracy, stabilizacjeÎ finansowaÎ.
PomieÎdzy grupami bezdomnych wyodreÎbnionymi ze wzgleÎdu na przystosowanie osobiste, nie odnotowano istotnych statystycznie roÂźnic pod wzgleÎdem utraty zasoboÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych oraz znaczenia kapitaøu zewneÎtrznego.
Poziom przystosowania bezdomnych a zasoby religijne
WyodreÎbnione grupy osoÂb bezdomnych ze wzgleÎdu na poziom przystosowania,
nie roÂźniaÎ sieÎ na poziomie istotnym statystycznie pod wzgleÎdem korzystania
z zasoboÂw religijnych.
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PodsumowujaÎc rozwaźania dotyczaÎce wspoÂøwysteÎpowania zmiennych psychospoøecznych (zasoboÂw) z poziomem przystosowania osoÂb bezdomnych, moźna
zauwaźycÂ istotne prawidøowosÂci.

·
·
·
·

Z wyźszym przystosowaniem osobistym bezdomnych wspoÂøwysteÎpuje:
ogoÂlnie wieÎkszy poziom pozyskiwania zasoboÂw rozwojowych
pozyskiwanie zasoboÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych
duźe znaczenie nadawane zasobom wewneÎtrznym
pozyskiwanie zasoboÂw podmiotowych, materialnych, energii i stanu.

3. Strategie wzmacniajaÎce przystosowanie osoÂb bezdomnych
Aktualny stan oddziaøywanÂ readaptacyjnych skierowanych do ludzi bezdomnych w Europie2
Aktualne oddziaøywania wobec osoÂb pozostajaÎcych bez domu koncentrujaÎ sieÎ
gøoÂwnie na zapewnieniu im miejsca zamieszkania, w kolejnym etapie na prewencji
bezdomnosÂci. Zmienione zostajaÎ cele polityk spoøecznych w Europie ze skoncentrowanych na radzeniu sobie z bezdomnosÂciaÎ na nakierowane na rozwiaÎzanie tego
problemu. W marcu 2008 roku Parlament Europejski przyjaÎø EuropejskaÎ DeklaracjeÎ Likwidacji BezdomnosÂci Ulicznej do 2015 roku. FEANTSA na poczaÎtku 2010
roku rozpoczeÎøa kampanieÎ ¹RozwiaÎzanie problemu bezdomnosÂci jest moźliweº.
W wieÎkszosÂci krajoÂw europejskich funkcjonujaÎ programy uporzaÎdkowania tego
zagadnienia. Poniźej przedstawione zostanaÎ gøoÂwne zaøoźenia strategii z wybranych
panÂstw.
W Danii dziaøania w zakresie bezdomnosÂci opierajaÎ sieÎ w znacznej mierze na
wdroźeniu metody ¹najpierw mieszkanieº (housing first). Cele strategii koncentrujaÎ
sieÎ na zwalczaniu bezdomnosÂci ulicznej, dawaniu alternatyw ludziom møodym
przebywajaÎcym w schroniskach, skracaniu czasu tymczasowego pobytu oraz zabezpieczaniu zakwaterowania dla osoÂb opuszczajaÎcych szpitale i inne placoÂwki opiekunÂcze.
2
Analiza sytuacji dotyczaÎcej strategii pomocowych skierowanych do bezdomnych w Europie
opiera sieÎ mieÎdzy innymi na materiaøach opracowanych przez P. Olecha i M. DeÎbskiego z Pomorskiego Forum Wychodzenia z BezdomnosÂci, przygotowanych na spotkanie robocze Zespoøu ds.
RozwiaÎzywania Problemu BezdomnosÂci w zakresie prac Obywatelskiej Strategii Walki z UboÂstwem
i Wykluczeniem Spoøecznym, w dniu 28 kwietnia 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
w Warszawie.
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W Anglii realizuje sieÎ strategie przeciw bezdomnosÂci od 1990 roku. Obecna
zakøada caøkowite zlikwidowanie bezdomnosÂci ulicznej. Cele dziaøanÂ koncentrujaÎ
sieÎ na: prewencji bezdomnosÂci poprzez dostarczanie wsparcia ludziom niaÎ zagroźonym, zwalczaniu czynnikoÂw sprzyjajaÎcych powstaniu tego zjawiska, jak roÂwnieź
wspieraniu wychodzenia z tak trudnej sytuacji.
W Norwegii skoncentrowano sieÎ na zmniejszeniu liczby wnioskoÂw o eksmisjeÎ
i jej zredukowaniu.
W Finlandii strategia skupia sieÎ na zmniejszeniu zjawiska bezdomnosÂci døugoterminowej.
We Francji mieszkalnictwo i bezdomnosÂcÂ zostaøy zidentyfikowane jako problemy priorytetowe. GøoÂwnym celem dziaøanÂ jest zredukowanie liczby ludzi bezdomnych, przebywajaÎcych na ulicach, oraz wdroźenie zorientowanych na czøowieka, zindywidualizowanych, opartych na prawach usøug publicznych dla osoÂb bezdomnych i wykluczonych mieszkaniowo.
W Irlandii realizuje sieÎ strategieÎ ¹Droga do domuº. Przyjmuje ona nasteÎpujaÎce
cele: zapobieganie i prewencja bezdomnosÂci, eliminacja pobytu na ulicy osoÂb
pozbawionych domu, zlikwidowanie bezdomnosÂci døugookresowej, tworzenie døugoterminowych rozwiaÎzanÂ mieszkaniowych, zapewnienie efektywnych usøug dla
ludzi z tej grupy oraz lepszej koordynacji finansowej.
Aktualny stan oddziaøywanÂ readaptacyjnych skierowanych do osoÂb bezdomnych w Polsce3
·

·

W Polsce nie istniejaÎ przepisy regulujaÎce funkcjonowanie caøosÂciowej polityki
spoøecznej. Zjawisko bezdomnosÂci, podobnie do innych problemoÂw spoøecznych, w duźej mierze jest konsekwencjaÎ braku zintegrowanej polityki spoøecznej.
IstniejaÎce regulacje i rozwiaÎzania systemowe majaÎ charakter interwencyjny, nie
zapobiegajaÎ bezdomnosÂci ani nie rozwiaÎzujaÎ tego problemu. W Polsce brakuje
zapisoÂw prawnych gwarantujaÎcych ciaÎgøosÂcÂ pomocy osobom bezdomnym. Regulacje prawne odnoszaÎ sieÎ gøoÂwnie do zapewnienia im podstawowych, gwarantowanych usøug. Nie zapewniajaÎ one ciaÎgøej i stopniowalnej pomocy, w odniesieniu
do potrzeb beneficjentoÂw, nakierowanej na wyjsÂcie z bezdomnosÂci. W Polsce
wsÂroÂd instytucji pomocy i integracji spoøecznej sÂwiadczaÎcych wsparcie dla osoÂb
bezdomnych dominuje orientacja interwencyjna (opiekunÂcza), brakuje natomiast
orientacji profilaktycznej (zapobiegawczej) i readaptacyjnej (naprawczej).
3

Analiza sytuacji dotyczaÎcej strategii pomocowych skierowanych do bezdomnych w Polsce opiera
sieÎ mieÎdzy innymi na materiaøach opracowanych przez P. Olecha i M. DeÎbskiego z Pomorskiego Forum
Wychodzenia z BezdomnosÂci, przygotowanych na spotkanie robocze Zespoøu ds. RozwiaÎzywania Problemu BezdomnosÂci w zakresie przygotowania Obywatelskiej Strategii Walki z UboÂstwem i Wykluczeniem
Spoøecznym, w dniu 28 kwietnia 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
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FunkcjonujaÎce aktualnie rozwiaÎzania oraz system pomocy ludziom bezdomnym oparty jest na przypuszczeniach i poglaÎdach. Brakuje rozumienia problematyki bezdomnosÂci wynikajaÎcej z analiz empirycznych oraz cyklicznego monitorowania tego zjawiska. ¹Na terenie naszego kraju istnieje gøeÎboki i wyrazÂnie
odczuwalny deficyt badanÂ naukowych w obszarze problematyki bezdomnosÂci.
(...) Elementem kluczowym i zasadniczym w kaźdej relacji pomagania, niezaleźnie czy medycznej, czy spoøecznej, jest przygotowanie rzetelnej empirycznej
diagnozy. Trudno sobie wyobrazicÂ lekarza, ktoÂry leczy pacjenta roÂźnymi sÂrodkami farmakologicznymi bez zbadania osoby i postawienia diagnozy. Uźycie
nieadekwatnych metod leczenia moźe przyniesÂcÂ opøakane w skutkach efekty.
Tymczasem praktyka polskiej polityki spoøecznej w wymiarze regionalnym
i ponadregionalnym wskazuje na to, źe wiele dziaøanÂ zaroÂwno w zakresie przeciwdziaøania, jak i rozwiaÎzywania problematyki bezdomnosÂci tworzonych jest
bez realizacji nieodøaÎcznej w tym procesie diagnozyº (DeÎbski, Olech 2005,
s. 26-136).
Rozumienie zjawiska bezdomnosÂci wpøywa wymiernie na przyjeÎcie rozwiaÎzanÂ
w zakresie walki z tym problemem. W Polsce nie ma spoÂjnego rozumienia tego
zjawiska. Definicja bezdomnosÂci, zawarta w ustawie o pomocy spoøecznej, ma
charakter jedynie administracyjny.
Polskie regulacje definiujaÎ obowiaÎzki sÂwiadczenia pomocy ludziom bezdomnym,
natomiast nie definiujaÎ sposobu realizacji i jakosÂci tych usøug. Sytuacja ta powoduje niemoźnosÂcÂ zweryfikowania jakosÂci usøug skierowanych do osoÂb bezdomnych. Ich wspieranie prowadzone jest w 80-90% przez organizacje pozarzaÎdowe. W Polsce nie ma oficjalnie prowadzonego rejestru usøug kierowanych do
bezdomnych. JednoczesÂnie brakuje nadzoru formalnego nad placoÂwkami sÂwiadczaÎcymi wsparcie dla takich osoÂb.
Brak wspoÂøpracy pomieÎdzy instytucjami wspierajaÎcymi bezdomnych a podmiotami badawczymi prowadzaÎcymi analizy empiryczne zaroÂwno w obszarze polityki
spoøecznej, jak i problematyki bezdomnosÂci. WspoÂøpraca pomieÎdzy obszarem
badawczym i aplikacyjnym oraz koordynacja dziaøanÂ aplikacyjnych zwieÎkszajaÎ
efektywnosÂcÂ pomocy bezdomnym poprzez dostosowanie dziaøanÂ wspierajaÎcych
do potrzeb beneficjentoÂw, jak roÂwnieź moźliwosÂcÂ uzupeøniania sieÎ oferty instytucji pomocy i integracji spoøecznej.
W Polsce brakuje zaangaźowania ludzi bezdomnych w tworzenie systemu pomocy skierowanego do nich samych. SÂwiadczone formy wsparcia wynikajaÎ
z interpretacji potrzeb bezdomnych przez osoby sÂwiadczaÎce pomoc. CzeÎsto saÎ
one niezgodne z zapotrzebowaniem na wsparcie ze strony zainteresowanych.
RoÂźnica pomieÎdzy ofertaÎ pomocowaÎ narzuconaÎ a rzeczywistymi potrzebami
i oczekiwaniami bezdomnych obniźa efektywnosÂcÂ udzielanej pomocy, a tym
samym utrudnia wychodzenie z bezdomnosÂci.
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PodsumowujaÎc analizeÎ aktualnego stanu oddziaøywanÂ skierowanych do osoÂb
bezdomnych w celu pozytywnej readaptacji spoøecznej i zawodowej, naleźy podkresÂlicÂ podstawowe deficyty w tym aspekcie wpøywajaÎce na obniźenie efektywnosÂci
dziaøanÂ readaptacyjnych:
± brak precyzyjnej koncepcji bezdomnosÂci
± brak analiz empirycznych w zakresie zapotrzebowania na wsparcie ze strony
osoÂb bezdomnych
± brak analiz empirycznych w zakresie zapotrzebowania na wsparcie ze strony
instytucji pomocy i integracji spoøecznej w dziedzinie sÂwiadczenia usøug
osobom bezdomnym i zagroźonym tym zjawiskiem
± brak wspoÂøpracy pomieÎdzy podmiotami badawczymi i aplikacyjnymi
± brak aktywnego zaangaźowania osoÂb bezdomnych zwiaÎzanego ze wspoÂøodpowiedzialnosÂciaÎ za wyznaczanie celoÂw i ich realizacjeÎ w procesie readaptacji.
Wyniki badanÂ empirycznych przeprowadzonych na 122 osobach bezdomnych
wnoszaÎ cenne informacje wyznaczajaÎce kierunki pracy z tymi ludzÂmi, adekwatne do
ich potrzeb i moźliwosÂci.
Bezdomni, jak caøa grupa, dysponujaÎ niewielkimi zasobami zaradczymi. Cechuje ich bowiem niski poziom wyksztaøcenia, frustracja wielu potrzeb podstawowych, brak spoøecznego systemu wsparcia. RoÂźniaÎ sieÎ oni jednak poziomem przystosowania i posiadanym kapitaøem psychospoøecznym. WykorzystujaÎc roÂźnice
w psychospoøecznym funkcjonowaniu osoÂb bezdomnych i wspoÂøwysteÎpujaÎce z roÂźnym poziomem funkcjonowania zasoby psychospoøeczne, moźemy okresÂlicÂ potrzeby bezdomnych i kierunki poźaÎdanych dziaøanÂ w procesie pozytywnej reintegracji
spoøecznej tych osoÂb.
Zalecenia do oddziaøywanÂ reedukacyjnych sformuøowane na podstawie
wynikoÂw badanÂ
Zasada pierwsza
DostosowacÂ wsparcie do potrzeb osoÂb bezdomnych

PlanujaÎc dziaøania pomocowe, naleźy przeprowadzicÂ dokøadnaÎ analizeÎ potrzeb
ich odbiorcoÂw. BøeÎdne jest kierowanie oddziaøywanÂ wedøug celoÂw instytucji wspierajaÎcych jak roÂwnieź wytyczanie celoÂw troski poprzez analizeÎ diagnozy potrzeb
przeprowadzonej na innej grupie niź aktualnie wymagajaÎca wsparcia. Bowiem
oproÂcz problemoÂw typowych dla wszystkich bezdomnych istniejaÎ znaczne roÂźnice
w sposobie funkcjonowania, przyczynach bezdomnosÂci, cechach osobowosÂci takich
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ludzi. Pomoc kierowana do konkretnych osoÂb powinna zostacÂ zaplanowana poprzez
wyznaczenie dziaøanÂ realizujaÎcych cele obrane dla tychźe adresatoÂw troski.
Zasada druga
Aktywne wøaÎczenie osoÂb bezdomnych w proces readaptacji spoøeczno-zawodowej.

EfektywnosÂcÂ oddziaøywanÂ readaptacyjnych zostaje zwieÎkszona woÂwczas, gdy
osoba bezdomna czuje sieÎ odpowiedzialna za realizacjeÎ wyznaczonych celoÂw. Bezdomny powinien wieÎc uczestniczycÂ w kaźdym etapie dziaøanÂ readaptacyjnych jako
aktywny podmiot. Kierowanie do bezdomnych dziaøanÂ wspierajaÎcych, jednokierunkowych, w ktoÂrych pomagajaÎcy jest podmiotem a otrzymujaÎcy wsparcie przedmiotem odbierajaÎcym pomoc jest posteÎpowaniem szkodliwym. Powoduje ono
ksztaøtowanie sieÎ u osoÂb bezdomnych wyuczonej bezradnosÂci. Jej podstawowym
deficytem jest utrzymujaÎca sieÎ biernosÂcÂ. Kolejnym przejawem wyuczonej bezradnosÂci jest nieumiejeÎtnosÂcÂ nauczenia sieÎ, źe odpowiednia reakcja moźe przyniesÂcÂ
poźaÎdany efekt, nawet woÂwczas, gdy zostanie ona wykonana i dzieÎki niej zdarzenie
podlega kontroli (Rosenhan, Seligman 1994, s. 392-393). Deficyty wywoøane
wyuczonaÎ bezradnosÂciaÎ saÎ rozlegøe. Osoby jej dosÂwiadczajaÎce swoje oczekiwania
co do przyszøosÂci uzaleźniajaÎ od poprzednich dosÂwiadczenÂ, spodziewajaÎ sieÎ negatywnych rozstrzygnieÎcÂ nowych sytuacji.
Zasada trzecia
Na moźliwosÂcÂ przyjeÎcia pomocy przez osobeÎ bezdomnaÎ skøadajaÎ sieÎ posiadane
przez niaÎ zasoby oraz umiejeÎtnosÂcÂ ich wykorzystania.

Osoby bezdomne z niskim potencjaøem zasoboÂw beÎdaÎ skoncentrowane na ich
ochronie. Zachowanie takie, minimalizujaÎce koszty psychologiczne, pozwala im
przetrwacÂ. Kierowanie do bezdomnych z niskim potencjaøem rozwojowym roÂźnorodnych form wsparcia moźe doprowadzicÂ wreÎcz do odwrotnych, niź zamierzone,
rezultatoÂw. Osoby z brakiem gotowosÂci do zmian adaptacyjnych najczeÎsÂciej wycofujaÎ
sieÎ, odrzucajaÎ pomoc. Fakt ten potocznie interpretowany jest jako cheÎcÂ do pozostawania w bezdomnosÂci z pewnych wzgleÎdoÂw, np. ucieczki od odpowiedzialnosÂci,
moźliwosÂci niekontrolowanego przez otoczenie spoźywania alkoholu itp. Wszystkie
te twierdzenia saÎ mitami powstaøymi na podøoźu braku diagnozy moźliwosÂci rozwojowych osoÂb bezdomnych i w zwiaÎzku z tym kierowaniem do nich dziaøanÂ niezgodnych z ich oczekiwaniami i moźliwosÂciami na danym etapie procesu reintegracji.

408 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Joanna Chwaszcz
Zasada czwarta
Naleźy podniesÂcÂ potencjaø bazowy osoÂb bezdomnych.

PrzyjeÎcie wsparcia i aktywne wøaÎczenie sieÎ w proces readaptacji wymaga
w pierwszej kolejnosÂci wzmocnienia zasoboÂw pozwalajaÎcych na przynajmniej czeÎsÂciowe zaspokojenie potrzeb podstawowych (bezpieczenÂstwa, schronienia, poźywienia). Kolejnym krokiem jest praca nad zmianaÎ oceny waźnosÂci zasoboÂw rozwojowych przez osoby bezdomne. Zasada ta obejmuje:
± udzielanie wsparcia
± praceÎ poznawczaÎ nad poczuciem sensu źycia
± reinterpretacjeÎ znaczenia (waźnosÂci) nadawanego przez osobeÎ bezdomnaÎ
zasobom zarzaÎdzajaÎcym, ktoÂre saÎ istotne w pozytywnej adaptacji
± wyznaczanie i wartosÂciowanie celoÂw.
U osoÂb bezdomnych, w zaleźnosÂci od potrzeb indywidualnych, naleźy wzmacniacÂ znaczenie nasteÎpujaÎcych zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych:
± poteÎgowacÂ nadziejeÎ na pozytywne rozwiaÎzanie sytuacji trudnej poprzez pokazywanie konkretnych rozwiaÎzanÂ
± wzmacniacÂ poczucie optymizmu, budowacÂ pozytywne nastawienie do przyszøosÂci i innych ludzi
± uczycÂ patrzenia na sytuacjeÎ z perspektywy drugiego czøowieka ± wyzwalacÂ
chocÂ maøe radosÂci, podtrzymywacÂ poczucie humoru ± ksztaøcicÂ umiejeÎtnosÂcÂ
dobrego porozumiewania sieÎ - stwarzacÂ moźliwosÂcÂ zaangaźowania sieÎ osoby
bezdomnej w realizowane zadanie.
Zasada piaÎta
WspoÂlne z osobaÎ bezdomnaÎ planowanie zadanÂ søuźaÎcych realizacji wyznaczonych
celoÂw.

Po etapie wsparcia emocjonalnego i pracy poznawczej nad zmianaÎ wartosÂciowania oraz wyznaczeniem celoÂw døugo- i kroÂtkoterminowych naleźy zaplanowacÂ
szczegoÂøowo zadania, dzieÎki realizacji ktoÂrych zamiary zostanaÎ osiaÎgnieÎte. Podczas
planowania realizacji zadanÂ naleźy zwroÂcicÂ uwageÎ na czas realizacji, jej koszty,
podziaø obowiaÎzkoÂw zwiaÎzanych z wykonywaniem zadania oraz ponoszenie odpowiedzialnosÂci za poszczegoÂlne etapy jego realizacji. Osoba bezdomna powinna bycÂ
zaangaźowana w realizacjeÎ zadania i odpowiedzialna za niaÎ na roÂwni z wspierajaÎcaÎ.
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Poczucie zaangaźowania w podjeÎte wyzwanie pozwala czeÎsto bezdomnemu na
odkrycie sensu źycia, otrzymuje on informacje, źe potrafi zrobicÂ cosÂ waźnego,
poźytecznego, wzmacnia sieÎ poczucie wartosÂci, co z kolei wyzwala cheÎcÂ podejmowania kolejnych dziaøanÂ.
Nowy nurt w readaptacji osoÂb bezdomnych
Grupy samopomocowe efektywnaÎ formaÎ readaptacji bezdomnych.

Etapy rozwoju grupy samopomocowej:
1. W pierwszym etapie naleźy przeprowadzicÂ diagnozeÎ potencjaøu rozwojowego osoÂb bezdomnych. Pozwoli ona wyselekcjonowacÂ osoby o najwyźszym
kapitale rozwojowym. Ludzie ci majaÎ bowiem najwieÎksze szanse na zmianeÎ destrukcyjnych form przystosowania na pozytywne oraz na nabycie nowych umiejeÎtnosÂci czy wzmocnienie posiadanych kompetencji niezbeÎdnych w procesie pozytywnej adaptacji spoøecznej i zawodowej.
2. Drugi etap posÂwieÎcony jest pracy terapeutycznej i readaptacyjnej z liderami grup samopomocowych w celu wzmocnienia ich zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych
oraz przygotowanie lideroÂw do tworzenia sieci pomocy osobom bezdomnym.
3. Trzeci etap polega na tworzeniu grup samopomocowych przez uprzednio
przygotowanych do tego zadania lideroÂw.
Zalety grupy samopomocowej:
± roÂwnolegøosÂcÂ relacji pomieÎdzy pomagajaÎcymi i dosÂwiadczajaÎcymi wsparcia
± ta sama osoba moźe bycÂ zaroÂwno osobaÎ pomagajaÎcaÎ jak i otrzymujaÎcaÎ
wsparcie (elastycznosÂcÂ roÂl), nie ma zagroźenia nabycia wyuczonej bezradnosÂci
± wzajemne wsparcie osoÂb dosÂwiadczajaÎcych tych samych lub podobnych
problemoÂw
± wzajemne wsparcie w osiaÎganiu zamierzonych celoÂw
± moźliwosÂcÂ korzystania przez osoby bezdomne z dosÂwiadczenÂ tych, ktoÂrzy
wyszli z bezdomnosÂci (przystosowanych spoøecznie)
± wzajemne uczenie sieÎ poprzez modelowanie zachowanÂ poźaÎdanych.
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ROZDZIAè XIV

ZASOBY ADAPTACYJNE
OSOÂB UPRAWIAJAÎCYCH PROSTYTUCJEÎ
___________________________________________

Joanna Chwaszcz, Weronika Augustynowicz

UjmujaÎc zjawisko prostytucji bardzo ogoÂlnie i opierajaÎc sieÎ na samej etymologii
terminu (øac. prostitutio), moźna powiedziecÂ, źe jest to sÂwiadczenie przez osobeÎ
usøug o charakterze seksualnym w zamian za korzysÂci materialne. Prostytucja znana
jest od czasoÂw staroźytnych. Na przestrzeni wiekoÂw wraz ze zmianami kulturowymi, spoøecznymi i gospodarczymi przeobraźeniu ulegaøy formy prostytuowania sieÎ,
co pociaÎgaøo za sobaÎ ewolucjeÎ pojeÎcia prostytucji. W wieÎkszosÂci definicji, jak
roÂwnieź w potocznym rozumieniu omawianego zjawiska, køadzie sieÎ nacisk na jego
sprzecznosÂcÂ z obowiaÎzujaÎcymi normami spoøecznymi, podkresÂla sieÎ jego dewiacyjny
charakter. A. Kinsey uwaźa, źe znamiona prostytucji posiada kaźdy stosunek seksualny, ktoÂry zostaø opøacony. Zwraca on uwageÎ, źe zapøataÎ jest wynagrodzenie
pienieÎźne, a nie prezent czy wysÂwiadczona przysøuga (za: Kowalczyk-Jamnicka
1998; Sztobryn-Giercuszkiewicz 2004; Gardian 2007). Jest to przykøad definicji,
ktoÂra w dzisiejszych czasach ma wartosÂcÂ historycznaÎ, gdyź nie uwzgleÎdnia nowych
form prostytucji, takich jak sÂwiadczenie usøug seksualnych w zamian za awans
zawodowy czy zjawisko sponsoringu. K. ImielinÂski (1985, s. 292) definiuje prostytucjeÎ jako: ¹instytucjonalnaÎ formeÎ swobody seksualnej, ktoÂra cechuje sieÎ:
1) oddaniem wøasnego ciaøa do dyspozycji wieÎkszej liczbie osoÂb celem osiaÎgnieÎcia
przez nie zadowolenia seksualnego, 2) pobieraniem za to wynagrodzenia materialnegoº. J. Sztobryn-Giercuszkiewicz uwaźa, źe prostytutka to: ¹osoba, ktoÂra odpøatnie sÂwiadczy usøugi seksualne, beÎdaÎc sÂwiadoma, źe jest to sposoÂb zarobkowania,
a z klientami øaÎczaÎ jaÎ jedynie wieÎzi zawodoweº (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2004, s.
30). ReasumujaÎc powyźsze rozwaźania, moźna wymienicÂ nasteÎpujaÎce elementy
charakteryzujaÎce prostytucjeÎ:
1. oddawanie do dyspozycji wøasnego ciaøa w celu zaspokojenia seksualnego
klientoÂw
2. oddawanie wøasnego ciaøa do dyspozycji wieÎkszej liczby osoÂb
3. pobieranie za sÂwiadczone czynnosÂci seksualne wynagrodzenia (pienieÎdzy,
prezentoÂw czy innych korzysÂci niematerialnych)
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4. brak wieÎzi emocjonalnej w kontaktach prostytutki z klientem (Kowalczyk-Jamnicka 1998; por. JeÎdrzejko 2006, s. 18).

1. Problemy przystosowawcze osoÂb uprawiajaÎcych nierzaÎd
TrudnosÂci wynikajaÎce z czynnikoÂw psychologicznych
Teorie biologiczno-psychologiczne koncentrujaÎ sieÎ na wøasÂciwosÂciach psycho-fizycznych warunkujaÎcych uprawianie nierzaÎdu. Przedstawiciel wczesnych teorii
tego typu Cesare Lombroso, twoÂrca pojeÎcia ¹urodzona prostytutkaº, twierdziø, źe
kaźda taka kobieta rodzi sieÎ z dyspozycjami charakterologicznymi oraz specyficznymi wøasÂciwosÂciami budowy ciaøa, szczegoÂlnie obszaroÂw genitalnych. I. Parent-Duchtelt uwaźaø, źe prostytucja jest dziedziczona, zasÂ R. Schirmacher i W. Rosta
doszukiwali sieÎ jej przyczyn w zachwianiu pierwotnego instynktu monogamicznego
kobiet na rzecz tendencji poligamicznych wøasÂciwych dla meÎźczyzn (Kowalczyk-Jamnicka 1998, 1998a; Gardian 2007). W pierwszej poøowie XX wieku znaczaÎcaÎ
roleÎ odgrywaøy roÂwnieź teorie koncentrujaÎce sieÎ na istnieniu psychopatycznych cech
osobowosÂci kobiet prostytuujaÎcych sieÎ. Badania wskazywaøy w szczegoÂlnosÂci na
niezdolnosÂcÂ panowania nad sobaÎ, skøonnosÂci histeroidalne, potrzeba silnych wraźenÂ. Z badanÂ wynikaøo, źe znacznaÎ czeÎsÂcÂ populacji prostytutek stanowiaÎ osoby
z psychopatiaÎ, chore na schizofrenieÎ, padaczkeÎ, z niedorozwojem umysøowym.
W nurcie biologiczno-psychologicznym zarysowaøy sieÎ roÂwnieź teorie psychoanalityczne upatrujaÎce przyczyny prostytucji w roÂźnych zaburzeniach sfery seksualnej,
m.in. wyroÂźnione przez Hirschfelda skøonnosÂci homoseksualne; brak akceptacji
kobiecej roli w tej dziedzinie źycia i przyjeÎcie meÎskiego wzorca zachowanÂ, co
H. Deutsch okresÂla mianem ¹kompleksu meÎskosÂciº (Kowalczyk-Jamnicka 1998,
1998a; Gardian 2007). WspoÂøczesna literatura przedmiotu jako etiopatogenezeÎ
prostytucji podaje m.in. wczesne traumatyczne dosÂwiadczenia seksualne. Jak wykazaøy badania G. Marwitza i R. Hornle, ponad 80% badanych przez nich prostytutek byøo w dziecinÂstwie ofiarami przemocy seksualnej. Przedwczesne, tak
przykre przeźycia w sferze intymnej istotnie wpøywajaÎ na rozwoÂj toźsamosÂci seksualnej dziecka i prowadzaÎ do utrwalenia negatywnego wzorca. Pierwsze dosÂwiadczenia w tym zakresie prowadzaÎ czeÎsto do generalizowania negatywnych emocji
i rzutowania ich na stosunek do pøci odmiennej (SÂpila 2006).
Zwolennicy wspoÂøczesnych kierunkoÂw psychobiologicznych bardziej koncentrujaÎ sieÎ na sferze osobowosÂciowej prostytutek, mniejszaÎ uwageÎ przywiaÎzujaÎc do
czynnikoÂw biologicznych, gdyź ± jak wykazano empirycznie ± partycypujaÎ one
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w etiologii zjawiska w znikomym stopniu. Do literatury przedmiotu zostaøo wprowadzone pojeÎcie ¹osobowosÂcÂ prostytutkiº ± charakteryzuje sieÎ niewøasÂciwie uksztaøtowanaÎ postawaÎ wobec wøasnej osoby, zaburzonaÎ ocenaÎ relacji kobieta ± meÎźczyzna,
nieprawidøowosÂciami w sferze seksualnej. Jak dowodzaÎ badania zaroÂwno J. Moczydøowskiej, jak i M. JasinÂskiej, nieletnie prostytutki majaÎ bardzo krytyczny obraz
wøasnej osoby, niski poziom samoakceptacji, przejawiajaÎ brak szacunku do siebie
i wiary we wøasne moźliwosÂci oraz pesymistyczne podejsÂcie do sÂwiata (Moczydøowska 1994, 1995, 1996). Obraz realny w znacznym stopniu odbiega od ¹ja
idealnegoº, w ktoÂrym podkresÂlajaÎ potrzebeÎ sukcesu, porzaÎdku i samodyscypliny.
Posiadany obraz sÂwiata jest peøen grozy, przemocy i niebezpieczenÂstw, dominuje
w nim motyw sÂmierci, zbrodni i innych przejawoÂw agresji fizycznej, ktoÂrej ofiarami
najczeÎsÂciej saÎ kobiety i dzieci. U møodocianych prostytutek nasteÎpuje obniźenie
uczuciowosÂci wyźszej i degradacja sfery seksualnej jedynie do potrzeby rozøadowania napieÎcia z pominieÎciem wieÎzi uczuciowej. Jak wykazaøa J. Pabian, u prostytutek
obserwuje sieÎ niezdolnosÂcÂ do nawiaÎzywania i utrzymywania satysfakcjonujaÎcych
relacji interpersonalnych oraz zaburzenia motywacyjne. K. Schneider podkresÂla
wysteÎpowanie cech prowadzaÎcych do prostytucji, takich jak: lenistwo, cheÎcÂ zysku
oraz zamiøowanie do strojenia sieÎ (za: Gardian 2007). OceniajaÎc czynniki osobowosÂciowe, naleźy bycÂ ostroźnym w okresÂlaniu zwiaÎzku przyczynowo-skutkowego,
gdyź wymienione powyźej cechy mogaÎ bycÂ nabyte jako efekt dostosowania sieÎ
kobiety do uprawianego zawodu. WspoÂøczesne badania kwestionujaÎ wczesÂniejszy
poglaÎd o zaniźonym poziomie zdolnosÂci intelektualnych kobiet uprawiajaÎcych
prostytucjeÎ. W badanej przez J. MoczydøowskaÎ grupie nieletnich zaobserwowano
mieszczaÎcy sieÎ w normie intelektualnej iloraz inteligencji. Zauwaźalny jest jednak
nieharmonijny rozwoÂj funkcji umysøowych z przewagaÎ skal bezsøownych nad søownymi ± saÎ to osoby o dobrze rozwinieÎtej koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawcze, sprawne manualnie, ktoÂre cechuje szybkie tempo pracy na materiale konkretnym, jednoczesÂnie charakteryzuje je gorsza pamieÎcÂ, trudnosÂci z koncentracjaÎ
uwagi, niźsze od przecieÎtnej zdolnosÂci do mysÂlenia logicznego i pracy na materiale
liczbowym (Moczydøowska 1995).
Problemy wynikajaÎce z czynnikoÂw ekonomicznych
Teorie koncentrujaÎce sieÎ na sferze spoøecznej i materialnej powstaøy na przeøomie
XIX i XX w. jako odejsÂcie od nurtu biologicznego. SkupiajaÎsieÎ one przede wszystkim
na czynnikach ekonomicznych jako przyczynach prostytucji. Wielu autoroÂw wskazuje tu na zøaÎ sytuacjeÎ materialnaÎ kobiety. M. Antoniszyn i A. Marek twierdzaÎ, źe
powodem, jaki skøania møode osoby do obrania tej drogi, jest czynnik materialny, cheÎcÂ
szybkiego osiaÎgnieÎcia wysokiego standardu materialnego (za: Gardian 2007). K.
ImielinÂski roÂwnieź uwaźa, źe bieda sprzyja prostytucji, nie jest ona jednak ± wedøug
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tego autora ± jedynym czynnikiem determinujaÎcym nierzaÎd (ImielinÂski 1985). PodstawowaÎ przesøankaÎ upatrywania przyczyn prostytucji w warunkach ekonomicznych
jest wzrost liczby osoÂb prostytuujaÎcych w sytuacjach kryzysoÂw gospodarczych i zwieÎkszenia bezrobocia. Wiele osoÂb trudniaÎcych sieÎ tym zajeÎciem wywodzi sieÎ z maøych
miejscowosÂci, gdzie poziom źycia jest niski. Moźna zauwaźycÂ roÂwnieź duźy napøyw do
krajoÂw wysokorozwinieÎtych kobiet z panÂstw rozwijajaÎcych sieÎ, m.in. z Ukrainy,
Biaøorusi, Rosji, Rumunii czy Buøgarii. Jednak z prowadzonych statystyk i badanÂ
wynika, źe wspoÂøczesÂnie zawoÂd ten uprawiajaÎzaroÂwno osoby o niskim, jak i wysokim
statusie spoøeczno-materialnym. Zaøoźenie, źe sytuacja spoøeczno-ekonomiczna jest
podstawowym powodem prostytucji, nie jest wøasÂciwe. UboÂstwo jednak implikuje
liczne deficyty w funkcjonowaniu i rozwoju rodziny, ktoÂre z kolei warunkujaÎ zachowania nieprzystosowawcze czøonkoÂw rodzin dysfunkcyjnych.
TrudnosÂci uwarunkowane czynnikami spoøecznymi
Czynniki spoøeczne sprzyjajaÎce rozwojowi prostytucji odnoszaÎ sieÎ przede wszystkim do norm spoøeczno-kulturowych, religijnosÂci oraz funkcjonowania czøowieka
w zbiorowosÂci, takiej jak rodzina, szkoøa czy grupa roÂwiesÂnicza. Teorie kulturowe
interpretowaøy zjawisko prostytucji jako skutek patriarchalnej, monogamicznej formy maøźenÂstwa oraz nieroÂwnosÂci spoøecznej (Gardian 2007, s. 39). Wedøug
M. Kowalczyk-Jamnickiej, to rodzina oraz grupy roÂwiesÂnicze saÎ podstawowym
czynnikiem sÂrodowiskowym majaÎcym wpøyw na uprawianie tego zawodu. Potwierdziøy to badania przeprowadzone przez autorkeÎ w zakøadzie poprawczym wsÂroÂd
nieletnich (Kowalczyk-Jamnicka 1999a). Takźe szereg innych badanÂ wskazuje na
to, źe uprawianie prostytucji jest uwarunkowane czynnikami tkwiaÎcymi w sÂrodowisku rodzinnym, m.in. demoralizujaÎcym wpøywem rodzin, alkoholizmem oraz przesteÎpczosÂciaÎ rodzicoÂw i rodzenÂstwa, negatywnaÎ atmosferaÎ wychowawczaÎ, niekorzystnaÎ sytuacjaÎ materialno-bytowaÎ rodzin, nieprawidøowym wzorcem poźycia rodzicoÂw,
ich odrzucajaÎcaÎ i wrogaÎ postawaÎ wobec dzieci oraz niewydolnosÂciaÎ w zakresie realizacji podstawowych funkcji ± prokreacyjnej, ekonomicznej, opiekunÂczej, socjalizacyjnej i psychohigienicznej. J. KurzeÎpa twierdzi, źe to rodziny saÎ podstawowym
czynnikiem warunkujaÎcym uprawianie nierzaÎdu (za: Gardian 2007, s. 37-38), poniewaź saÎ ofiarami przeobraźenÂ spoøeczno-gospodarczych. Wiele osoÂb w okresie
dynamicznych zmian politycznych i ekonomicznych nie potrafiøo sprostacÂ wymaganiom reorientacji zawodowej. To przeøoźyøo sieÎ na brak zatrudnienia, pogøeÎbiajaÎce
sieÎ trudnosÂci finansowe rodziny, liczne deficyty w zaspokajaniu potrzeb poszczegoÂlnych czøonkoÂw rodziny, wzrost frustracji i upust negatywnych emocji poprzez
zachowania agresywne, nabywanie syndromu wyuczonej bezradnosÂci czy zaspokajanie potrzeb poprzez zachowania niezgodne z normami spoøecznymi (przesteÎpczosÂcÂ,
prostytucja). Duźy wpøyw na prostytuowanie sieÎ møodych osoÂb ma roÂwnieź sÂrodo-
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wisko roÂwiesÂnicze akceptujaÎce i przejawiajaÎce takie zachowania (Kowalczyk-Jamnicka 1998, 1999, 1999a; Pøywaczewski, KeÎdzierska 2002; Tkaczyk-Sztylkowska 2002;
KurzeÎpa 2005; SÂpila 2006; Pawlak-Jordan, Szulik 2006).
PodsumowujaÎc rozwaźania, do czynnikoÂw warunkujaÎcych prostytuowanie
moźna zaliczycÂ (Gardian 2007, s. 43; por. Hoøyst 1999):
· biedeÎ, ubo
Â stwo
· niski poziom wyksztaøcenia
· niski status ekonomiczny
· bezrobocie
· kryzys lub wzrost rozwoju gospodarczego
· dysfunkcje rodzinne
· nieprawidøowy system wartosÂci preferowany przez rodzico
Âw
· negatywne wzorce poźycia rodzico
Âw
· biernosÂcÂ i bezradnosÂcÂ źyciowaÎ rodzico
Âw
· naduźywanie alkoholu i innych sÂrodko
Âw psychoaktywnych przez bliskich
· przynaleźnosÂcÂ do grup o charakterze dewiacyjnym
· przesteÎpczosÂcÂ czøonko
Â w rodziny
· niepowodzenia w edukacji i uchylanie sieÎ od obowiaÎzku szkolnego
· wzrost potrzeb konsumpcyjnych
· cheÎcÂ szybkiego osiaÎgnieÎcia wysokiego standardu źycia
· lenistwo
· zamiøowanie do strojenia sieÎ.
Problemy wynikajaÎce ze skutkoÂw prostytuowania sieÎ
Jak wykazujaÎ analizy, uprawianie prostytucji, szczegoÂlnie w møodym wieku,
powoduje negatywne skutki w funkcjonowaniu psychicznym, fizycznym, spoøecznym i duchowym osoby. NiektoÂre konsekwencje uprawiania nierzaÎdu przedstawia
poniźszy rysunek.
<ŽŶƚĂŬƚǌĞƑǁŝĂƚĞŵƉƌǌĞƐƚħƉĐǌǇŵ

ZǇǌǇŬŽǌĂŬĂǏĞŷ,/s

^ƚǇŵƵůŽǁĂŶŝĞŝŶŶǇĐŚƉƌǌĞƐƚħƉƐƚǁ
;ŚĂŶĚĞůůƵĚǍŵŝͿ

WZK^dzdh:

<ŽŶƐĞŬǁĞŶĐũĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞ

ĂŶŝŬƉŽĐǌƵĐŝĂǁųĂƐŶĞũ
ǁĂƌƚŽƑĐŝ

tǇƉĂĐǌĂŶŝĞǁŝǌũŝŝƌŽůŝŵŝųŽƑĐŝ
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ZŽǌǁſũŝŶŶǇĐŚƉĂƚŽůŽŐŝŝ
;ŶĂƌŬŽŵĂŶŝĂ͕ĂůŬŽŚŽůŝǌŵ͕
ƉŽƌŶŽŐƌĂĨŝĂͿ

^ƚǇŐŵĂƚǇǌĂĐũĂ

Rysunek 1. NiektoÂre zagroźenia wynikajaÎce z prostytucji (za: JeÎdrzejko 2006, s. 16)
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Badania prowadzone przez M. JeÎdrzejko wykazaøy, źe uprawianie prostytucji
wiaÎźe sieÎ z roÂźnego rodzaju zachowaniami kompulsywnymi, m.in. 44% ankietowanych sieÎgaøo po alkohol w czasie pracy, przed niaÎ lub po niej, w ilosÂciach wieÎkszych
niź zwyczajowo; 12% w okresie prostytuowania zaczeÎøo zaźywacÂ narkotyki, 11%
badanych kobiet naleźaøo do jednej ze subkultur møodzieźowych (JeÎdrzejko 2006a,
s. 64).
Do konsekwencji psychologicznych uprawiania prostytucji naleźaÎ (Koøodziejska 2002; JeÎdrzejko 2006 a; SÂpila 2006; Pawlak-Jordan, Szulik 2006):
· niskie poczucie wøasnej wartosÂci
· obniźona wraźliwosÂcÂ moralna
· nieprawidøowa hierarchia wartosÂci lub kryzys w wartosÂciowaniu
· brak perspektyw i plano
Â w źyciowych
· bezsilnosÂcÂ i fatalistyczne nastawienie do przyszøosÂci
· brak aspiracji źyciowych
· zaniźona samoocena
· poczucie bezradnosÂci
· spøycenie uczuciowosÂci wyźszej
· obniźony pro
Â g intymnosÂci, estetyki i dbaøosÂci o wøasne zdrowie
· nabycie zachowan
Â instrumentalnych
· postawa konsumpcyjna
· objawy zespoøu stresu posttraumatycznego (posttraumatic stress dis order ±
PTSD).

2. Zasoby ksztaøtujaÎce przystosowanie prostytutek
Postawiono dwa pytania badawcze: Jaki jest potencjaø adaptacyjny osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ?; Jakie rodzaje zasoboÂw konstytuujaÎ przystosowanie prostytutek?
Do badanej grupy zaliczono kaźdaÎ z ankietowanych, ktoÂra chociaź raz w źyciu
sÂwiadczyøa usøugi seksualne za jakaÎkolwiek korzysÂcÂ materialnaÎ. Przebadano 89
respondentoÂw. Ich opis socjodemograficzny znajduje sieÎ w rozdziale drugim.
Potencjaø przystosowawczy osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ
WyodreÎbniono na podstawie analizy skupienÂ, uwzgleÎdniajaÎc przystosowanie
osobiste (wynik ogoÂlny i wyniki w szesÂciu sferach adaptacji uzyskane na podstawie
RISB), cztery grupy osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ z roÂźnym potencjaøem przystosowawczym.
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Wykres 1. Potencjaø przystosowawczy prostytutek (N=89): wyniki analizy skupienÂ w tesÂcie RISB
J. Rottera w grupie N (N=19), S1 (N=15), S2 (N=40), P (N=15).

Grupa P ± obejmuje osoby przystosowane (N=15), ktoÂre charakteryzujaÎ sieÎ:
± dobrym przystosowaniem osobistym
± niskim nasileniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± wyznaczonymi celami i zaplanowanymi dziaøaniami
± pozytywnym stosunkiem do siebie
± poprawnymi relacjami z innymi
± sÂrednimi relacjami rodzinnymi
± ambiwalencjaÎ w sferze wartosÂci.
Grupa S2 ± obejmuje osoby ze sÂrednim poziomem przystosowania dosÂwiadczajaÎce problemoÂw osobistych (N=40). CharakteryzujaÎ sieÎ one:
± sÂrednim ogoÂlnym poziomem przystosowania
± sÂrednim nateÎźeniem konfliktoÂw interpersonalnych
± sÂrednim nasileniem konfliktu w sferze daÎźenÂ i celoÂw
± ambiwalentnym stosunkiem do wartosÂci
± pozytywnym baÎdzÂ ambiwalentnym stosunkiem do siebie
± sÂrednio poprawnymi relacjami rodzinnymi
± duźym nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw osobistych (silne konflikty
wewneÎtrzne).
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Grupa S1 ± obejmuje badanych ze sÂrednim nasileniem nieprzystosowania,
z wysokim nateÎźeniem konfliktu w sferze wartosÂci oraz daÎźenÂ i celoÂw
(N=15). Osoby te charakteryzujaÎ sieÎ:
± sÂrednim poziomem ogoÂlnym nieprzystosowania
± duźym nasileniem konfliktoÂw w sferze wartosÂci
± silnym konfliktem w zakresie daÎźenÂ i celoÂw
± osøabionymi (konfliktowymi) relacjami rodzinnymi
± sÂrednimi relacjami z innymi
± ambiwalentnym stosunkiem do siebie
± niskim poziomem konfliktoÂw wewneÎtrznych zwiaÎzanych z samoocenaÎ.
Grupa N ± obejmuje osoby nieprzystosowawane (N=19). CechujaÎ sieÎ one:
± wysokim wskazÂnikiem ogoÂlnym nieprzystosowania spoøecznego
± bardzo duźym nasileniem konfliktoÂw w sferze relacje rodzinne
± bardzo duźym nasileniem konfliktoÂw wewneÎtrznych zwiaÎzanych z obrazem
siebie, stosunkiem do siebie
± wysokim nateÎźeniem dosÂwiadczanych problemoÂw
± zaburzonymi relacjami z innymi ludzÂmi
± konfliktem w sferze daÎźenÂ i celoÂw
± ambiwalentnym stosunkiem do wartosÂci.
Zasoby rozwojowe a potencjaø przystosowawczy osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ
ZwiaÎzek pomieÎdzy zasobami rozwojowymi a zroÂźnicowanym potencjaøem przystosowawczym osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ zostanie przeanalizowany na trzech pøaszczyznach:
1. ksztaøtowanie adaptacji prostytutek poprzez poziom zasoboÂw ± analizuje sieÎ
wyniki ogoÂlne w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla w kategoriach:
a. przypisywanie znaczenia posiadanym zasobom
b. spostrzeganie zyskoÂw kapitaøowych
c. ocenianie strat w posiadanych dobrach
2. ksztaøtowanie przystosowania prostytutek poprzez cztery typy kapitaøu psychospoøecznego (wykorzystuje sieÎ dwanasÂcie wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania
ZasoboÂw S. Hobfolla):
a) przypisywanie znaczenia zasobom o charakterze materialnym, podmiotowym, stanu i energetycznym
b) spostrzeganie zyskoÂw w tych typach kapitaøu psychospoøecznego
c) ocena straty w wymienionych zasobach
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3. ksztaøtowanie adaptacji osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ poprzez dwa rodzaje kapitaøu
(por. rozdziaø pierwszy ± zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne; analiza uwzgleÎdnia
szesÂcÂ rodzajoÂw wynikoÂw w tesÂcie Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla):
a) nadawanie znaczenia zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym
b) spostrzeganie w nich zyskoÂw
c) ocena strat w kapitale wewneÎtrznym i zewneÎtrznym
4. ksztaøtowanie przystosowania prostytutek poprzez zasoby religijne (religijne
radzenie sobie pozytywne i negatywne; wyniki uzyskane w Kwestionariuszu
Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem BRIEF RCOPE K. Pargamenta).
Ad 1. Ksztaøtowanie adaptacji prostytutek poprzez poziom zasoboÂw.
Osoby prostytuujaÎce sieÎ z roÂźnym potencjaøem adaptacyjnym roÂźniaÎ sieÎ, na
poziomie istotnym statystycznie (p=0,05), pod wzgleÎdem pozyskiwania zasoboÂw
(wynik ogoÂlny).

Wykres 2. Pozyskiwanie zasoboÂw przez osoby prostytuujaÎce sieÎ o roÂźnym potencjale adaptacyjnym
(N=89): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N, S1, S2, P

NajwieÎcej zasoboÂw pozyskujaÎ osoby z najwyźszym poziomem adaptacji (P),
nasteÎpnie sÂrednim (S2 i S1), najmniej zasoboÂw pozyskujaÎ osoby z niskim przysto-
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sowaniem (N). RoÂźnice istotne statystycznie zaznaczajaÎ sieÎ pomieÎdzy grupami
z wysokim (P) i niskim (N) przystosowaniem oraz pomieÎdzy grupami o sÂrednim
(S2) i niskim (N) poziomie adaptacji.
Ad 2. Ksztaøtowanie przystosowania prostytutek poprzez cztery typy kapitaøu
psychospoøecznego.
Zasoby podmiotowe
Osoby prostytuujaÎce sieÎ, odmienne pod wzgleÎdem poziomu adaptacji, roÂźniaÎ
sieÎ pozyskiwaniem zasoboÂw podmiotowych; nie ma natomiast pomieÎdzy nimi
roÂźnic w zakresie znaczenia nadawanego zasobom podmiotowym, jak i ich utraty.

Wykres 3. Pozyskiwanie zasoboÂw podmiotowych przez osoby prostytuujaÎce sieÎ z roÂźnym poziomem
adaptacji (N=89): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S.
Hobfolla w grupach N, S1, S2, P

NajwieÎcej zasoboÂw podmiotowych pozyskujaÎ ankietowani o sÂrednim (S2)
i wysokim (P) poziomie adaptacji. Najmniej ± osoby nieprzystosowane (N i S1).
Istotne statystycznie roÂźnice wysteÎpujaÎ pomieÎdzy grupami o sÂrednim poziomie
adaptacji (S2) i nieprzystosowanych (N). Osoby przystosowane (P, S2) posiadajaÎ:
± wieÎkszaÎ sÂwiadomosÂcÂ celu, do jakiego w źyciu zmierzajaÎ
± wieÎksze poczucie sensownosÂci niź osoby nieprzystosowane
± poczucie bycia wartosÂciowym dla innych.
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Zasoby energii
Osoby prostytuujaÎce sieÎ, odmienne pod wzgleÎdem przystosowania, w roÂźnym stopniu pozyskujaÎ zasoby energii. Nie ma natomiast pomieÎdzy nimi
roÂźnic w zakresie znaczenia nadawanego zasobom energii ani w poziomie ich
utraty.

Wykres 4. Pozyskiwanie zasoboÂw energii przez osoby prostytuujaÎce sieÎ o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=89): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N, S1, S2, P

NajwieÎcej zasoboÂw energii pozyskujaÎ osoby przystosowane (P), nasteÎpnie ze
sÂrednim poziomem adaptacji (S2), sÂrednim stopniem nieprzystosowania (S1), najmniej tego typu zasoboÂw zdobywajaÎ respondenci nieprzystosowani (N). Istotne
statystycznie roÂźnice (p= 0,05) odnotowano pomieÎdzy grupami badanych przystosowanych (P) i nieprzystosowanych (N) oraz sÂrednio przystosowanych (S2) i nieprzystosowanych (N). Osoby przystosowane (P i S2) pozyskujaÎ znacznie wieÎcej
zasoboÂw energii, takich jak:
± siøa do zrealizowania podjeÎtych zadanÂ
± ubezpieczenie zdrowotne
± pieniaÎdze na przyjemnosÂci
± pieniaÎdze na transport
± zabezpieczenie finansowe w okresie emerytury.
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Zasoby stanu
Osoby prostytuujaÎce sieÎ ze zroÂźnicowanym poziomem przystosowania roÂźniaÎ
sieÎ stopniem pozyskiwania zasoboÂw stanu. Nie ma natomiast pomieÎdzy nimi roÂźnic
w zakresie znaczenia nadawanego temu kapitaøowi ani w jego utracie.

Wykres 5. Pozyskiwanie zasoboÂw stanu przez osoby prostytuujaÎce sieÎ o roÂźnym poziomie adaptacji
(N=89): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla testu Ocena Zachowania ZasoboÂw S. Hobfolla
w grupach N, S1, S2, P

Zasoby stanu w najwyźszym stopniu pozyskujaÎ osoby przystosowane (P), nasteÎpnie ze sÂrednim potencjaøem adaptacyjnym (S2) i sÂrednim poziomem nieprzystosowania (S1). Najmniej tego rodzaju kapitaøu zdobywajaÎ nieprzystosowani (N).
RoÂźnice istotne statystycznie wysteÎpujaÎ pomieÎdzy grupaÎ osoÂb przystosowanych (P)
i nieprzystosowanych (N). Pierwszy zespoÂø pozyskuje znacznie wieÎcej zasoboÂw
stanu, takich jak:
± posiadanie przyjaciela
± pomoc w zrealizowaniu zadanÂ w pracy
± pomoc w zrealizowaniu zadanÂ w domu
± przynaleźnosÂcÂ do organizacji, w ktoÂrych rozwijajaÎ swoje zainteresowania.
Osoby przystosowane posiadajaÎ rozwinieÎty system wsparcia, mogaÎ liczycÂ na
pomoc w rozwoju zainteresowanÂ jak i w sytuacjach trudnych. Nieprzystosowani
posiadajaÎ deficyt w zakresie wsparcia.
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Zasoby materialne
Nie odnotowano istotnych na poziomie statystycznym roÂźnic pomieÎdzy grupami osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ ze zroÂźnicowanym poziomem przystosowania
w zakresie znaczenia, pozyskiwania i utraty zasoboÂw materialnych. Na podstawie
tego moźna wnioskowacÂ, źe dobra te nie saÎ zmiennaÎ istotnaÎ w wyjasÂnianiu przystosowania a zarazem w ksztaøtowaniu pozytywnej adaptacji prostytutek.
Ad 3. Ksztaøtowanie adaptacji osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ poprzez dwa rodzaje
kapitaøu (zasoby wewneÎtrzne i zewneÎtrzne).
PomieÎdzy prostytutkami z roÂźnym poziomem adaptacji (P, S2, S1, N) nie
odnotowano roÂźnic istotnych statystycznie w zakresie znaczenia nadawanego zasobom wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, ich pozyskiwania a takźe utraty.
Ad 4. Ksztaøtowanie przystosowania prostytutek poprzez zasoby religijne.
Osoby prostytuujaÎce sieÎ wykorzystujaÎ w roÂźnym stopniu zasoby religijne. RoÂźnice te nie osiaÎgajaÎ jednak wartosÂci istotnych statystycznie. WysteÎpujaÎ pewne
tendencje do korzystania przez osoby prostytuujaÎce sieÎ ze strategii religijnego
radzenia sobie pozytywnego.

Wykres 6. Korzystanie ze strategii Religijne radzenie sobie pozytywne przez osoby prostytuujaÎce sieÎ
(N=89): wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla Kwestionariusza Religijnych SposoboÂw Radzenia Sobie ze Stresem BRIEF RCOPE K. Pargamenta w grupach N, S1, S2, P
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Osoby przystosowane w wieÎkszym stopniu niź nieprzystosowane wykorzystujaÎ
strategie religijnego radzenia sobie pozytywnego. RespondentoÂw tych cechuje:
± poszukiwanie øaÎcznosÂci z Bogiem
± poszukiwanie Boźej miøosÂci i opieki
± oczekiwanie pomocy od Boga, aby pozbycÂ sieÎ negatywnych emocji
± proszenie o przebaczenie grzechoÂw
± proÂba odczytywania woli Boźej i realizacji jej w źyciu
± odwoøywanie sieÎ do Boga jako systemu wsparcia.

3. Strategie wzmacniajaÎce adaptacjeÎ osoÂb uprawiajaÎcych prostytucjeÎ
Zjawisko prostytucji znane jest ludzkosÂci od czasoÂw staroźytnych, w ktoÂrych nie
byøo kojarzone z upadkiem moralnym, lecz traktowane jako akceptowana spoøecznie forma zarobkowania. CzeÎsto byøa wreÎcz nakazana przez prawo i religieÎ, jak np.
u staroźytnych SumeroÂw, gdzie kaźda kobieta miaøa obowiaÎzek przynajmniej raz
w źyciu udacÂ sieÎ do sÂwiaÎtyni Inany ± bogini miøosÂci ± i oczekiwacÂ tam na meÎźczyzneÎ, ktoÂry jaÎ wybierze. Otrzymywaøa za to wynagrodzenie pienieÎźne (JeÎdrzejko
2006). W ciaÎgu wiekoÂw starano sieÎ uregulowacÂ to zajeÎcie w sposoÂb prawny. Takie
zapisy spotykamy juź w prawie babilonÂskim, egipskim, greckim, kodeksie asyryjskim. W staroźytnym Rzymie powszechnie wysteÎpowaø nierzaÎd uprawiany w sÂwiaÎtyniach. StamtaÎd pochodzi kult Westy ± gdzie kobiety, tzw. westalki, z trzydziestu
lat przebywania w sÂwiaÎtyni, dziesieÎcÂ posÂwieÎcaøy na sÂwiadczenie usøug rozkoszy
(Dufour 1997). W staroźytnych Indiach prostytutki stanowiøy odreÎbnaÎ grupeÎ
zawodowaÎ, zasÂ w Japonii obdarzane byøy szacunkiem (JeÎdrzejko 2006).
W dziejach ludzkosÂci istnieje wiele proÂb prawnego uregulowania prostytucji.
Na uwageÎ zasøugujaÎ cztery systemy (por. ImielinÂski 1985; Kowalczyk-Jamnicka
1998; JeÎdrzejko 2006; Gardian 2007):
1. prohibicjonizm
2. reglamentaryzm
3. neoreglamentaryzm
4. abolicjonizm.
Prohibicjonizm, zwany inaczej systemem eksterminacyjnym, jest najstarszym
ze znanych systemoÂw prawnych. Zakøadaø on caøkowity zakaz uprawiania prostytucji, a kara za jego zøamanie spadaøa wyøaÎcznie na kobieteÎ i w źaden sposoÂb nie
sankcjonowaøa meÎźczyzn wspoÂøuczestniczaÎcych w uprawianiu nierzaÎdu. System
ten byø powszechnie stosowany w sÂredniowieczu, a na poczaÎtku XX wieku rozwinaÎø
sieÎ roÂwnieź w Stanach Zjednoczonych. Punitywne podejsÂcie do problematyki
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spowodowaøo, źe prostytucja z jawnej przybraøa formeÎ ukrytaÎ i zostaøa sÂcisÂle poøaÎczona ze zorganizowanaÎ przesteÎpczosÂciaÎ. Obecnie prohibicjonizm funkcjonuje
jeszcze w Portugalii, niektoÂrych stanach USA i Chinach (Kowalczyk-Jamnicka
1998; Gardian 2007).
Reglamentaryzm zostaø wprowadzony w wielu europejskich krajach w XVIII
i XIX w. jako odpowiedzÂ na nieskuteczny system prohibicyjny. Podstawowym
celem przyjeÎcia nowej metody regulacji byøo ograniczenie rozprzestrzeniania sieÎ
choroÂb wenerycznych. Reglamentaryzm opieraø sieÎ na zaøoźeniu, źe popeÎd seksualny jest czymsÂ wrodzonym dla meÎźczyzny, wskutek czego zawsze beÎdzie istniaøo
zapotrzebowanie na usøugi prostytutek. Nowe rozwiaÎzanie prawne zakøadaøo caøkowite przejeÎcie kontroli nad procederem nierzaÎdu przez organy panÂstwowe, staÎd
system ten zwany jest roÂwnieź reglamentacjaÎ policyjnaÎ. Zakøadaø on rejestracjeÎ
wszystkich kobiet uprawiajaÎcych ten zawoÂd, zgromadzenie prostytutek w domach
publicznych i sprawowanie nad nimi kontroli medycznej. Jak pokazaøa historia,
system ten nie sprawdziø sieÎ, a przekazanie wøadzy nad uprawianiem prostytucji
organom policyjnym doprowadziøo w konsekwencji do wielu nieprawidøowosÂci
i naduźycÂ (Kowalczyk-Jamnicka 1998; Gardian 2007).
Neoreglamentaryzm ± wyroÂsø z krytyki reglamentacji policyjnej pod koniec
XIX w. i w pierwszej poøowie XX w. PodstawowaÎ zmianaÎ byøo zniesienie nadzoru
policyjnego nad prostytutkami; nadal jednak obowiaÎzywaøa przymusowa kontrola
sanitarno-lekarska. Po raz pierwszy zwroÂcono uwageÎ na problem rehabilitacji
i resocjalizacji tych kobiet. Dziaøania profilaktyczne, zapobiegajaÎce szerzeniu sieÎ
prostytucji, zostaøy powierzone organizacjom spoøecznym (Kowalczyk-Jamnicka
1998; Gardian 2007).
Abolicja ± system obowiaÎzujaÎcy obecnie w wieÎkszosÂci krajoÂw ± zostaø zapoczaÎtkowany w drugiej poøowie XIX w. w Anglii przez znanaÎ dziaøaczkeÎ spoøecznaÎ
JoÂzefineÎ Butler (Kowalczyk-Jamnicka 1998). Zakøadaø on przede wszystkim
zniesienie jakiejkolwiek przymusowej kontroli nad osobami prostytuujaÎcymi
sieÎ i poøoźenie nacisku na dziaøalnosÂcÂ profilaktycznaÎ. Starania te miaøy na celu
podniesienie sÂwiadomosÂci spoøecznej dotyczaÎcej nierzaÎdu, otoczenie szczegoÂlnaÎ
troskaÎ møode dziewczyny zagroźone wystaÎpieniem patologii, ze wzgleÎdu na swoje
pochodzenie, status materialny baÎdzÂ sytuacjeÎ źyciowaÎ; wszechstronnaÎ reedukacjeÎ,
resocjalizacjeÎ i readaptacjeÎ spoøecznaÎ kobiet prostytuujaÎcych sieÎ oraz zwalczanie
i karanie wszelkich czynoÂw zwiaÎzanych z eksploatacjaÎ prostytucji (Gardian
2007). System abolicyjny obejmuje swym zasieÎgiem znacznie szerszy zakres niź
dotychczasowe rozwiaÎzania prawne, przede wszystkim nie koncentruje sieÎ bezposÂrednio na samym zjawisku nierzaÎdu, lecz na zwalczaniu jej uwarunkowanÂ
(Hoøyst 1999). System abolicyjny zostaø wprowadzony roÂwnieź w Polsce po
ratyfikowaniu w 1952 roku Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludzÂmi
i eksploatacji prostytucji.
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Obecnie obowiaÎzujaÎce polskie prawo nie przewiduje kar wobec osoÂb uprawiajaÎcych prostytucjeÎ. Penalizuje sieÎ zasÂ streÎczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo ±
zapisy o tym znajdujaÎ sieÎ artykuøach 203 oraz 204 kk1 w rozdziale PrzesteÎpstwa
przeciwko wolnosÂci seksualnej i obyczajowosÂci. Artykuø 203 kk stanowi: ¹kto, przemocaÎ, grozÂbaÎ bezprawnaÎ, podsteÎpem lub wykorzystujaÎc stosunek zaleźnosÂci lub
krytyczne poøoźenie, doprowadza innaÎ osobeÎ do uprawiania prostytucji, podlega
karze pozbawienia wolnosÂci od roku do lat 10º. W art. 204 §1 kk mowa jest
o podźeganiu do nierzaÎdu: ¹kto, w celu osiaÎgnieÎcia korzysÂci majaÎtkowej, nakøania
innaÎ osobeÎ do uprawiania prostytucji lub jej to uøatwia, podlega karze pozbawienia
wolnosÂci do lat 3º. Zgodnie z art. 204 §2 kk sutenerem jest osoba, ktoÂra ¹czerpie
korzysÂci majaÎtkowe z uprawiania prostytucji przez innaÎ osobeÎº. W §3 mowa jest
o uøatwianiu nierzaÎdu oraz czerpaniu korzysÂci z jego uprawiania przez osobeÎ maøoletniaÎ ± czyn ten jest zagroźony karaÎ pozbawienia wolnosÂci od roku do 10 lat.
Natomiast w §4 ustawodawca stanowi: ¹karze okresÂlonej w §3 podlega, kto zwabia
lub uprowadza innaÎ osobeÎ w celu uprawiania prostytucji za granicaÎº. Zapis ten ma
na celu zwalczanie handlu ludzÂmi.
Zaøoźenia do strategii opartej na potrzebach
Propozycja metody opartej na potrzebach zakøada, źe kaźde oddziaøywanie
wobec osoÂb marginalizowanych, w tym prostytuujaÎcych sieÎ, powinno opieracÂ sieÎ
na realnych potrzebach tych, do ktoÂrych oddziaøywanie to zostaje skierowane.
Niestety, wieÎkszosÂcÂ instytucji sÂwiadczaÎcych pomoc nie uwzgleÎdnia w przygotowaniu zakresu dziaøanÂ diagnozy potrzeb odbiorcoÂw wsparcia.
Zaøoźenie 1.
Diagnoza potrzeb ± poprzez okresÂlenie:
± poziomu i rodzaju utraconych zasoboÂw
± poziomu i typu posiadanego i pozyskiwanego kapitaøu
± zasoboÂw waźnych dla jednostki.

Pierwszym etapem wszelkich dziaøanÂ skierowanych do osoÂb uprawiajaÎcych
nierzaÎd powinna bycÂ diagnoza ich potrzeb w kategoriach: okresÂlenie utraconych
zasoboÂw
± podmiotowych (takich jak poczucie wøasnej wartosÂci, sprawczosÂcÂ, optymizm,
sens źycia i inne)
1
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± energii (takich jak siøy, zdrowie)
± stanu (systemy wsparcia: rodzinny, koleźenÂski, partnerski)
± okresÂlenie utraconych zasoboÂw materialnych (przedmiotowych i finansowych)
± okresÂlenie utraconych zasoboÂw religijnych (kontakt z Bogiem, rozwoÂj duchowy)
oraz zweryfikowanie:
± posiadanych zasoboÂw podmiotowych, energii, stanu, materialnych i religijnych
± kapitaøu waźnego dla osoby (takiego, ktoÂry chce ona pozyskacÂ, ktoÂremu
nadaje duźaÎ wartosÂcÂ).
Zaøoźenie 2.
Wykorzystanie wnioskoÂw z diagnozy do okresÂlenia celoÂw oddziaøywanÂ readaptacyjnych.

Cele readaptacyjne powinny wynikacÂ z ogoÂlnych zaøoźenÂ rekomendowanych do
pracy z osobami prostytuujaÎcymi sieÎ oraz szczegoÂøowych wynikoÂw badanÂ grupy, do
ktoÂrej kierowane beÎdzie wsparcie.
GøoÂwne cele moźna okresÂlicÂ jako:
Cel 1. Zatrzymanie strat i zminimalizowanie ich negatywnych konsekwencji
zdrowotnych (w wymiarze zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego) oraz
spoøecznych.

Cel 2. Wzmacnianie zasoboÂw (podmiotowych, energii, stanu, materialnych,
religijnych) posiadanych przez osoby prostytuujaÎce sieÎ.

Cel 3. Wsparcie (stymulacja) pozyskiwania zasoboÂw waźnych dla osoby (w
konteksÂcie zasoboÂw psychospoøecznych w istotny sposoÂb warunkujaÎcych prawidøowaÎ adaptacjeÎ, jak i indywidualnych zainteresowanÂ jednostki).
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Cele szczegoÂøowe powinny zostacÂ dookresÂlone na podstawie otrzymanych wynikoÂw diagnozy funkcjonalnej.
Zaøoźenie 3.
Wyznaczenie zadanÂ nakierowanych na realizacjeÎ celoÂw, wyznaczenie koordynatoroÂw zadanÂ i okresÂlenie odpowiedzialnosÂci za ich realizacjeÎ.

Jest to waźna czeÎsÂcÂ procesu readaptacji ze wzgleÎdu na aktywizowanie osoby
prostytuujaÎcej sieÎ, wyznaczanie obszaroÂw odpowiedzialnosÂci, uczenie jej wyznaczania etapoÂw osiaÎgania celu.
Zaøoźenie 4.
Weryfikacja zasoboÂw podmiotowych, materialnych i technicznych dosteÎpnych
w lokalnej spoøecznosÂci oraz weryfikacja zapotrzebowania na kapitaø niezbeÎdny
do realizacji dziaøanÂ readaptacyjnych, spoza tej zbiorowosÂci.

EfektywnosÂcÂ readaptacji zaleźy w duźej mierze od moźliwosÂci wykorzystania
zasoboÂw wewneÎtrznych (lokalna spoøecznosÂcÂ) i wsparcia zewneÎtrznego (spoza niej).
Znaczenie kapitaøu spoøecznego w profilaktyce i readaptacji podkresÂla wspoÂøczesÂnie
wielu badaczy, spoøecznikoÂw i duchownych (Jan Paweø II 1987; Benedykt XVI
2009; Kalinowski 2010; Niewiadomska 2010).
Zaøoźenie 5.
Wzmacnianie kompetencji psychospoøecznych (zasoboÂw zarzaÎdzajaÎcych) osoÂb
prostytuujaÎcych sieÎ.

Wzmacnianie zasoboÂw kompetencyjnych (decyzyjnych, strategii radzenia sobie
ze stresem, z negatywnymi emocjami i inne) prowadzi do zwieÎkszenia kapitaøu
adaptacyjnego ludzi prostytuujaÎcych sieÎ. Przyjmuje sieÎ zaøoźenie, źe osoba radzi
sobie (zaspokaja swoje potrzeby) przy pomocy zachowanÂ ryzykownych (dewiacyjnych) w sytuacji braku zasoboÂw potrzebnych do konstruktywnego poradzenia sobie
z okresÂlonaÎ sytuacjaÎ. Wzmacnianie kompetencji psychospoøecznych wyposaźa jednostkeÎ w jakosÂciowo nowe strategie zaradcze.
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Zaøoźenie 6.
Odkrywanie indywidualnych sensoÂw istnienia.

IstotaÎ degradacji w procesie prostytuowania sieÎ jest posteÎpujaÎcy redukcjonizm
czøowieka. PrzyjmujaÎc zaøoźenie, źe readaptacja jest procesem pozytywnym, odwrotnym do degradacji, naleźy ujmowacÂ osobeÎ prostytuujaÎcaÎ sieÎ w caøosÂci (wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym). Tutaj, zgodnie z zaøoźeniami koncepcji noetycznej, warunkiem skutecznej terapii jest odkrycie przez czøowieka
indywidualnego sensu źycia (Popielski 2008). Poczucie sensownosÂci egzystencji
i swoich dziaøanÂ zmierzajaÎcych do zrealizowania wyznaczonych celoÂw naleźy do
zasoboÂw podmiotowych, czeÎsto okresÂlanych wewneÎtrznymi czy zarzaÎdzajaÎcymi.
DominujaÎ one wsÂroÂd kapitaøu podmiotowego.
Zaøoźenie 7.
Wzmacnianie poczucia wøasnej wartosÂci.

Obniźone poczucie wøasnej wartosÂci u prostytuujaÎcych sieÎ wynika z redukcjonizmu osoby do sfery seksualnej i przedmiotowego traktowania jej. Niezwykle
waźnym dziaøaniem readaptacyjnym staje sieÎ wobec tego praca nad wzmocnieniem
poczucia wøasnej wartosÂci, odzyskaniem lub zbudowaniem pozytywnego obrazu
siebie. Czøowiek posiadajaÎcy pozytywny stosunek do siebie jest w stanie wchodzicÂ
w poprawne relacje spoøeczne.
Zaøoźenie 8.
Budowanie satysfakcjonujaÎcych kontaktoÂw interpersonalnych.

Wsparcie osoÂb prostytuujaÎcych sieÎ w nawiaÎzywaniu nowych jakosÂciowo relacji
interpersonalnych jest niezmiernie waźnym procesem. PozwalajaÎ one bowiem na:
wzrost poczucia satysfakcji z kontaktoÂw z drugim czøowiekiem, budowanie systemu
wsparcia, wspoÂlny rozwoÂj zainteresowanÂ, poczucie bycia waźnym, wartosÂciowym
dla drugiej osoby, wspoÂlne pomaganie innym.
Zaøoźenie 9.
Wsparcie rozwoju duchowego.
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Sfera duchowosÂci prostytutek pozostaje szczegoÂlnie zmarginalizowana. Osoby
te w okresie pozytywnej readaptacji spoøecznej majaÎ zwieÎkszonaÎ potrzebeÎ rozwoju
duchowego wedøug indywidualnie wyznaczonych celoÂw. Ludzie z wyźszym poziomem przystosowania znacznie czeÎsÂciej niź ci z niskim potencjaøem adaptacyjnym
posøugujaÎ sieÎ religijnymi strategiami radzenia sobie o charakterze pozytywnym.
Zaøoźenie 10.
RozwoÂj kompetencji zawodowych zwieÎkszajaÎcych szanse na zatrudnienie.

Obok rozwoju psychicznego i spoøecznego prostytuujaÎcych sieÎ w readaptacji
waźne miejsce zajmuje powieÎkszanie kompetencji zawodowych. Proceder ten bowiem najczeÎsÂciej rozpoczynajaÎ osoby w bardzo møodym wieku, nie posiadajaÎce
źadnego przygotowania zawodowego. W procesie readaptacji naleźy stworzycÂ im
moźliwosÂcÂ startu na rynku pracy poprzez wzmocnienie odpowiednich kwalifikacji.
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Warszawa: Fundacja ¹Pro Caritateº, s. 15-26.
Popielski K. (2008). Psychologia egzystencji. WartosÂci w źyciu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
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Zespoøu KierunkoÂw StudioÂw Spoøecznych i Prawnych PanÂstwowej Komisji Akredytacyjnej. PrzewodniczaÎcy Komitetu SterujaÎcego OgoÂlnopolskiej Sieci Uczelni Wolnych od
UzaleźnienÂ dziaøajaÎcej pod patronatem Prezydenta RP i Konferencji RektoroÂw Akademickich SzkoÂø Polskich. PrzewodniczaÎcy Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich
i UkrainÂskich UniwersytetoÂw z siedzibaÎ w Lublinie w latach 2006-2009.
Projekty badawcze: kierownik projektu badawczego Ruch Hospicyjny w Polsce, finansowany przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyźszego (1998-2000), kierownik
projektu wspoÂøfinansowanego przez UnieÎ EuropejskaÎ: WieÎzi spoøeczne zamiast wieÎzienÂ. Wsparcie pozytywnej readaptacji osoÂb zagroźonych wykluczeniem spoøecznym
z powodu konfliktu z prawem (2009-2011), realizowanego w ramach Europejskiego
Programu Operacyjnego ¹Kapitaø Ludzkiº.
Redakcja prac zbiorowych: SÂrodowiska specjalnej troski. Red. M. Kalinowski. Lublin
2003 ss. 220; Wzrastanie czøowieka w godnosÂci, miøosÂci i miøosierdziu. Red. M. Kalinowski.
Lublin 2005 ss. 370; Etyka źoønierska. Etyka w søuzÇbie ojczyzny. Red. M. Kalinowski, K.
Jeźyna, J. Gaøkowski. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej 2008 ss. 207; Wezwani do dziaøania. Zasoby spoøeczne w profilaktyce zachowanÂ destrukcyjnych. Red. M.
Kalinowski, I. Niewiadomska. Lublin 2010 ss. 435.
Iwona Niewiadomska ± doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II
w Lublinie, magister prawa.
Peønione funkcje: Dyrektor Instytutu Psychologii KUL, Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Spoøecznej w Instytucie Psychologii KUL, peønomocnik Rektora KUL ds.
profilaktyki i spraw zwiaÎzanych z bezpieczenÂstwem, Kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzaleźnienia od NarkotykoÂw w KUL, Kierownik Zakøadu
Psychologii SaÎdowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu
JagiellonÂskiego.
Realizacja projektoÂw badawczych: opracowanie diagnozy profilaktycznej dla studentoÂw
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (grant badawczy Komitetu BadanÂ Naukowych
w 2004 r.); wspoÂlnie z Centralnym ZarzaÎdem Søuźby WieÎziennej realizacja projektu
badawczego, majaÎcego na celu ewaluacjeÎ oddziaøywanÂ terapeutycznych w 32 osÂrodkach
wieÎziennej terapii uzaleźnienÂ (2006-2009), funkcja koordynatora merytorycznego
w projekcie badawczo-aplikacyjnym pt. ¹WieÎzi spoøeczne zamiast wieÎzienÂº realizowanym w latach 2009-2011 w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego ¹Kapitaø
Ludzkiº.
Realizacja projektoÂw profilaktycznych: wspoÂøautorstwo programu zintegrowanego
systemu bezpieczenÂstwa w sÂrodowisku akademickim KUL (2004), opracowanie i realizacja programu profilaktycznego w KUL obejmujaÎcego m.in. przeprowadzenie ogoÂlnouniwersyteckiej diagnozy profilaktycznej na grupie 4000 studentoÂw KUL, zainicjowanie
dziaøania Wolontariatu StudentoÂw KUL, przeprowadzenie szkolenÂ dla opiekunoÂw lat
w zakresie wspierania møodzieźy akademickiej w sytuacjach trudnych (2004-2005),
wspoÂøautorstwo programu zintegrowanej profilaktyki uzaleźnienÂ w sÂrodowiskach akade-
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mickich ¹OgoÂlnopolska SiecÂ Uczelni Wolnych od UzaleźnienÂ OSUWUº (2004), nadzoÂr
merytoryczny nad ogoÂlnouniwersyteckaÎ diagnozaÎ profilaktycznaÎ na grupie 4000 studentoÂw KUL (2006-2009), nadzoÂr merytoryczny nad punktem konsultacyjnym na terenie
KUL dla studentoÂw dosÂwiadczajaÎcych negatywnych skutkoÂw uźywania substancji psychoaktywnych (2007), uczestnictwo w realizacji rzaÎdowego programu ograniczania przesteÎpczosÂci i aspoøecznych zachowanÂ ¹Razem bezpieczniejº (2007-2008).
Zainteresowania naukowe: poszukiwanie psychospoøecznych czynnikoÂw ryzyka patologii spoøecznych, psychoprofilaktyka patologii spoøecznych, kryminologia, wiktymologia,
psychologia saÎdowa, prawo karne wykonawcze, psychologia penitencjarna, terapia uzaleźnienÂ chemicznych i czynnosÂciowych.
Najwaźniejsze publikacje naukowe: Niewiadomska I. OsobowosÂciowe uwarunkowania
skutecznosÂci kary pozbawienia wolnosÂci. Lublin 2007 ss. 615; Niewiadomska I., Sikorska-Gøodowicz M. Alkohol. W serii: Uzaleźnienia: fakty i mity. Lublin 2004 ss. 212;
Niewiadomska I., Stanisøawczyk P. Narkotyki. W serii: Uzaleźnienia: fakty i mity. Lublin: 2004 ss. 274; Niewiadomska I., Chwaszcz J., Koøodziej B., SÂpila B. Seks. W serii:
Uzaleźnienia: fakty i mity. Lublin 2004 ss. 226; Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A.
Jedzenie. W serii: Uzaleźnienia: fakty i mity. Lublin 2005 ss. 272; Niewiadomska I.,
BrzezinÂska M., Lelonek B. Hazard. W serii: Uzaleźnienia: fakty i mity. Lublin 2005
ss. 232; Niewiadomska I., Kalinowski M., Sikorski D. Kulty publicznosÂci. W serii:
Uzaleźnienia: fakty i mity. Lublin 2005 ss. 198.
Redakcja monografii naukowych: Cekiera Cz., Niewiadomska I. RozwoÂj osoby w teorii
dezintegracji pozytywnej. Lublin 1997 ss. 179; Cekiera Cz., Niewiadomska I. Profilaktyka
uzalezÇnienÂ drogaÎ do wolnosÂci czøowieka. Lublin 2001 ss. 298; KucÂ M., Niewiadomska I.
Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin 2004 ss. 334; SÂwitka J., M. KucÂ,
Niewiadomska I. Autorytet i godnosÂcÂ søuzÇb penitencjarnych a skutecznosÂcÂ resocjalizacji.
Lublin 2004 ss. 357; SÂwitka J., KucÂ M., Niewiadomska I. OsobowosÂcÂ przesteÎpcy a proces
resocjalizacji. Lublin 2005 ss. 296; SÂwitka J., KucÂ M., Niewiadomska I. Rola wartosÂci
moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin 2005 ss. 262; Kalinowski M.,
Niewiadomska I. Wezwani do dziaøania. Zasoby spoøeczne w profilaktyce zachowanÂ dewiacyjnych. Lublin 2010 ss. 432; Gulla B., Niewiadomska I., Wysocka-Pleczyk M. Biaøe
plamy w psychologii saÎdowej. KrakoÂw 2010 ss. 359.
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Aneks do rozdziału III
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie osób pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
66,67

162,05

115,1396

15,19519

Relacje z innymi

6,00

27,00

17,8711

3,96189

Relacje rodzinne

3,00

25,00

13,2781

3,97720

Stosunek do siebie

3,33

24,00

14,7702

3,18222

Dążenia i cele

10,00

37,33

24,3363

4,53783

Doświadczane problemy

16,00

40,00

28,6568

4,58263

,00

28,00

10,0775

4,79303

Stosunek do wartości

dnoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
dzin (N=128)

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

e) N1 (N=29)

264,6190

47,83877

N2 (N=18)

273,6471

47,76497

S (N=57)

289,0541

49,10021

P (N=24)

279,0000

38,37534

Ogółem (N=128)

278,7766

46,85121

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-N1 n.i.;
F=1,314; p<0,275 (n.i.)

P-N2 n.i.
P-S n.i.

dnoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
zin (N=128)

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

N1 (N=29)

193,1905

44,06656

N2 (N=18)

224,9412

37,98926

S (N=57)

236,6944

52,92951

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-N1 n.i.
P-N2 n.i.
F=4,347; p<0,007
P-S n.i.

10,00
3,33
16,00
10,00
,00
16,00

Dążenia i cele
Stosunek do siebie

Doświadczane problemy
Dążenia i cele

Stosunek do wartości
Doświadczane problemy

27,00

28,00
40,00

40,00
37,33

37,33
24,00

24,00
25,00

17,8711

10,0775
28,6568

28,6568
24,3363

24,3363
14,7702

14,7702
13,2781

3,96189

4,79303
4,58263

4,58263
4,53783

4,53783
3,18222

3,18222
3,97720

Grupy
264,6190
Średnia
273,6471
264,6190
289,0541
273,6471
279,0000
289,0541
278,7766
279,0000

Średnia

Odchylenie
47,83877
standardowe
47,76497
47,83877
49,10021
47,76497
38,37534
49,10021
46,85121
38,37534

standardowe

F=1,314; p<0,275 (n.i.)

F=1,314; p<0,275 (n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.
P-N1
n.i.;
P-S n.i.
P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.;

193,1905
Średnia
224,9412
193,1905
236,6944
224,9412
229,8947
236,6944
223,3333
229,8947

N1 (N=29)
Grupy
N2 (N=18)
N1 (N=29)
S (N=57)
N2 (N=18)
P (N=24)
S (N=57)
Ogółem (N=128)
P (N=24)

Zasoby (zysk)
Zmienna

Odchylenie
44,06656
standardowe
37,98926
44,06656
52,92951
37,98926
33,32482
52,92951
47,35856
33,32482

standardowe

P-N2 n.i.
N1-S, p<0,009
P-S n.i.
F=4,347; p<0,007

N1-S, p<0,009

P-N2 n.i.
P-N1
n.i.
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

F=4,347; p<0,007

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

134,6667
Średnia
177,5882
134,6667
170,8611

N1 (N=29)
Grupy
N2 (N=18)
N1 (N=29)
S (N=57)

Zasoby (strata)
Zmienna

Zasoby (strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

analizy wariancji

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
48,05344
analizy wariancji
standardowe
59,61025
48,05344 F=2,302; p<0,082(n.i.)
82,15983

standardowe

P-N1
n.i.
P-S n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki testów post hoc

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
Ogółem (N=128)
223,3333
47,35856
z wielodzietnych rodzin (N=128)

Zasoby (zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki testów post hoc

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
Ogółem (N=128)
278,7766
46,85121
z wielodzietnych rodzin (N=128)

Zasoby (znaczenie) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy
N2 (N=18)
Zasoby (znaczenie) N1 (N=29)
S (N=57)
N2 (N=18)
P (N=24)
S (N=57)
Ogółem (N=128)
P (N=24)

Zmienna

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki testów post hoc

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji
post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
Stosuneki testów
do wartości
28,00
10,0775
4,79303
,00
z wielodzietnych rodzin (N=128)

6,00
3,33
3,00

Relacje z innymi

Stosunek do siebie
Relacje rodzinne
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224,9412
Średnia
236,6944
193,1905
229,8947
224,9412
223,3333
236,6944

37,98926
Odchylenie
standardowe
52,92951
44,06656
33,32482
37,98926
47,35856
52,92951

44,06656

F=4,347; p<0,007

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=4,347;
p<0,007

P-S n.i.

P-N2 n.i.

N1-S,
P-N1p<0,009
n.i.

n.i.post hoc
WynikiP-N2
testów
P-S n.i.

P-N1 n.i.

Grupy

223,3333
Średnia

47,35856
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

Grupy
S (N=57)
N1 (N=29)
P (N=24)
N2 (N=18)
Ogółem (N=128)
S (N=57)

177,5882
Średnia
170,8611
134,6667
137,2632
177,5882
157,0538
170,8611

59,61025
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
F=2,302; p<0,082(n.i.)
analizy wariancji
standardowe
82,15983
48,05344
63,68311
59,61025
69,49294 F=2,302; p<0,082(n.i.)
82,15983

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-S n.i.

P-N1 n.i.
WynikiP-N2
testów
n.i.post hoc

Grupy

Ogółem (N=128)
Średnia

157,0538
69,49294
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

35,6842
37,6596

Ogółem (N=128)

Średnia
39,2162
35,5238
35,6842
39,1176
37,6596
39,2162

39,1176

P (N=24)

Grupy
S (N=57)
Zasoby materialne (znaczenie) N1 (N=29)
P (N=24)
N2 (N=18)
Ogółem (N=128)
S (N=57)

Zmienna

N2 (N=18)

8,42367

8,05573

7,39833
Odchylenie
standardowe
7,99352
9,89757
8,05573
7,39833
8,42367
7,99352

F=1,407; p<0,246(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
F=1,407;
analizyp<0,246(n.i.)
wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-S n.i.

P-N1 n.i.
WynikiP-N2
testów
n.i.post hoc

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących
z wielodzietnych
rodzinN1
(N=128)
(N=29)
Zasoby materialne
(znaczenie)
9,89757
35,5238

Zmienna

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
P (N=24)rodzin (N=128)
63,68311
137,2632
pochodzących z wielodzietnych

Zasoby (strata)

Zmienna

N2 (N=18)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
z Zasoby
wielodzietnych
(N=128)
(strata)rodzinN1
(N=29)
134,6667
48,05344

Zmienna

Ogółem (N=128)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
N1-S, p<0,009
(N=24)
33,32482
229,8947
z wielodzietnych rodzin P
(N=128)

Zasoby (zysk)

Zmienna

N2 (N=18)
Grupy
S (N=57)
N1 (N=29)
P (N=24)
N2 (N=18)
Ogółem (N=128)
S (N=57)

193,1905
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Średnia
Średnia
80,1429
80,1429
79,2941
79,2941
85,8919
85,8919
82,8947
82,8947
82,8085
82,8085

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
12,52711
12,52711
15,72325
15,72325
14,86193
14,86193
11,25904
11,25904
13,92706
13,92706
F=1,231; p<0,303(n.i.)
F=1,231; p<0,303(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N1 n.i.
P-N1
P-N2 n.i.
n.i.
P-N2
n.i.
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Średnia
Średnia
87,8095
87,8095
92,2941
92,2941
97,3514
97,3514
95,6842
95,6842
93,9681
93,9681

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
18,21708
18,21708
16,39270
16,39270
18,34426
18,34426
13,75602
13,75602
17,28350
17,28350

F=1,501; p<0,220(n.i.)
F=1,501; p<0,220(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N1 n.i.
P-N1
P-N2 n.i.
n.i.
P-N2
n.i.
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Zmienna
Grupy
Zmienna
Grupy
Zasoby energii (znaczenie) N1 (N=29)
Zasoby energii (znaczenie) N1 (N=29)
N2 (N=18)

Średnia
Średnia
61,1429
61,1429
62,9412

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
12,09250
12,09250
11,97117

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N1 n.i.
P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących
z wielodzietnych
rodzin
(N=128)
Tabela
8. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Zmienna
Grupy
Zmienna
Grupy
Zasoby stanu (znaczenie) N1 (N=29)
Zasoby stanu (znaczenie) N1 (N=29)
N2 (N=18)
N2 (N=18)
S (N=57)
S (N=57)
P (N=24)
P (N=24)
Ogółem (N=128)
Ogółem (N=128)

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących
z wielodzietnych
rodzin
(N=128)
Tabela
7. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Zmienna
Grupy
Zmienna
Grupy
Zasoby podmiotowe (znaczenie) N1 (N=29)
Zasoby podmiotowe (znaczenie) N1 (N=29)
N2 (N=18)
N2 (N=18)
S (N=57)
S (N=57)
P (N=24)
P (N=24)
Ogółem (N=128)
Ogółem (N=128)

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących
z wielodzietnych
rodzin
(N=128)
Tabela
6. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
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97,3514
92,2941
95,6842
97,3514
93,9681
95,6842

S (N=57)
N2 (N=18)

P (N=24)
S (N=57)

Ogółem (N=128)
P (N=24)
17,28350
13,75602

13,75602
18,34426

18,34426
16,39270

standardowe
16,39270
18,21708

F=1,501; p<0,220(n.i.)

F=1,501; p<0,220(n.i.)

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N2 n.i.
P-N1
n.i.
P-S n.i.

P-N1 n.i.

64,7368
66,5946
64,3404
64,7368

P (N=24)
S (N=57)

Ogółem (N=128)
P (N=24)
11,09543
9,57335

9,57335
10,72759

10,72759
11,97117

Odchylenie
12,09250
standardowe
11,97117
12,09250

standardowe

F=1,196; p<0,316(n.i.)

F=1,196; p<0,316(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N2 n.i.
P-N1
n.i.
P-S n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

29,9474
29,6111
29,1075
29,9474

P (N=24)
S (N=57)

Ogółem (N=128)
P (N=24)

8,43706
7,25315

7,25315
9,74614

9,74614
6,61938

Odchylenie
7,87975
standardowe
6,61938
7,87975

standardowe

F=1,597; p<0,196(n.i.)

F=1,597; p<0,196(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N2 n.i.
P-N1
n.i.
P-S n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

S (N=57)

Zasoby podmiotowe (zyski) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy
N2 (N=18)
Zasoby podmiotowe (zyski) N1 (N=29)

Zmienna

74,6944

61,0476
Średnia
67,7647
61,0476

Średnia

15,05574

Odchylenie
15,24295
standardowe
9,73094
15,24295

standardowe

F=4,663; p<0,004

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-N2 n.i.
P-N1
n.i.
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki testów post hoc

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Ogółem
(N=128)
29,1075
8,43706
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

29,6111
31,2353

S (N=57)
N2 (N=18)

Średnia
25,7619
Średnia
31,2353
25,7619

Grupy

Zasoby materialne (zyski) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy
N2 (N=18)
Zasoby materialne (zyski) N1 (N=29)

Zmienna

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki testów post hoc

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej
analizy (N=128)
wariancji i testów post hoc
dla zmiennej zyski
w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Ogółem
64,3404
11,09543
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

66,5946
62,9412

S (N=57)
N2 (N=18)

Średnia
61,1429
Średnia
62,9412
61,1429

Grupy

Zasoby energii (znaczenie) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy
N2 (N=18)
Zasoby energii (znaczenie) N1 (N=29)

Zmienna

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki testów post hoc

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post93,9681
hoc dla zmiennej znaczenie
zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Ogółem
(N=128)
17,28350
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Średnia
92,2941
87,8095

Grupy
N2 (N=18)
Zasoby stanu (znaczenie) N1 (N=29)

Zmienna
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29,6111
29,9474
29,1075

S (N=57)

P (N=24)

Ogółem (N=128)
8,43706

7,25315

9,74614

6,61938
F=1,597; p<0,196(n.i.)
P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

74,6944
71,2632
69,6452

S (N=57)

P (N=24)

Ogółem (N=128)
14,36833

11,34726

15,05574

9,73094

15,24295

Odchylenie
standardowe

F=4,663; p<0,004

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

N1-S, p<0,006

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

77,8333
76,5263
73,8172

S (N=57)

P (N=24)

Ogółem (N=128)

18,00359

14,85249

20,02070

14,93786

16,51940

Odchylenie
standardowe

F=3,065; p<0,032

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

N1-S, p<0,043

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

Zasoby energetyczne (zyski) N1 (N=29)

Zmienna

42,4762

Średnia

10,57648

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

74,5294

N2 (N=18)

Średnia
63,9048

Grupy

Zasoby stanu (zyski) N1 (N=29)

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

67,7647

N2 (N=18)

Średnia
61,0476

Grupy

Zasoby podmiotowe (zyski) N1 (N=29)

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

31,2353

N2 (N=18)
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77,8333
74,5294
76,5263
77,8333
73,8172
76,5263

73,8172

(N=18)
SN2
(N=57)

PS (N=24)
(N=57)

Ogółem
(N=128)
P (N=24)

Ogółem (N=128)
18,00359

18,00359
14,85249

14,85249
20,02070

20,02070
14,93786

16,51940
14,93786

F=3,065; p<0,032

F=3,065; p<0,032

N1-S, p<0,043

P-N2 n.i.
P-N1 n.i.
P-S n.i.
P-N2 n.i.
N1-S, p<0,043
P-S n.i.

54,5556
51,4118
52,1579
54,5556
50,7634
52,1579

SN2
(N=57)
(N=18)

PS(N=24)
(N=57)

Ogółem
(N=128)
P (N=24)
11,95590
7,53704

7,53704
13,22648

13,22648
10,50035

10,50035
10,57648

standardowe
Odchylenie
10,57648
standardowe

F=5,334; p<0,002

F=5,334; p<0,002

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

N1-S, p<0,002

P-N2 n.i.
P-N1 n.i.
P-S n.i.
P-N2 n.i.
N1-S, p<0,002
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

22,6389
23,2353
18,7895
22,6389
21,0645
18,7895

S (N=57)
N2 (N=18)

P (N=24)
S (N=57)

Ogółem (N=128)
P (N=24)

10,36592
9,79557

9,79557
11,30399

11,30399
10,10897

10,10897
9,11775

Odchylenie
9,11775
standardowe

standardowe

F=1,213; p<0,310(n.i.)

F=1,213; p<0,310(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.
P-N1 n.i.
P-S n.i.
P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Grupy

S (N=57)

Zasoby podmiotowe (strata) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy
N2 (N=18)
Zasoby podmiotowe (strata) N1 (N=29)

Zmienna

52,0556

53,8235
40,6190

40,6190
Średnia

Średnia

23,66063

15,28576
12,48790

Odchylenie
12,48790
standardowe

standardowe

F=3,144; p<0,029

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post21,0645
hoc dla zmiennej straty
w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Ogółem
(N=128)
10,36592
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

23,2353
18,6667

Zasoby materialne (strata) N2
N1(N=18)
(N=29)

Średnia
18,6667
Średnia

Grupy

Zasoby materialne (strata) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy

Zmienna

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

(N=128)i testów post hoc
50,7634
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowejOgółem
analizy wariancji
dla zmiennej straty11,95590
w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

51,4118
42,4762

N1(N=18)
(N=29)
Zasoby energetyczne (zyski) N2

Średnia
42,4762
Średnia

Grupy

Zasoby
(N=29)
Zmiennaenergetyczne (zyski) N1
Grupy

Zmienna

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

63,9048
74,5294

N1 (N=18)
(N=29)
Zasoby stanu (zyski) N2
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22,6389
23,2353
18,7895
22,6389
21,0645
18,7895

S
N2(N=57)
(N=18)

P
S (N=24)
(N=57)

Ogółem
P (N=24)(N=128)
10,36592
9,79557

9,79557
11,30399

11,30399
10,10897

10,10897
9,11775

F=1,213; p<0,310(n.i.)

F=1,213; p<0,310(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.
P-N1 n.i.
P-S n.i.
P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

52,0556
53,8235
40,1579
52,0556
47,3656
40,1579

S
N2(N=57)
(N=18)

P
S (N=24)
(N=57)

Ogółem
P (N=24)(N=128)
19,76590
18,33110

18,33110
23,66063

23,66063
15,28576

15,28576
12,48790

Odchylenie
12,48790
standardowe

standardowe

F=3,144; p<0,029

F=3,144; p<0,029

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.
P-N1 n.i.
P-S n.i.
P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

58,8235
43,0952
55,3056
58,8235
45,7368
55,3056
51,2366
45,7368

51,2366

N2 (N=18)
Zasoby stanu (strata) N1 (N=29)

S (N=57)
N2 (N=18)

P (N=24)
S (N=57)

Ogółem (N=128)
P (N=24)

Ogółem (N=128)

Średnia
43,0952
Średnia

Grupy

Zasoby stanu (strata) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy

Zmienna

25,66905

25,66905
24,49454

24,49454
30,05692

30,05692
23,60941

23,60941
16,94079

Odchylenie
16,94079
standardowe

standardowe

F=1,841; p<0,146(n.i.)

F=1,841; p<0,146(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.
P-N1 n.i.
P-S n.i.
P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Wyniki jednoczynnikowej
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Odchylenie

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
analizy(N=128)
wariancji i testów post 47,3656
hoc dla zmiennej straty
w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Ogółem
19,76590
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

53,8235
40,6190

N1 (N=18)
(N=29)
Zasoby podmiotowe (strata) N2

Średnia
40,6190
Średnia

Grupy

Zasoby podmiotowe (strata) N1 (N=29)
Zmienna
Grupy

Zmienna

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Ogółem
(N=128)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej straty
w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
21,0645
10,36592
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

23,2353
18,6667

N1 (N=18)
(N=29)
Zasoby materialne (strata) N2
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32,2857
40,8611
41,7059
32,5789
40,8611
37,3871
32,5789

(N=29)
Zasoby energii (strata) N1
S (N=57)

N2
(N=18)
P (N=24)

SOgółem
(N=57)(N=128)

P (N=24)
13,48792

18,61359
15,90600

14,18522
13,48792

12,07950
18,61359

12,07950
Odchylenie
standardowe
14,18522

F=2,393; p<0,074(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,393; p<0,074(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów
post hoc
P-N1 n.i.

15,90600

87,7692
92,4314
86,7222
91,9524
92,4314
90,4138
91,9524
90,4138

Zasoby wewnętrzne (znaczenie) N1
(N=29)
S (N=57)

N2
(N=18)
P (N=24)

S (N=57)
Ogółem (N=128)

P (N=24)

Ogółem (N=128)

15,69274

11,85949

17,24906
15,69274

16,71493
11,85949

14,41751
17,24906

14,41751
Odchylenie
standardowe
16,71493

F=0,925; p<0,431(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,925; p<0,431(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Średnia
127,1111
120,0385

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N1 (N=29)

120,0385

Grupy
N2
(N=18)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N1 (N=29)

26,30510

26,30510
Odchylenie
standardowe
20,89438

F=0,364; p<0,779(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie
zasobów zewnętrznych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w testów
grupie osób
Wyniki
post hoc
analizy wariancji
Zmienna z wielodzietnych rodzin (N=128)
Grupy
Średnia
standardowe
pochodzących

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Średnia
86,7222

87,7692

Grupy
N2
(N=18)

Zmienna

Zasoby wewnętrzne (znaczenie) N1 (N=29)

Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie
zasobów wewnętrznych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie osób
Wynikiw testów
post hoc
analizy wariancji
Zmienna z wielodzietnych rodzin (N=128)
Grupy
Średnia
standardowe
pochodzących

37,3871

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych
rodzin(N=128)
(N=128)
Ogółem

Średnia
41,7059

32,2857

Grupy
N2
(N=18)

Zmienna

Zasoby energii (strata) N1 (N=29)

Odchylenie
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
osóbpost
pochodzących
Wyniki
testów
hoc
analizy wariancji
Grupy
Średnia
standardowe
z Zmienna
wielodzietnych rodzin (N=128)

Wyniki jednoczynnikowej

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób pochodzących
z wielodzietnych rodzin (N=128)
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87,7692
92,4314
86,7222
91,9524
92,4314
90,4138
91,9524

(N=18)
PN2
(N=24)

S (N=57)(N=128)
Ogółem

P (N=24)
11,85949

17,24906
15,69274

16,71493
11,85949

14,41751
17,24906

16,71493

F=0,925; p<0,431(n.i.)

F=0,925; p<0,431(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej

120,0385
125,8627
127,1111
123,7143
125,8627
124,3621
123,7143

(N=29)
Zasoby zewnętrzne (znaczenie) SN1
(N=57)

(N=18)
PN2
(N=24)

S (N=57)(N=128)
Ogółem

P (N=24)
21,01700

29,26911
25,89860

20,89438
21,01700

26,30510
29,26911

26,30510
Odchylenie
standardowe
20,89438

F=0,364; p<0,779(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,364; p<0,779(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

WynikiP-N1
testów
n.i.post hoc

124,3621

25,89860

Wyniki jednoczynnikowej

70,1154
78,9608
74,0000
77,7143
78,9608
75,9828
77,7143

Zasoby wewnętrzne (zysk) SN1
(N=29)
(N=57)

(N=18)
PN2
(N=24)

S (N=57)(N=128)
Ogółem

P (N=24)

11,55051

18,23180
16,14391

11,20924
11,55051

16,81268
18,23180

16,81268
Odchylenie
standardowe
11,20924

F=1,941; p<0,127(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,941; p<0,127(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

WynikiP-N1
testów
n.i.post hoc

75,9828

16,14391

Wyniki jednoczynnikowej

Średnia
102,2222
89,1923
99,9608

(N=29)
Zasoby zewnętrzne (zysk) SN1
(N=57)

89,1923

Grupy
N2
(N=18)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne (zysk) N1 (N=29)

26,73428
30,51620

26,73428
Odchylenie
standardowe
22,50113

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,337; p<0,266(n.i.)

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

WynikiP-N1
testów
n.i.post hoc

Odchylenie
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Wyniki
Hobfolla testów
w grupie
osób
post
hoc
analizy wariancji
Zmienna z wielodzietnych rodzin
Grupy(N=128)
Średnia
standardowe
pochodzących

Ogółem (N=128)

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Średnia
74,0000

70,1154

Grupy
N2
(N=18)

Zmienna

Zasoby wewnętrzne (zysk) N1 (N=29)

Odchylenie
Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Wyniki
Hobfollatestów
w grupie
osób
post
hoc
analizy wariancji
Zmienna z wielodzietnych rodzin
Grupy
Średnia
standardowe
pochodzących
(N=128)

Ogółem (N=128)

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Średnia
127,1111

120,0385

Grupy
N2
(N=18)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N1 (N=29)

Wynikiwtestów
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie post
osób hoc
analizy wariancji
Zmienna z wielodzietnych rodzin Grupy
Średnia
standardowe
pochodzących
(N=128)

Odchylenie

15,69274
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc 90,4138
dla zmiennej znaczenie
zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Ogółem (N=128)

86,7222

N2 (N=18)

(N=29)
Zasoby wewnętrzne (znaczenie) SN1
(N=57)
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78,9608
77,7143
75,9828

S (N=57)

P (N=24)

Ogółem (N=128)
16,14391

11,55051

18,23180

11,20924

16,81268

F=1,941; p<0,127(n.i.)
P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

102,1429

P (N=24)
26,93083

19,34499

30,51620

22,50113

26,73428

Odchylenie
standardowe

F=1,337; p<0,266(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

56,3400
46,3810
54,0609

S (N=57)

P (N=24)

Ogółem (N=128)

22,45

20,52432

24,12265

17,86185

22,62347

Odchylenie
standardowe

F=1,545; p<0,207(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

N2 (N=18)

Zasoby zewnętrzne (strata) N1 (N=29)

Zmienna

71,5385

Średnia

38,07386

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

60,1111

N2 (N=18)

Średnia
51,6923

Grupy

Zasoby wewnętrzne (strata) N1 (N=29)

Zmienna

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

98,2931

99,9608

S (N=57)

Ogółem (N=128)

102,2222

N2 (N=18)

Średnia
89,1923

Grupy

Zasoby zewnętrzne (zysk) N1 (N=29)

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

74,0000

N2 (N=18)

70,1154
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60,1111
46,3810
56,3400
54,0609
46,3810

N2 (N=18)
P (N=24)

S (N=57)
Ogółem (N=128)

P (N=24)
20,52432

24,12265
22,45

17,86185
20,52432

22,62347
24,12265

22,62347
Odchylenie
standardowe
17,86185

F=1,545; p<0,207(n.i.)

F=1,545; p<0,207(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

81,8889
63,4286
75,0800
73,2174
63,4286

N2 (N=18)
P (N=24)

S (N=57)
Ogółem (N=128)

P (N=24)
30,25652

36,77668
35,38629

32,82196
30,25652

38,07386
36,77668

38,07386
Odchylenie
standardowe
32,82196

F=0,961; p<0,414(n.i.)

F=0,961; p<0,414(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-Sn.i.
n.i.
P-N1

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

16,7826
Średnia
16,1429
16,7826
17,0976
16,1429
14,9524
17,0976
16,4343
14,9524

5,86946
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
analizy wariancji
standardowe
5,97246
F=0,720; p<0,543(n.i.)
5,86946
5,40742
5,97246
5,50887 F=0,720; p<0,543(n.i.)
5,40742
5,59366
5,50887

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-Sn.i.
n.i.
P-N1

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Grupy
N2 (N=18)
Religijne radzenie sobie pozytywne N1 (N=29)
S (N=57)
N2 (N=18)

Zmienna

Religijne radzenie sobie pozytywne N1 (N=29)

18,6522
Średnia
22,7857
18,6522
20,3415
22,7857

7,04278
Odchylenie
standardowe
6,45909
7,04278
5,35542
6,45909

F=3,210; p<0,027

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

n.i.
P-N1,P-S
p<0,05

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1, p<0,05

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne
strategie zaradcze o charakterze
w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Wynikipozytywnym
jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Sobie
ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średniarodzin (N=128)
standardowe

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
(N=128) z wielodzietnych
16,4343
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie Ogółem
osób pochodzących
rodzin (N=128) 5,59366

Grupy
N2 (N=18)
Religijne radzenie sobie negatywne N1 (N=29)
S (N=57)
N2 (N=18)
P (N=24)
S (N=57)
Ogółem (N=128)
P (N=24)

Zmienna

Religijne radzenie sobie negatywne N1 (N=29)

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne
strategie zaradcze o charakterze
w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Wynikinegatywnym
jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Sobie
ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średniarodzin (N=128)
standardowe

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
(N=128)
Sobie ze Stresem K. Pargamenta Ogółem
w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych
rodzin 35,38629
(N=128)
73,2174

71,5385
75,0800

Zasoby zewnętrzne (strata) N1 (N=29)
S (N=57)

71,5385
Średnia
81,8889

Grupy
N2 (N=18)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne (strata) N1 (N=29)

Wyniki w
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie osób
Wynikiwtestów
post hoc
analizy wariancji
pochodzących
(N=128)
Zmienna z wielodzietnych rodzin
Grupy
Średnia
standardowe

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
pochodzących z wielodzietnych rodzin
(N=128)
Ogółem
(N=128)
54,0609
22,45

51,6923
56,3400

Zasoby wewnętrzne (strata) N1 (N=29)
S (N=57)

51,6923
Średnia
60,1111

Grupy
N2 (N=18)

Zasoby wewnętrzne (strata) N1 (N=29)

Zmienna
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73,2174

35,38629

17,0976
14,9524
16,4343

S (N=57)

P (N=24)

Ogółem (N=128)
5,59366

5,50887

5,40742

5,97246

5,86946

Odchylenie
standardowe

F=0,720; p<0,543(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

22,7857
20,3415
23,6190
20,9899

N2 (N=18)

S (N=57)

P (N=24)

Ogółem (N=128)

Średnia
18,6522

Grupy

Religijne radzenie sobie pozytywne N1 (N=29)

Zmienna

6,07856

5,03464

5,35542

6,45909

7,04278

Odchylenie
standardowe

F=3,210; p<0,027

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1, p<0,05

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

16,1429

N2 (N=18)

Średnia
16,7826

Grupy

Religijne radzenie sobie negatywne N1 (N=29)

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób pochodzących z wielodzietnych rodzin (N=128)

Ogółem (N=128)
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Aneks do rozdziału IV
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie młodzieży pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Minimum Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
70,86

186,32 128,6057

16,57196

Relacje z innymi

7,00

33,00

18,9545

4,10385

Relacje rodzinne

5,00

33,00

17,6357

4,63521

Stosunek do siebie

5,00

28,00

16,4398

3,16254

Dążenia i cele

12,00

40,00

26,1528

4,59642

Doświadczane problemy

13,33

44,00

30,8075

4,88207

,00

38,00

10,9354

4,84038

Stosunek do wartości

a 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzące
n alkoholowych (N=553)

mienna

oby
aczenie)

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

N (N=88)

255,7397

49,76920

S1 (N=140)

273,8661

43,59612

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p<0,001
F=9,992; p<0,001

S2 (N=173)

281,3101

38,58934

P (N=151)

288,6786

36,61861

Ogółem (N=553)

276,9085

42,85481

Wyniki testów post hoc

P-S1 n.i.
P-S2 n.i.

a 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej
n alkoholowych (N=553)

Grupy

oby (zysk)

N (N=88)

191,5753

46,42494

S1 (N=140)

203,4286

37,98665

S2 (N=173)

Średnia

Odchylenie
standardowe

ienna

214,6357

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

F=7,615; p<0,001

P-S1 p<0,047

P-N p<0,001

47,23312
P-S2 n.i.

P (N=151)

219,8393

41,52879

5,00
5,00
12,00
5,00
13,33
12,00
,00
13,33

Stosunek
do siebie
Relacje rodzinne

Dążenia
celesiebie
Stosuneki do

Doświadczane
Dążenia i cele problemy

Stosunek
do wartości
Doświadczane
problemy
38,00
44,00

44,00
40,00

40,00
28,00

28,00
33,00

33,00

10,9354
30,8075

30,8075
26,1528

26,1528
16,4398

16,4398
17,6357

18,9545

4,84038
4,88207

4,88207
4,59642

4,59642
3,16254

3,16254
4,63521

4,10385

273,8661
255,7397
281,3101
273,8661
288,6786
281,3101
276,9085
288,6786

S1
(N=140)
N (N=88)

S2
S1 (N=173)
(N=140)

P
S2(N=151)
(N=173)

Ogółem
(N=553)
P (N=151)
42,85481
36,61861

36,61861
38,58934

38,58934
43,59612

43,59612
49,76920

standardowe
Odchylenie
49,76920
standardowe

F=9,992; p<0,001

F=9,992; p<0,001

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N p<0,001
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

191,5753
Średnia
203,4286
191,5753
214,6357
203,4286
219,8393
214,6357
209,1056
219,8393

NGrupy
(N=88)

S1
(N=140)
N (N=88)

S2
S1 (N=173)
(N=140)

P
S2(N=151)
(N=173)

Ogółem
(N=553)
P (N=151)

Zasoby
Zmienna(zysk)

Zasoby (zysk)

44,33143
41,52879

41,52879
47,23312

47,23312
37,98665

37,98665
46,42494

standardowe
Odchylenie
46,42494
standardowe

F=7,615; p<0,001

F=7,615; p<0,001

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 p<0,047
P-N p<0,001
P-S2 n.i.
P-S1 p<0,047

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

159,9041
Średnia
137,4732
159,9041

NGrupy
(N=88)

S1
(N=140)
N (N=88)

Zasoby
Zmienna(strata)

Zasoby (strata)

S2 (N=173)

Średnia

Grupy

Zmienna

48,49110
50,74368

standardowe
Odchylenie
50,74368
standardowe

F=6,372; p<0,001

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.
P-N p<0,034

P-N p<0,034

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej z
rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Ogółem (N=553)
44,33143
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i209,1056
testów post hoc dla zmiennej
straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej z
rodzin alkoholowych (N=553)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej z
rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Ogółem (N=553)
42,85481
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i276,9085
testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej z
rodzin alkoholowych (N=553)

255,7397
Średnia

N
(N=88)
Grupy

Zasoby
Zmienna
(znaczenie)
Zasoby
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej z
rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Stosunek
do wariancji
wartościi testów post hoc dla zmiennej znaczenie
38,00
,00 zasobów
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
w teście10,9354
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla4,84038
w grupie młodzieży pochodzącej z
rodzin alkoholowych (N=553)

7,00

Relacje z innymi
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214,6357
203,4286
219,8393
214,6357
209,1056
219,8393

S2 (N=140)
(N=173)
S1

P (N=151)
S2
(N=173)

(N=553)
POgółem
(N=151)
44,33143
41,52879

41,52879
47,23312

47,23312
37,98665

37,98665
46,42494

standardowe

F=7,615; p<0,001

F=7,615; p<0,001

analizy wariancji
P-N p<0,001

P-S2 n.i.

P-S1 p<0,047
P-N p<0,001
P-S2 n.i.
P-S1 p<0,047

137,4732
159,9041
159,3333
137,4732
135,8839
159,3333
147,5188
135,8839

S1(N=88)
(N=140)
N

S2 (N=140)
(N=173)
S1

P (N=151)
S2
(N=173)

(N=553)
POgółem
(N=151)

Zasoby (strata)

54,97859
55,30077

55,30077
58,83642

58,83642
48,49110

48,49110
50,74368

Odchylenie
50,74368
standardowe

standardowe

F=6,372; p<0,001

F=6,372; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 p<0,011

P-S1 n.i.
P-N p<0,034
P-S2 p<0,011
P-S1 n.i.

P-N p<0,034

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Grupy

(znaczenie)

38,7768
38,9845
37,8310
38,7768
37,8310

P (N=151)
S2
(N=173)

(N=553)
POgółem
(N=151)

Ogółem (N=553)

7,49617

7,49617
6,98094

6,98094
7,14251

7,14251
7,42807

7,42807
8,40818

37,0625
35,5205
38,9845
37,0625

Odchylenie
8,40818
standardowe

standardowe

35,5205
Średnia

Średnia

S2 (N=140)
(N=173)
S1

Zasoby materialne N (N=88)
Zmienna
Grupy
(znaczenie)
S1
(N=140)
Zasoby materialne N (N=88)

Zmienna

F=4,421; p<0,004

F=4,421; p<0,004

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N p<0,037
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,037

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Ogółem (N=553)
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i147,5188
testów post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
54,97859
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

159,9041
Średnia

N (N=88)
Grupy

Zasoby (strata)
Zmienna

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej z
rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Ogółem (N=553)
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i209,1056
testów post hoc dla zmiennej
straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży pochodzącej z
44,33143
rodzin alkoholowych (N=553)

203,4286
191,5753

S1(N=88)
(N=140)
N

Zasoby (zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna
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82,4643
82,4643
82,3566
82,3566
86,1161
86,1161
82,1995
82,1995

S1
S1(N=140)
(N=140)

S2
S2(N=173)
(N=173)

PP(N=151)
(N=151)

Ogółem
Ogółem(N=553)
(N=553)
13,09459
13,09459

11,39997
11,39997

12,10811
12,10811

12,86095
12,86095

15,05741
15,05741

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=10,360;
F=10,360;p<0,001
p<0,001

Wyniki
Wynikijednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizywariancji
wariancji

P-S2
P-S2n.i.
n.i.

P-S1
P-S1n.i.
n.i.

P-N
P-Np<0,001
p<0,001

Wyniki
Wynikitestów
testówpost
posthoc
hoc

91,6429
91,6429
94,8760
94,8760
97,4018
97,4018
92,9249
92,9249

S1
S1(N=140)
(N=140)

S2
S2(N=173)
(N=173)

PP(N=151)
(N=151)

Ogółem
Ogółem(N=553)
(N=553)

16,47584
16,47584

14,17170
14,17170

14,89810
14,89810

17,09110
17,09110

18,34539
18,34539

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=10,494;
F=10,494;p<0,001
p<0,001

Wyniki
Wynikijednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizywariancji
wariancji

P-S2
P-S2n.i.
n.i.

P-S1
P-S1n.i.
n.i.

P-N
P-Np<0,001
p<0,001

Wyniki
Wynikitestów
testówpost
posthoc
hoc

Grupy
Grupy

NN(N=88)
(N=88)

Zmienna
Zmienna

Zasoby
Zasobyenergii
energii
(znaczenie)
(znaczenie)

60,1370
60,1370

Średnia
Średnia

12,46809
12,46809

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

Wyniki
Wynikijednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizywariancji
wariancji

P-N
P-Np<0,002
p<0,002

Wyniki
Wynikitestów
testówpost
posthoc
hoc

Tabela
Tabela8.8.Wyniki
Wynikijednoczynnikowej
jednoczynnikowejanalizy
analizywariancji
wariancjiiitestów
testówpost
posthoc
hocdla
dlazmiennej
zmiennejznaczenie
znaczeniezasobów
zasobówenergetycznych
energetycznychwwteście
teścieOcena
OcenaZachowania
ZachowaniaZasobów
ZasobówS.
S.Hobfolla
Hobfollawwgrupie
grupiemłodzieży
młodzieży
pochodzącej
pochodzącejzzrodzin
rodzinalkoholowych
alkoholowych(N=553)
(N=553)

84,5753
84,5753

NN(N=88)
(N=88)

Zasoby
Zasobystanu
stanu
(znaczenie)
(znaczenie)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela
Tabela7.7.Wyniki
Wynikijednoczynnikowej
jednoczynnikowejanalizy
analizywariancji
wariancjiiitestów
testówpost
posthoc
hocdla
dlazmiennej
zmiennejznaczenie
znaczeniezasobów
zasobówstanu
stanuwwteście
teścieOcena
OcenaZachowania
ZachowaniaZasobów
ZasobówS.
S.Hobfolla
Hobfollawwgrupie
grupiemłodzieży
młodzieży
pochodzącej
pochodzącejzzrodzin
rodzin
alkoholowych
alkoholowych(N=553)
(N=553)

75,5068
75,5068

NN(N=88)
(N=88)

Zasoby
Zasobypodmiotowe
podmiotowe
(znaczenie)
(znaczenie)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela
Tabela6.6.Wyniki
Wynikijednoczynnikowej
jednoczynnikowejanalizy
analizywariancji
wariancjiiitestów
testówpost
posthoc
hocdla
dlazmiennej
zmiennejznaczenie
znaczeniezasobów
zasobówpodmiotowych
podmiotowychwwteście
teścieOcena
OcenaZachowania
ZachowaniaZasobów
ZasobówS.
S.Hobfolla
Hobfollawwgrupie
grupiemłodzieży
młodzieży
pochodzącej
pochodzącejzzrodzin
rodzinalkoholowych
alkoholowych(N=553)
(N=553)
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94,8760
91,6429
97,4018
94,8760
92,9249
97,4018

S2 (N=173)
S1 (N=140)

P (N=151)
S2 (N=173)

Ogółem (N=553)
P (N=151)

Średnia

91,6429
84,5753

Grupy

S1 (N=140)
N (N=88)

16,47584
14,17170

14,17170
14,89810

14,89810
17,09110

17,09110
18,34539

standardowe

F=10,494; p<0,001

F=10,494; p<0,001

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N p<0,001
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,001

65,0930
62,6964
66,3839
65,0930
63,9531
66,3839

S2 (N=173)
S1 (N=140)

PS2(N=151)
(N=173)

Ogółem
(N=553)
P (N=151)
10,87718
9,78991

9,78991
9,62455

9,62455
11,43949

11,43949
12,46809

Odchylenie
12,46809
standardowe

standardowe

F=6,038; p<0,001

F=6,038; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N p<0,002
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,002

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

27,6977
25,3839
27,4464
27,6977
26,7324
27,4464

S2
S1 (N=173)
(N=140)

PS2(N=151)
(N=173)

Ogółem
(N=553)
P (N=151)

8,05707
7,38862

7,38862
9,47662

9,47662
6,67015

6,67015
8,05881

Odchylenie
8,05881
standardowe

standardowe

F=2,175; p<0,090

F=2,175; p<0,090

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

66,2143
58,1918
67,2868

S1
(N=140)
N (N=88)

S2 (N=173)

58,1918
Średnia

N (N=88)
Grupy

Zasoby podmiotowe
Zmienna
(zyski)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

14,62030

13,74965
14,22699

Odchylenie
14,22699
standardowe

standardowe

F=12,923; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S1 n.i.
P-N p<0,001

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Ogółemanalizy
(N=553)
26,7324
8,05707
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej zyski
w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

25,3839
26,0000

S1
(N=140)
N (N=88)

26,0000
Średnia

N (N=88)
Grupy

Zasoby materialne
Zmienna
(zyski)

Zasoby materialne
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Odchylenie

Ogółem
(N=553)
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej zyski
w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
63,9531
10,87718
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

62,6964
60,1370

60,1370
Średnia

Średnia

S1 (N=140)
N (N=88)

N (N=88)
Grupy

Zasoby energii
Zmienna
(znaczenie)

Zasoby energii
(znaczenie)

Grupy

Zmienna

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Odchylenie

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej znaczenie
Ogółem
(N=553)
92,9249
16,47584zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zasoby stanu
(znaczenie)

Zmienna
(znaczenie)

����� �� ��������� �� ����������������������������������������������� ���

25,3839
27,6977
27,4464
26,7324

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)

26,0000

8,05707

7,38862

9,47662

6,67015

8,05881

F=2,175; p<0,090

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

66,2143
67,2868
71,2232
66,4812

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)
14,60365

13,45443

14,62030

13,74965

14,22699

Odchylenie
standardowe

F=12,923; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

65,2321
70,9845
70,9821
68,0728

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)

16,13230

15,30647

17,43828

13,82450

16,45899

Odchylenie
standardowe

F=6,602; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N p<0,009

Wyniki testów post hoc

Grupy

N (N=88)

Zmienna

Zasoby energetyczne

44,5616

Średnia

12,06117

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

62,8219

N (N=88)

Zasoby stanu
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin
alkoholowych (N=553)

58,1918

N (N=88)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

(zyski)

��� ����������������������������������������������� ����� �� ��������� ��

62,8219
65,2321
65,2321
70,9845
70,9845
70,9821
70,9821
68,0728
68,0728

N (N=88)
S1
(N=140)

S1
S2 (N=140)
(N=173)

S2
(N=173)
P (N=151)

P
(N=151)
Ogółem
(N=553)

Ogółem (N=553)
16,13230

15,30647
16,13230

17,43828
15,30647

13,82450
17,43828

16,45899
13,82450

F=6,602; p<0,001

F=6,602; p<0,001

P-S2 n.i.

P-S1
n.i.
P-N
p<0,009
P-S2
P-S1 n.i.
n.i.

P-N p<0,009

48,6667
50,1875
50,1875
47,8192
47,8192

S2
(N=173)
P (N=151)

P
(N=151)
Ogółem
(N=553)

Ogółem (N=553)
11,58021

11,54976
11,58021

11,94867
11,54976

10,29953
11,94867

12,06117
10,29953

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
12,06117

F=4,226; p<0,006

F=4,226; p<0,006

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1
n.i.
P-N
p<0,014
P-S2
n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,014

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

18,1982
21,1938
21,1938
18,7411
18,7411
19,6565
19,6565

S1
S2 (N=140)
(N=173)

S2
(N=173)
P (N=151)

P (N=151)
Ogółem
(N=553)

Ogółem (N=553)

8,48859

8,80085
8,48859

9,23316
8,80085

7,34330
9,23316

7,83154
7,34330

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
7,83154

F=3,265; p<0,021

F=3,265; p<0,021

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1
n.i.
P-N n.i.
P-S2
P-S1 n.i.
n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

49,8493
42,2883

Średnia
49,8493

NGrupy
(N=88)

Zasoby podmiotowe
Zmienna
(strata)
Zasoby podmiotowe
(strata)

N
S1(N=88)
(N=140)

Średnia

Grupy

Zmienna

17,28573
14,89136

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
17,28573

F=7,736; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1
n.i.
P-N
p<0,002

P-N p<0,002

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

20,5616
18,1982

Średnia
20,5616

NGrupy
(N=88)

Zasoby materialne
Zmienna
(strata)
Zasoby materialne
(strata)

N
S1(N=88)
(N=140)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

46,5982
48,6667

S1
S2 (N=140)
(N=173)

Średnia
44,5616
44,5616
46,5982

NGrupy
(N=88)

Zasoby energetyczne
Zmienna
(zyski)
Zasoby energetyczne
(zyski)

Średnia

N (N=88)
S1
(N=140)

Grupy

Zmienna

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

(zyski)
Zasoby stanu
(zyski)

����� �� ��������� �� ����������������������������������������������� ���

N (N=88)
N (N=88)
S1 (N=140)
S1 (N=140)
S2 (N=173)
S2 (N=173)
P (N=151)
P (N=151)
Ogółem (N=553)
Ogółem (N=553)
20,5616
20,5616
18,1982
18,1982
21,1938
21,1938
18,7411
18,7411
19,6565
19,6565
7,83154
7,83154
7,34330
7,34330
9,23316
9,23316
8,80085
8,80085
8,48859
8,48859
F=3,265; p<0,021
F=3,265; p<0,021

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Grupy
Grupy
N (N=88)
N (N=88)
S1 (N=140)
S1 (N=140)
S2 (N=173)
S2 (N=173)
P (N=151)
P (N=151)
Ogółem (N=553)
Ogółem (N=553)

Średnia
Średnia
49,8493
49,8493
42,2883
42,2883
48,3333
48,3333
40,0446
40,0446
44,8306
44,8306

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
17,28573
17,28573
14,89136
14,89136
18,36791
18,36791
17,11876
17,11876
17,39685
17,39685

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

P-N p<0,002
P-N p<0,002
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 p<0,003
P-S2 p<0,003

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

F=7,736; p<0,001
F=7,736; p<0,001

Zmienna
Zmienna
Zasoby stanu (strata)
Zasoby stanu (strata)

Grupy
Grupy
N (N=88)
N (N=88)
S1 (N=140)
S1 (N=140)
S2 (N=173)
S2 (N=173)
P (N=151)
P (N=151)
Ogółem (N=553)
Ogółem (N=553)

Średnia
Średnia
51,8493
51,8493
44,7143
44,7143
51,6047
51,6047
43,6786
43,6786
47,7512
47,7512

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
17,52987
17,52987
16,87069
16,87069
20,70040
20,70040
18,52936
18,52936
18,95565
18,95565

F=5,785; p<0,001
F=5,785; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p<0,038
P-N p<0,038
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 p<0,013
P-S2 p<0,013

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej
z rodzin
Tabela
15. Wyniki
jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
alkoholowychz rodzin
(N=553)
pochodzącej
alkoholowych (N=553)

Zmienna
Zmienna
Zasoby podmiotowe
Zasoby
(strata) podmiotowe
(strata)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Tabela
14. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej
z rodzin
alkoholowych (N=553)
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zasoby materialne
Zasoby
(strata) materialne
(strata)

��� ����������������������������������������������� ����� �� ��������� ��

38,2016
33,1081
33,4196
38,2016
35,5153
33,4196

S2 (N=173)
S1 (N=140)

P (N=151)
S2 (N=173)

Ogółem (N=553)
P (N=151)
13,49512
13,69464

13,69464
14,32730

14,32730
12,04714

12,04714
12,78277

33,1081
37,6438

analizy wariancji

F=4,495; p<0,004

F=4,495; p<0,004

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

91,3862
90,2397
94,0310
91,3862
90,5501
94,0310
90,5501

S2 (N=173)
S1 (N=140)

P (N=151)
S2 (N=173)

Ogółem (N=553)
P (N=151)

Ogółem (N=553)

14,59775

14,59775
14,10227

14,10227
13,27602

13,27602
14,05526

14,05526
16,41702

Odchylenie
16,41702
standardowe

standardowe

analizy wariancji

F=9,066; p<0,001

F=9,066; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N p<0,000
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,000

Wyniki testów post hoc

115,5270
Średnia

N (N=88)
Grupy

S1 (N=140)
N (N=88)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

Zasoby zewnętrzne

121,6364

Średnia

Grupy

Zmienna

22,94522

Odchylenie
24,07933
standardowe

standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-N p<0,002

Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

90,2397
83,3514

S1 (N=140)
N (N=88)

83,3514
Średnia

N (N=88)
Grupy

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki testów post hoc

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów35,5153
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Ogółemanalizy
(N=553)
13,49512
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zasoby energii (strata)

Odchylenie
12,78277
standardowe

standardowe

37,6438
Średnia

Zasoby energii (strata)
Zmienna

Średnia

N (N=88)
Grupy
S1 (N=140)
N (N=88)

Grupy

Zmienna

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki testów post hoc

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

����� �� ��������� �� ����������������������������������������������� ���

83,3514
91,3862
90,2397
94,0310
91,3862
90,5501
94,0310
90,5501

N (N=88)

S2 (N=173)
S1 (N=140)

P (N=151)
S2 (N=173)

Ogółem (N=553)
P (N=151)

Ogółem (N=553)
14,59775

14,59775
14,10227

14,10227
13,27602

13,27602
14,05526

16,41702

F=9,066; p<0,001

F=9,066; p<0,001

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N
p<0,000
P-S2
n.i.
P-S1 n.i.

127,3172
121,6364
128,3256
127,3172
124,2687
128,3256

S2 (N=173)
S1 (N=140)

P (N=151)
S2 (N=173)

Ogółem (N=553)
P (N=151)
23,32785
22,49450

22,49450
22,73693

22,73693
22,94522

Odchylenie
24,07933
standardowe
22,94522
24,07933

standardowe

analizy wariancji

F=6,311; p<0,001

F=6,311; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N
p<0,002
P-S2
n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,002

Wyniki testów post hoc

63,7973
Średnia
72,4250
63,7973
73,5586
72,4250
78,4574
73,5586
73,0748
78,4574

N (N=88)
Grupy
S1 (N=140)
N (N=88)

S2 (N=173)
S1 (N=140)

P (N=151)
S2 (N=173)

Ogółem (N=553)
P (N=151)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(zysk)

15,91132
14,09511

14,09511
16,60232

16,60232
14,68302

Odchylenie
15,37742
standardowe
14,68302
15,37742

standardowe

analizy wariancji

F=14,590; p<0,001

F=14,590; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N
p<0,001
P-S2
n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

85,4865
Średnia
86,4583
85,4865
91,9310

N (N=88)
Grupy
S1 (N=140)
N (N=88)

S2 (N=173)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(zysk)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

26,73420

Odchylenie
24,45642
standardowe
19,59673
24,45642

standardowe

F=4,008; p<0,007

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S1 p<0,003
P-N p<0,005

P-N p<0,005

Wyniki testów post hoc

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki testów post hoc

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów73,0748
post hoc dla zmiennej 15,91132
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Ogółemanalizy
(N=553)
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki testów post hoc

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów
post hoc dla zmiennej zyski
w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Ogółemanalizy
(N=553)
124,2687
23,32785
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

115,5270
Średnia
121,6364
115,5270

N (N=88)
Grupy
S1 (N=140)
N (N=88)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)
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72,4250
73,5586
78,4574
73,0748

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)
15,91132

14,09511

16,60232

14,68302
F=14,590; p<0,001
P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

86,4583
91,9310
95,1318
90,3910

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)
23,91793

23,04797

26,73420

19,59673

24,45642

Odchylenie
standardowe

F=4,008; p<0,007

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 p<0,003

P-N p<0,005

Wyniki testów post hoc

46,5126
51,6345
44,3672
48,8090

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)

19,20596

19,40528

20,14524

16,94001

18,34407

Odchylenie
standardowe

F=6,390; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 p<0,019

P-S1 n.i.

P-N p<0,003

Wyniki testów post hoc

Grupy

N (N=88)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne
(strata)

68,6892

Średnia

25,52084

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

54,6486

N (N=88)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

85,4865

N (N=88)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

(zysk)
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54,6486

46,5126
46,5126
51,6345
51,6345
44,3672
44,3672
48,8090
48,8090

N (N=88)

S1 (N=140)
S1 (N=140)

S2 (N=173)
S2 (N=173)

P (N=151)
P (N=151)

Ogółem (N=553)
Ogółem (N=553)
19,20596
19,20596

19,40528
19,40528

20,14524
20,14524

16,94001
16,94001

18,34407

F=6,390; p<0,001
F=6,390; p<0,001

P-N p<0,003
P-N p<0,003
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 p<0,019
P-S2 p<0,019

68,6892
68,6892
60,0840
60,0840
70,1517
70,1517
61,5156
61,5156
64,9764
64,9764

S1 (N=140)
S1 (N=140)

S2 (N=173)
S2 (N=173)

P (N=151)
P (N=151)

Ogółem (N=553)
Ogółem (N=553)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy
N (N=88)
N (N=88)

27,35630
27,35630

26,53744
26,53744

30,16766
30,16766

24,47225
24,47225

25,52084
25,52084

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=4,222; p<0,006
F=4,222; p<0,006

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
analizy wariancji

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

17,0538
17,0538
17,5779
17,5779
15,9286
15,9286
17,0690
17,0690

S1
S1 (N=140)
(N=140)

S2
S2 (N=173)
(N=173)

P
P (N=151)
(N=151)

Ogółem
(N=553)
Ogółem (N=553)

5,71861
5,71861

5,41727
5,41727

5,54339
5,54339

5,48898
5,48898

6,60266
6,60266

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=2,660; p<0,048
p<0,048
F=2,660;

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
analizy wariancji

P-S2n.i.
n.i.
P-S2

P-Nn.i.
n.i.
P-N
P-S1
n.i.
P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

16,6024
16,6024
18,6231
18,6231

N
N (N=88)
(N=88)

S1
S1 (N=140)
(N=140)

Religijne
Religijne radzenie
radzenie sobie
sobie
pozytywne
pozytywne

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

7,30855
7,30855

6,58146
6,58146

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
Wyniki
analizy wariancji
wariancji
analizy

P-Nn.i.
n.i.
P-N

Wynikitestów
testówpost
posthoc
hoc
Wyniki

Tabela
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej religijne
religijne strategie
strategie zaradcze
zaradcze oo charakterze
charakterze pozytywnym
pozytywnymwwKwestionariuszu
KwestionariuszuReligijnych
ReligijnychSposobów
Sposobów
Tabela 24.
24. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
Radzenia
w grupie
grupie młodzieży
młodzieży pochodzącej
pochodzącej zz rodzin
rodzin alkoholowych
alkoholowych (N=553)
(N=553)
Radzenia Sobie
Sobie ze
ze Stresem
Stresem K.
K. Pargamenta
Pargamenta w

17,8795
17,8795

N
N (N=88)
(N=88)

Religijne
Religijne radzenie
radzenie sobie
sobie
negatywne
negatywne

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie młodzieży pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie młodzieży pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zmienna
Zmienna
Zasoby zewnętrzne
Zasoby zewnętrzne
(strata)
(strata)

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
Tabela 22. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie młodzieży
pochodzącej
z rodzin
alkoholowych (N=553)
pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

Zasoby wewnętrzne
(strata)
(strata)
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17,0538
17,5779
15,9286
17,0690

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)
5,71861

5,41727

5,54339

5,48898

6,60266

Odchylenie
standardowe

F=2,660; p<0,048

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

16,6024
18,6231
18,9740
19,3095
18,5680

N (N=88)

S1 (N=140)

S2 (N=173)

P (N=151)

Ogółem (N=553)

Religijne radzenie sobie
pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

6,95441

6,92527

6,73586

7,30855

6,58146

Odchylenie
standardowe

F=2,899; p<0,035

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie młodzieży pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)

17,8795

N (N=88)

Religijne radzenie sobie
negatywne

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie młodzieży pochodzącej z rodzin alkoholowych (N=553)
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Aneks do rozdziału V
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie sierot społecznych (N=227)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

97,89

186,32

131,3562

15,37993

Relacje z innymi

8,40

30,00

19,2207

4,07473

Relacje rodzinne

8,00

33,00

18,4079

4,66701

Stosunek do siebie

3,33

28,33

16,9585

3,30954

Dążenia i cele

17,00

42,29

26,9170

4,42752

Doświadczane problemy

13,33

42,29

31,4201

4,69175

,00

35,00

10,7993

4,70744

Nieprzystosowanie osobiste

Stosunek do wartości

ynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sie

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

N (N=37)

255,3438

50,04618

S1 (N=59)

267,5641

40,42133

S2 (N=80)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testó

P-N
F=2,557; p<0,057(n.i.)

P-S1
276,3770

43,82661

P-S2

P (N=51)

283,0541

45,55823

Ogółem (N=227)

271,8225

45,31810

ynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie siero

8,00
17,00
3,33
13,33
17,00
,00

Relacje
Dążeniarodzinne
i cele

Stosunek
do siebie
Doświadczane
problemy

Dążenia
celewartości
Stosuneki do
42,29
35,00

28,33
42,29

33,00
42,29

30,00
28,33

26,9170
10,7993

16,9585
31,4201

18,4079
26,9170

19,2207
16,9585

4,42752
4,70744

3,30954
4,69175

4,66701
4,42752

4,07473
3,30954

255,3438
276,3770
267,5641
283,0541
276,3770
271,8225
283,0541

Zasoby (znaczenie) N
S2(N=37)
(N=80)

S1
(N=59)
P (N=51)

S2
(N=80)
Ogółem
(N=227)

P (N=51)
45,55823

43,82661
45,31810

40,42133
45,55823

50,04618
43,82661

50,04618
Odchylenie
standardowe
40,42133

F=2,557; p<0,057(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,557; p<0,057(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

271,8225

210,1250
210,1311
206,6923
236,6216
210,1311
215,1361
236,6216

Zasoby (zysk) N
S2(N=37)
(N=80)

S1
(N=59)
P (N=51)

S2
(N=80)
Ogółem
(N=227)

P (N=51)
43,36047

38,43370
41,86258

36,65138
43,36047

45,74244
38,43370

45,74244
Odchylenie
standardowe
36,65138

F=4,484; p<0,005

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=4,484; p<0,005

P-S2 p<0,023

P-S1 p<0,018

P-S2 p<0,023
P-N n.i.

P-S1 p<0,018

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

215,1361

Średnia
151,7949
150,9375
143,5738
151,7949
162,1081

Zasoby (strata) N
S2(N=37)
(N=80)

S1
(N=59)
P (N=51)

150,9375

Grupy
S1
(N=59)

Zmienna

Zasoby (strata) N (N=37)

45,53898
56,10347

59,94779
48,71258

59,94779
Odchylenie
standardowe
45,53898

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,981; p<0,403(n.i.)

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki P-N
testów
n.i.post hoc

41,86258
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela
4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc
dla zmiennej straty w zasobach
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych (N=227)

Ogółem (N=227)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych (N=227)

Średnia
206,6923

210,1250

Grupy
S1
(N=59)

Zmienna

Zasoby (zysk) N (N=37)

45,31810
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
Tabela
3. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post standardowe
hoc dla zmiennej zyski w zasobach
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych (N=227)

Ogółem (N=227)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych (N=227)

Średnia
267,5641

255,3438

Grupy
S1 (N=59)

Zmienna

Zasoby (znaczenie) N (N=37)

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dlaOdchylenie
zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. HobfollaWyniki
w grupietestów
sierot społecznych
post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=227)

Wyniki jednoczynnikowej

Doświadczane problemy
13,33
42,29
31,4201
4,69175
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych
(N=227)
Stosunek do wartości
,00
35,00
10,7993
4,70744

8,40
3,33

Relacje
innymi
Stosunekz do
siebie
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210,1250
210,1311
206,6923
236,6216
210,1311
215,1361
236,6216

Zasoby (zysk) N (N=37)
S2 (N=80)

S1 (N=59)
P (N=51)

S2 (N=80)
Ogółem (N=227)

P (N=51)
43,36047

38,43370
41,86258

36,65138
43,36047

45,74244
38,43370

Odchylenie
standardowe
36,65138

F=4,484; p<0,005

F=4,484; p<0,005

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 p<0,023

P-S1 p<0,018

P-S2 p<0,023
P-N n.i.

P-S1 p<0,018

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

215,1361

150,9375
143,5738
151,7949
162,1081
143,5738
150,9231
162,1081

Zasoby (strata) N (N=37)
S2 (N=80)

S1 (N=59)
P (N=51)

S2 (N=80)
Ogółem (N=227)

P (N=51)
56,10347

48,71258
51,97596

45,53898
56,10347

59,94779
48,71258

59,94779
Odchylenie
standardowe
45,53898

F=0,981; p<0,403(n.i.)

F=0,981; p<0,403(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Zasoby materialne
(znaczenie)

Zasoby materialne
(znaczenie)
Zmienna
34,8750
38,3115
37,6667
40,6486
38,3115
38,0237
40,6486
38,0237

S1 (N=59)
P (N=51)

S2 (N=80)
Ogółem (N=227)

P (N=51)

Ogółem (N=227)

Średnia
37,6667

Grupy
S1
(N=59)

N (N=37)
S2 (N=80)

34,8750

N (N=37)

8,60783

8,42027

8,41138
8,60783

7,43156
8,42027

9,78725
8,41138

9,78725
Odchylenie
standardowe
7,43156

F=2,699; p<0,048

F=2,699; p<0,048

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N p<0,05

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N p<0,05

Wyniki
jednoczynnikowej
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej Odchylenie
znaczenie zasobów materialnych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupiepost
sierot
Wyniki testów
hoc
analizy wariancji
Zmienna (N=227)
Grupy
Średnia
standardowe
społecznych

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)Ogółem (N=227)
150,9231
51,97596

Średnia
151,7949

150,9375

Grupy
S1
(N=59)

Zmienna

Zasoby (strata) N (N=37)

41,86258
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela
4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc
dla zmiennej straty w zasobach
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych (N=227)

Ogółem (N=227)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych (N=227)

Średnia
206,6923

Grupy
S1
(N=59)

Zmienna

����� �� ��������� � ������������������������������������������������ ���

79,7436
79,7436
82,6885
82,6885
82,9189
82,9189
80,9290
80,9290

S1
S1 (N=59)
(N=59)

S2
S2 (N=80)
(N=80)

PP (N=51)
(N=51)

Ogółem
Ogółem (N=227)
(N=227)
13,36421
13,36421

13,14530
13,14530

12,69585
12,69585

13,65114
13,65114

13,99824
13,99824

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=1,813;
F=1,813; p<0,147(n.i.)
p<0,147(n.i.)

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

P-S2
P-S2 n.i.
n.i.

P-S1
P-S1 n.i.
n.i.

P-N
P-N n.i.
n.i.

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

89,8462
89,8462
91,0656
91,0656
94,7838
94,7838
90,0947
90,0947

S1
S1 (N=59)
(N=59)

S2
S2 (N=80)
(N=80)

PP (N=51)
(N=51)

Ogółem
Ogółem (N=227)
(N=227)

17,39569
17,39569

16,90847
16,90847

18,05258
18,05258

13,87261
13,87261

19,05129
19,05129

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=2,758;
F=2,758; p<0,044
p<0,044

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

P-S2
P-S2 n.i.
n.i.

P-S1
P-S1 n.i.
n.i.

P-N
P-N p<0,05
p<0,05

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

Grupy
Grupy

N
N (N=37)
(N=37)

Zmienna
Zmienna

Zasoby
Zasoby energii
energii
(znaczenie)
(znaczenie)

60,6250
60,6250

Średnia
Średnia

11,82057
11,82057

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

P-N
P-N n.i.
n.i.

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

Tabela
Tabela 8.
8. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej znaczenie
znaczenie zasobów
zasobów energetycznych
energetycznych w
w teście
teście Ocena
Ocena Zachowania
Zachowania Zasobów
Zasobów S.
S. Hobfolla
Hobfolla w
w grupie
grupie sierot
sierot
społecznych
społecznych (N=227)
(N=227)

83,1250
83,1250

N
N (N=37)
(N=37)

Zasoby
Zasoby stanu
stanu
(znaczenie)
(znaczenie)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela
Tabela 7.
7. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej znaczenie
znaczenie zasobów
zasobów stanu
stanu w
w teście
teście Ocena
Ocena Zachowania
Zachowania Zasobów
Zasobów S.
S. Hobfolla
Hobfolla w
w grupie
grupie sierot
sierot społecznych
społecznych
(N=227)
(N=227)

76,7188
76,7188

N
N (N=37)
(N=37)

Zasoby
Zasoby podmiotowe
podmiotowe
(znaczenie)
(znaczenie)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela
Tabela 6.
6. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej znaczenie
znaczenie zasobów
zasobów podmiotowych
podmiotowych w
w teście
teście Ocena
Ocena Zachowania
Zachowania Zasobów
Zasobów S.
S. Hobfolla
Hobfolla w
w grupie
grupie sierot
sierot
społecznych
społecznych (N=227)
(N=227)
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89,8462
83,1250
91,0656
89,8462
94,7838
91,0656
90,0947
94,7838

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)

83,1250
Średnia

S1 (N=59)
N (N=37)

Grupy

17,39569
16,90847

16,90847
18,05258

18,05258
13,87261

13,87261
19,05129

19,05129
standardowe

F=2,758; p<0,044

F=2,758; p<0,044

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N p<0,05
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,05

Wyniki testów post hoc

60,3077
60,6250
64,3115
60,3077
64,7027
64,3115
62,7751
64,7027

S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)
11,70049
11,94168

11,94168
11,44922

11,44922
11,47343
F=1,642; p<0,182(n.i.)

F=1,642; p<0,182(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Odchylenie
11,82057
standardowe
11,47343
11,82057

analizy wariancji

standardowe

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

27,2500
Średnia
26,0000
27,2500
27,0984
26,0000
32,4054
27,0984
28,0355
32,4054

N (N=37)
Grupy

S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)

Zasoby materialne
Zmienna
(zyski)

8,40698
8,80486

8,80486
8,05130

8,05130
7,28011
F=4,736; p<0,003

F=4,736; p<0,003

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Odchylenie
8,49668
standardowe
7,28011
8,49668

analizy wariancji

standardowe

P-S2 p<0,023

P-S1 p<0,010
P-N n.i.
P-S2 p<0,023
P-S1 p<0,010

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

65,4688
Średnia
64,5128
65,4688
66,9016

N (N=37)
Grupy

S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)

Zasoby podmiotowe
Zmienna
(zyski)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

13,49037

F=2,777; p<0,043

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Odchylenie
12,43041
standardowe
12,01068
12,43041

analizy wariancji
standardowe

P-S1 p<0,05
P-N n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc
dla zmiennej zyski 8,40698
w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Ogółem
(N=227)
28,0355
społecznych (N=227)

Zasoby materialne
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc62,7751
dla zmiennej zyski 11,70049
w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Ogółem
(N=227)
społecznych (N=227)

Zasoby energii
(znaczenie)

60,6250
Średnia

N (N=37)
Grupy

Zasoby energii
Zmienna
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc90,0947
dla zmiennej znaczenie
zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Ogółem
(N=227)
17,39569
społecznych (N=227)

Zasoby stanu
(znaczenie)

Zmienna
(znaczenie)
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26,0000
27,0984
32,4054
28,0355

S1 (N=59)

S2 (N=80)

P (N=51)

Ogółem (N=227)
8,40698

8,80486

8,05130

7,28011
F=4,736; p<0,003

P-N n.i.

P-S2 p<0,023

P-S1 p<0,010

64,5128
66,9016
72,5405
67,3136

S1 (N=59)

S2 (N=80)

P (N=51)

Ogółem (N=227)
13,33639

14,19428

13,49037

12,01068

12,43041

Odchylenie
standardowe

F=2,777; p<0,043

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 p<0,05

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

46,9744
48,2623
54,7297
49,7041

S1 (N=59)

S2 (N=80)

P (N=51)

Ogółem (N=227)

11,30192

10,75910

10,75004

10,94841

11,97978

Odchylenie
standardowe

F=3,704; p<0,013

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 p<0,035

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

N (N=37)

Zmienna

Zasoby energetyczne

67,4375

Średnia

16,49817

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

49,9688

N (N=37)

Zasoby stanu (zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych
(N=227)

65,4688

N (N=37)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

(zyski)
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46,9744
49,9688
48,2623
46,9744
54,7297
48,2623
49,7041
54,7297
49,7041

S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Ogółem (N=227)
11,30192

10,94841
11,97978
10,75004
10,94841
10,75910
10,75004
11,30192
10,75910
F=3,704; p<0,013

F=3,704; p<0,013

P-S2 p<0,035

P-S1 n.i.

P-N n.i.
P-S2
p<0,035

P-S1 n.i.

P-N n.i.

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Zasoby energetyczne
(zyski)
Zmienna
67,4375
Średnia
69,2051
67,4375
67,8689
69,2051
76,9459
67,8689
70,0828
76,9459

Średnia
Odchylenie
16,49817
standardowe
12,32921
16,49817
15,18165
12,32921
14,39704
15,18165
15,00017
14,39704

standardowe

P-N n.i.
P-S2 p<0,052
P-S1 p<0,027

F=3,556; p<0,013

P-S2 p<0,052

P-S1 p<0,027

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

F=3,556; p<0,013

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

21,1563
Średnia
18,6923
21,1563
20,1311
18,6923
22,6486
20,1311
20,5444
22,6486

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Zasoby materialne
(strata)
Zmienna
Odchylenie
9,39838
standardowe
7,38118
9,39838
7,81979
7,38118
8,72804
7,81979
8,28794
8,72804

standardowe

F=1,569; p<0,199(n.i.)

F=1,569; p<0,199(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
P-S2
n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

46,2813
Średnia
46,6923
46,2813
42,4590

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)

Zasoby podmiotowe
(strata)
Zmienna

Zasoby podmiotowe
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
18,98086
standardowe
13,74802
18,98086
15,28788

standardowe

F=1,015; p<0,387(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Ogółem (N=227)
20,5444
8,28794
społecznych (N=227)

Zasoby materialne
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Ogółem (N=227)
70,0828
15,00017
społecznych (N=227)

Zasoby energetyczne
(zyski)

Grupy

Zmienna

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

Zasoby stanu (zyski)
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Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Średnia
18,6923
21,1563
20,1311
18,6923
22,6486
20,1311
20,5444
22,6486

standardowe
7,38118
9,39838
7,81979
7,38118
8,72804
7,81979
8,28794
8,72804
F=1,569; p<0,199(n.i.)

F=1,569; p<0,199(n.i.)

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
P-S2
n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Zasoby podmiotowe
(strata)
Zmienna
46,2813
Średnia
46,6923
46,2813
42,4590
46,6923
47,7568
42,4590
45,3195
47,7568

Średnia
Odchylenie
18,98086
standardowe
13,74802
18,98086
15,28788
13,74802
18,37027
15,28788
16,42891
18,37027

standardowe

F=1,015; p<0,387(n.i.)

F=1,015; p<0,387(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
P-S2
n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

48,5313
Średnia
50,6923
48,5313
46,8033
50,6923
54,2162
46,8033
49,6509
54,2162
49,6509

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Ogółem (N=227)

Zasoby stanu (strata)
Zmienna

Zasoby stanu (strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

18,18038

Odchylenie
20,00643
standardowe
18,00607
20,00643
17,22481
18,00607
17,98940
17,22481
18,18038
17,98940

standardowe

F=1,369; p<0,254(n.i.)

F=1,369; p<0,254(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
P-S2
n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
(N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych
Ogółem (N=227)
45,3195
16,42891
(N=227)

Zasoby podmiotowe
(strata)

Grupy

Zmienna

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Ogółem (N=227)
20,5444
8,28794
społecznych (N=227)

Zasoby materialne
(strata)

(strata)
Zmienna
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34,1803
35,7179
37,4865
34,1803
35,4083
37,4865

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)
12,93087
14,22561

14,22561
12,06718

12,06718
12,06114

Odchylenie
14,23191
standardowe
12,06114
14,23191

standardowe

analizy wariancji

F=0,517; p<0,671(n.i.)

F=0,517; p<0,671(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2
n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

114,5152
Średnia
120,1163
114,5152
121,1194
120,1163
129,0000
121,1194
121,3736
129,0000
121,3736

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)

Ogółem (N=227)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

25,73844

25,73844
23,61757

23,61757
28,80947

28,80947
21,44007

Odchylenie
25,45354
standardowe
21,44007
25,45354

standardowe

F=1,991; p<0,117(n.i.)

F=1,991; p<0,117(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2
n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Odchylenie
13,05228
standardowe

13,35779

72,3438
Średnia
69,6585

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

standardowe

Średnia

Grupy

Zmienna

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej Ogółem
analizy wariancji
dla zmiennej znaczenie
zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
(N=227)i testów post hoc
35,4083
12,93087
społecznych (N=227)

Zasoby energii (strata)

34,9688
Średnia
35,7179
34,9688

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)

Zasoby energii (strata)
Zmienna

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
(N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot społecznych
(N=227)
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120,1163
114,5152
121,1194
120,1163
129,0000
121,1194
121,3736
129,0000

121,3736

S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)

Ogółem (N=227)
25,73844

25,73844
23,61757

23,61757
28,80947

28,80947
21,44007

21,44007
25,45354

F=1,991; p<0,117(n.i.)

F=1,991; p<0,117(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
n.i.
P-S2

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)
72,3438
Średnia
69,6585
72,3438
73,1846
69,6585
78,4615
73,1846
73,3785
78,4615

Średnia

Odchylenie
13,05228
standardowe
13,35779
13,05228
14,83018
13,35779
16,09650
14,83018
14,68449
16,09650

standardowe

analizy wariancji

F=1,991 p<0,117(n.i.)

F=1,991 p<0,117(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
n.i.
P-S2

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

72,3438
Średnia
69,6585
72,3438
73,1846
69,6585
78,4615
73,1846
73,3785
78,4615

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)
S1 (N=59)
P (N=51)
S2 (N=80)
Ogółem (N=227)
P (N=51)

Zasoby wewnętrzne (zysk)
Zmienna

Odchylenie
13,05228
standardowe
13,35779
13,05228
14,83018
13,35779
16,09650
14,83018
14,68449
16,09650

standardowe

F=2,558; p<0,057(n.i.)

F=2,558; p<0,057(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
n.i.
P-S2

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

91,5938
Średnia
89,6585
91,5938
89,6769

N (N=37)
Grupy
S1 (N=59)
N (N=37)
S2 (N=80)

Zasoby zewnętrzne (zysk)
Zmienna

Zasoby zewnętrzne (zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

25,11632
Odchylenie
standardowe
22,10838
25,11632
21,21476

standardowe

F=3,785; p<0,012

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
społecznych (N=227)

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Ogółem (N=227)
73,3785
14,68449
społecznych (N=227)

Zasoby wewnętrzne (zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej Ogółem
analizy wariancji
i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
(N=227)
73,3785
14,68449
społecznych (N=227)

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

Grupy

Zmienna

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)
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73,1846
78,4615
73,3785

S2 (N=80)

P (N=51)

Ogółem (N=227)
14,68449

16,09650

14,83018

13,35779
F=2,558; p<0,057(n.i.)

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

89,6769
103,8462

S2 (N=80)

P (N=51)
23,17810

23,40551

21,21476

22,10838

25,11632

Odchylenie
standardowe

F=3,785; p<0,012

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 p<0,025

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

50,8780
47,2000
52,3846
49,8362

S1 (N=59)

S2 (N=80)

P (N=51)

Ogółem (N=227)

18,02370

20,74357

16,22710

15,92356

20,51907

Odchylenie
standardowe

F=0,794; p<0,499(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

N (N=37)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne (strata)

67,1875

Średnia

29,83875

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

50,7500

N (N=37)

Zasoby wewnętrzne (strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

93,1412

89,6585

S1 (N=59)

Ogółem (N=227)

91,5938

N (N=37)

Zasoby zewnętrzne (zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
społecznych (N=227)

69,6585

S1 (N=59)
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47,2000
50,8780
52,3846
47,2000
49,8362
52,3846

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)
18,02370
20,74357

20,74357
16,22710

16,22710
15,92356

15,92356
20,51907

20,51907
standardowe

F=0,794; p<0,499(n.i.)

F=0,794; p<0,499(n.i.)

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

65,8780
67,1875
65,3538
65,8780
72,5641
65,3538
67,3955
72,5641

S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)

Zasoby zewnętrzne (strata)

26,51354
26,74223

26,74223
25,35525

25,35525
25,68676
F=0,664; p<0,575(n.i.)

F=0,664; p<0,575(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Odchylenie
29,83875
standardowe
25,68676
29,83875

analizy wariancji

standardowe

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

17,3611
Średnia
19,9216
17,3611
16,9726
19,9216
18,5652
16,9726
18,1262
18,5652

N (N=37)
Grupy

S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)
S1 (N=59)

P (N=51)
S2 (N=80)

Ogółem (N=227)
P (N=51)

Religijne radzenie sobie
Zmienna
negatywne

5,42205
5,36512

5,36512
5,12340

5,12340
5,75098

5,75098
5,06051

Odchylenie
5,06051
standardowe

standardowe

F=3,422; p<0,018

F=3,422; p<0,018

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

15,6944
Średnia
18,9412
15,6944
18,1233

N (N=37)
Grupy

S1 (N=59)
N (N=37)

S2 (N=80)

Religijne radzenie sobie
Zmienna
pozytywne

Religijne radzenie sobie
pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

6,60586

6,62242
6,49756

Odchylenie
6,49756
standardowe

standardowe

F=2,988; p<0,032

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,041

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie sierot społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji
i testów post hoc
dla zmiennej religijne5,42205
strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Ogółem
(N=227)
18,1262
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie sierot społecznych (N=227)

Religijne radzenie sobie
negatywne

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie sierot społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej Ogółem
analizy wariancji
i testów post hoc
dla zmiennej religijne
strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
(N=227)
67,3955
26,51354
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie sierot społecznych (N=227)

67,1875
Średnia

N (N=37)
Grupy

Zasoby zewnętrzne (strata)
Zmienna

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
społecznych (N=227)
Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej Ogółem
analizy wariancji
i testów post hoc
dla zmiennej straty
w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie sierot
(N=227)
49,8362
18,02370
społecznych (N=227)

50,8780
50,7500

S1 (N=59)
N (N=37)

Zasoby wewnętrzne (strata)

50,7500
Średnia

Grupy

Zmienna
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67,3955
26,51354

19,9216
16,9726
18,5652
18,1262

S1 (N=59)

S2 (N=80)

P (N=51)

Ogółem (N=227)
5,42205

5,36512

5,12340

5,75098

5,06051

Odchylenie
standardowe

F=3,422; p<0,018

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

15,6944
18,9412
18,1233
20,0217
18,3252

N (N=37)

S1 (N=59)

S2 (N=80)

P (N=51)

Ogółem (N=227)

Religijne radzenie sobie
pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

6,80932

7,13205

6,60586

6,62242

6,49756

Odchylenie
standardowe

F=2,988; p<0,032

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N p<0,041

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie sierot społecznych (N=227)

17,3611

N (N=37)

Religijne radzenie sobie
negatywne

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie sierot społecznych (N=227)

Ogółem (N=227)
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Aneks do rozdziału VI
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie eurosierot (N=277)

Minimum Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
68,72

171,43 124,4421

17,73282

Relacje z innymi

8,00

33,00

18,8668

4,03963

Relacje rodzinne

2,00

31,00

15,6884

4,83086

Stosunek do siebie

2,00

25,00

16,1752

3,43321

Dążenia i cele

10,00

39,00

25,6825

4,70844

Doświadczane problemy

14,86

42,29

30,0673

5,11788

,00

41,00

10,0656

4,85551

Stosunek do wartości

analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=2

N=277)

Średnia

Odchylenie
standardowe

281,1000

45,15148

271,4615

54,10849

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-N1n.i.
F=1,329; p<0,266(n.i.)
P-N2 n.i.

270,4000

41,01574

284,4217

42,12442

278,2899

45,06439

P-S n.i.

analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=27

2,00
10,00
14,86
2,00
,00
10,00

Relacje rodzinne
Dążenia
i cele
Doświadczane
problemy
Stosunek do siebie
Stosunek
wartości
Dążenia ido
cele
41,00
39,00

42,29
25,00

31,00
39,00

33,00
25,00

10,0656
25,6825

30,0673
16,1752

15,6884
25,6825

18,8668
16,1752

4,85551
4,70844

5,11788
3,43321

4,83086
4,70844

4,03963
3,43321

Zmienna

Grupy

41,00 10,0656
,00
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

4,85551
Wyniki testów post hoc

271,4615
Średnia
270,4000
281,1000
284,4217
271,4615
278,2899
270,4000

N2
(N=51)
Grupy

(N=52)
Zasoby (znaczenie) SN1(N=63)

PN2(N=111)
(N=51)

Ogółem
S (N=63)(N=277)
45,06439
41,01574

42,12442
54,10849

41,01574
45,15148

45,15148
Odchylenie
54,10849
standardowe

F=1,329; p<0,266(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,329; p<0,266(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1n.i.

P-N2 n.i.

WynikiP-N1n.i.
testów post hoc

Grupy

Średnia

278,2899
45,06439
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

201,5641
Średnia
219,6000
204,6500
225,6951
201,5641
215,7087
219,6000

N2
(N=51)
Grupy

SN1(N=63)
(N=52)

PN2(N=111)
(N=51)

Ogółem
S (N=63)(N=277)

Zmienna

Zasoby (zysk)

43,84899
38,29871

42,52107
45,45952

38,29871
46,16

46,16
Odchylenie
45,45952
standardowe

F=3,895; p<0,010

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,895; p<0,010

P-S n.i.

P-N2 p<0,042

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 p<0,042

n.i.post hoc
WynikiP-N1
testów

Grupy

Średnia

215,7087

43,84899
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

148,0000
166,0000
Średnia
156,7556
148,0000
129,8902
166,0000

N1 (N=52)

N2
(N=51)
Grupy

SN1(N=63)
(N=52)

PN2(N=111)
(N=51)

Zasoby (strata)

Zmienna

Zasoby (strata)

57,86596
57,01477

65,31398
56,95252

Odchylenie
57,01477
standardowe

56,95252

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=4,012; p<0,008

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 p<0,022

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zmienna

Ogółem (N=277)

P (N=111) analizy wariancji i testów
225,6951
42,52107
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

204,6500

N1 (N=52)

Zasoby (zysk)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zmienna

Ogółem (N=277)

P (N=111)analizy wariancji i testów
42,12442
284,4217
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zmienna

281,1000

Zasoby (znaczenie) N1 (N=52)

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Stosunek do wartości
Odchylenie
Średnia
standardowe

Doświadczane
42,29
30,0673 Zasobów S. Hobfolla
5,11788
14,86 w teście
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dlaproblemy
zmiennej znaczenie zasobów
Ocena Zachowania
w grupie eurosierot (N=277)

8,00
2,00

Relacje z do
innymi
Stosunek
siebie

��� ����������������������������������������������� ����� �� ��������� ��

204,6500
219,6000
201,5641
225,6951
219,6000
215,7087
225,6951

N1 (N=52)
S (N=63)

N2 (N=51)
P (N=111)
S (N=63)
Ogółem (N=277)
P (N=111)

Zasoby (zysk)
45,45952
42,52107
38,29871
43,84899
42,52107

46,16
38,29871

Odchylenie
standardowe
45,45952

F=3,895; p<0,010

F=3,895; p<0,010

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 p<0,042

P-S n.i.
n.i.
P-N1

P-N2 p<0,042

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

215,7087

Odchylenie

43,84899

Wyniki jednoczynnikowej

Grupy
N2 (N=51)
N1 (N=52)
S (N=63)
N2 (N=51)
P (N=111)
S (N=63)
Ogółem (N=277)
P (N=111)

148,0000
Średnia
166,0000
148,0000
156,7556
166,0000
129,8902
156,7556
146,1117
129,8902

56,95252
Odchylenie
standardowe
57,01477
56,95252
65,31398
57,01477
57,86596
65,31398
60,53406
57,86596
F=4,012; p<0,008

P-N2 p<0,022

F=4,012; p<0,008

P-S n.i.

P-N2 p<0,022

P-S n.i.
n.i.
P-N1

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

38,5250
Średnia
38,6410
38,5250
38,0222
38,6410
38,7952
38,0222
38,5459
38,7952
38,5459

Zasoby materialne N1 (N=52)
(znaczenie)
Zmienna
Grupy
N2 (N=51)
Zasoby materialne N1 (N=52)
S (N=63)
(znaczenie)
N2 (N=51)
P (N=111)
S (N=63)
Ogółem (N=277)
P (N=111)

Ogółem (N=277)

7,58682

8,23684
Odchylenie
standardowe
9,24943
8,23684
5,30647
9,24943
7,57364
5,30647
7,58682
7,57364

F=0,102; p<0,959(n.i.)

F=0,102; p<0,959(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dlaOdchylenie
zmiennej znaczenie zasobów
materialnych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
Wyniki
jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc
(N=277)
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
Ogółem (N=277)
146,1117
60,53406
(N=277)

Zasoby (strata)

N1 (N=52)

Zasoby (strata)

Zmienna

Wyniki
testów
post (N=277)
hoc
Tabela
4. Wyniki jednoczynnikowej
i testów post hoc dla
zmiennej straty w zasobach wanalizy
teście Ocena
Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
eurosierot
wariancji
Zmienna
Grupy analizy wariancjiŚrednia
standardowe

Ogółem (N=277)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Średnia
201,5641

Grupy
N2 (N=51)

Zmienna

����� �� ��������� �� ����������������������������������������������� ���

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc

85,6500
80,7949
Średnia
80,0889
85,6500
85,0843
80,7949
83,2995
80,0889

N1 (N=52)

N2
(N=51)
Grupy

S (N=63)
N1
(N=52)

P (N=111)
N2
(N=51)

SOgółem
(N=63)(N=277)

13,63950
13,87251

13,23079
14,95815

13,87251
12,20036

12,20036
Odchylenie
14,95815
standardowe

F=2,176; p<0,092(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,176; p<0,092(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki P-N1
testówn.i.
post hoc

Grupy

83,2995

Średnia

13,63950
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Średnia89,7436

90,0222
92,3250
95,6145
89,7436
92,6570
90,0222

N2
(N=51)
Grupy

S (N=63)
Zasoby stanu (znaczenie) N1
(N=52)

P (N=111)
N2
(N=51)

SOgółem
(N=63)(N=277)

17,73766
16,96988

16,05997
20,62283

16,96988
18,57540

18,57540
Odchylenie
20,62283
standardowe

F=1,465; p<0,225(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,465; p<0,225(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki P-N1
testówn.i.
post hoc

Ogółem (N=277)
92,6570

Odchylenie

17,73766

Wyniki jednoczynnikowej

64,6000
62,2667

(N=52)
Zasoby energii (znaczenie) N1
S (N=63)

N2
(N=51)
P (N=111)

62,2821
Średnia

N2
(N=51)
Grupy

Zmienna

64,6000

Zasoby energii (znaczenie) N1 (N=52)

11,22908
10,17662

11,22908
Odchylenie
13,83160
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,829; p<0,479 (n.i.)

P-S n.i.
P-N1n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów
post hoc
P-N1n.i.

post
hoc
Tabela
8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testówŚrednia
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów energetycznych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S.Wyniki
Hobfollatestów
w grupie
eurosierot
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
standardowe
(N=277)

(N=277)

P (N=111)
16,05997
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post 95,6145
hoc dla zmiennej znaczenie
zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot

Zmienna

92,3250

Zasoby stanu (znaczenie) N1 (N=52)

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zmienna

Ogółem (N=277)

P (N=111)
13,23079
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post 85,0843
hoc dla zmiennej znaczenie
zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Zmienna

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Tabela
6. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testówŚrednia
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów podmiotowych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
standardowe
(N=277)

Odchylenie

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

��� ����������������������������������������������� ����� �� ��������� ��

89,7436
95,6145
90,0222
92,6570
95,6145

N2 (N=51)
P (N=111)

S (N=63)
Ogółem (N=277)

P (N=111)
16,05997

16,96988
17,73766

20,62283
16,05997

18,57540
16,96988

18,57540
Odchylenie
standardowe
20,62283

F=1,465; p<0,225(n.i.)

F=1,465; p<0,225(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

62,2821
64,9277
62,2667
63,7874
64,9277

N2 (N=51)
P (N=111)

S (N=63)
Ogółem (N=277)

P (N=111)
11,00973

10,17662
11,45075

13,83160
11,00973

11,22908
10,17662

11,22908
Odchylenie
standardowe
13,83160

F=0,829; p<0,479 (n.i.)

F=0,829; p<0,479 (n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1n.i.

26,3750
29,1111
27,0769
28,5976
29,1111
27,9903
28,5976

Zasoby materialne (zyski) N1 (N=52)
S (N=63)

N2 (N=51)
P (N=111)

S (N=63)
Ogółem (N=277)

P (N=111)

7,35159

7,79342
8,20648

9,32846
7,35159

9,09406
7,79342

9,09406
Odchylenie
standardowe
9,32846

F=1,109; p<0,347(n.i.)

P-N2 n.i.

F=1,109; p<0,347(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

WynikiP-N1
testów
n.i.post hoc

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Zasoby podmiotowe
(zyski)
Zmienna

67,7250
Średnia
61,6923
67,7250
69,4444

N1 (N=52)

Grupy
N2
(N=51)

N1 (N=52)
S (N=63)

16,22595
12,20200

16,22595
Odchylenie
standardowe
13,25688

P-N2 p<0,002

F=5,245; p<0,002

P-S n.i.
P-N1 n.i.

WynikiP-N1
testów
n.i.post hoc

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach podmiotowych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S.
Hobfolla
w grupie
Wyniki
testów
posteurosierot
hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)
Ogółem (N=277)
27,9903
8,20648

Średnia
27,0769

26,3750

Grupy
N2
(N=51)

Zmienna

Zasoby materialne (zyski) N1 (N=52)

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach materialnych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie post
eurosierot
Wynikiwtestów
hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)
Ogółem (N=277)
63,7874
11,45075

64,6000
62,2667

Zasoby energii (znaczenie) N1 (N=52)
S (N=63)

64,6000
Średnia
62,2821

Grupy
N2
(N=51)

Zmienna

Zasoby energii (znaczenie) N1 (N=52)

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów energetycznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S.
Hobfolla
w grupie
Wyniki
testów
posteurosierot
hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)
Ogółem (N=277)
92,6570
17,73766

92,3250
90,0222

Zasoby stanu (znaczenie) N1 (N=52)
S (N=63)

92,3250
Średnia
89,7436

Grupy
N2
(N=51)

Zmienna

����� �� ��������� �� ����������������������������������������������� ���

29,1111
28,5976
27,9903

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)
8,20648

7,35159

7,79342

9,32846
F=1,109; p<0,347(n.i.)
P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

61,6923
69,4444
72,5610
68,8835

N2 (N=51)

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)
14,68253

14,69954

12,20200

13,25688

16,22595

Odchylenie
standardowe

F=5,245; p<0,002

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 p<0,002

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

67,2051
71,9778
72,7317
69,9806

N2 (N=51)

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)

16,00365

15,80049

15,02194

15,35403

16,96180

Odchylenie
standardowe

F=2,909; p<0,036

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

N1 (N=52)

Zmienna

Zasoby energetyczne

45,7500

Średnia

9,74219

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

64,8000

N1 (N=52)

Zasoby stanu (zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

67,7250

N1 (N=52)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

27,0769

N2 (N=51)
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67,2051
72,7317
71,9778
69,9806
72,7317

(N=51)
PN2(N=111)

S (N=63)(N=277)
Ogółem

P (N=111)

Ogółem (N=277)

64,8000
71,9778

67,2051

(N=52)
SN1(N=63)

15,80049

15,02194
16,00365

15,35403
15,80049

16,96180
15,02194

15,35403

F=2,909; p<0,036

F=2,909; p<0,036

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

45,7500

Średnia
45,5897
45,7500
49,0667
45,5897
51,8049
49,0667
48,8544
51,8049

N1 (N=52)

Grupy
N2
(N=51)

(N=52)
SN1(N=63)

(N=51)
PN2(N=111)

S (N=63)(N=277)
Ogółem

P (N=111)
11,11604

10,42593
11,16301

12,06936
11,11604

9,74219
10,42593

9,74219
Odchylenie
standardowe
12,06936

F=4,251; p<0,006

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=4,251; p<0,006

P-S n.i.

P-N2 p<0,038

P-S n.i.
P-N1 p<0,043

P-N2 p<0,038

Wyniki
testów
post hoc
P-N1
p<0,043

48,8544
Odchylenie

11,16301
Wyniki jednoczynnikowej

18,8750
21,2222
20,3590
18,0122
21,2222
19,3252
18,0122

Zasoby materialne (strata) SN1(N=63)
(N=52)

(N=51)
PN2(N=111)

S (N=63)(N=277)
Ogółem

P (N=111)

8,52809

10,17995
9,07401

8,83321
8,52809

8,93047
10,17995

8,93047
Odchylenie
standardowe
8,83321

F=1,439; p<0,233(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,439; p<0,233(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

n.i.post hoc
WynikiP-N1
testów

19,3252

Odchylenie

9,07401
Wyniki jednoczynnikowej

Zasoby podmiotowe
(strata)

Zasoby podmiotowe
(strata)
Zmienna

45,9000

Średnia
52,7949
45,9000
46,1111

N1 (N=52)

N2
(N=51)
Grupy

(N=52)
SN1(N=63)

18,81870
19,26634

18,81870
Odchylenie
standardowe
18,99194

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=5,786; p<0,001

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 p<0,001

n.i.post hoc
WynikiP-N1
testów

Wyniki
testów
posteurosierot
hoc
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S.
Hobfolla
w grupie
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Ogółem (N=277)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

Średnia
20,3590

18,8750

Grupy
N2
(N=51)

Zmienna

Zasoby materialne (strata) N1 (N=52)

post
hoc
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Wyniki
Hobfolla testów
w grupie
eurosierot
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Ogółem (N=277)

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

Zasoby energetyczne
(zyski)

Zasoby energetyczne
(zyski)
Zmienna

Odchylenie
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów Wyniki
S. Hobfolla
w grupie
testów
post eurosierot
hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Wyniki jednoczynnikowej

16,00365
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów69,9806
post hoc dla zmiennej zyski
w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

Zasoby stanu (zyski)
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20,3590
Średnia
21,2222
18,8750
18,0122
20,3590
19,3252
21,2222

N2
(N=51)
Grupy

S (N=63)
(N=52)
Zasoby materialne (strata) N1

P (N=111)
N2
(N=51)

SOgółem
(N=63)(N=277)
9,07401
10,17995

8,52809
8,83321

10,17995
8,93047

Odchylenie
8,83321
standardowe

F=1,439; p<0,233(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,439; p<0,233(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

n.i.post hoc
WynikiP-N1
testów
P-N2 n.i.

Ogółem (N=277)
19,3252

9,07401

45,9000
52,7949
Średnia
46,1111
45,9000
38,3659
52,7949
44,2524
46,1111

N1 (N=52)

N2
(N=51)
Grupy

S (N=63)
N1
(N=52)

P (N=111)
N2
(N=51)

SOgółem
(N=63)(N=277)

18,81870

19,15366
19,26634

17,70995
18,99194

19,26634
18,81870

Odchylenie
18,99194
standardowe

F=5,786; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=5,786; p<0,001

P-S n.i.

P-N2 p<0,001

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 p<0,001

Grupy

Średnia

44,2524
19,15366
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

47,5500
53,2564
Średnia
52,6000
47,5500
41,5976
53,2564
47,3641
52,6000

41,5976
47,3641

N1 (N=52)

N2 (N=51)
Grupy

S (N=63)
N1
(N=52)

P (N=111)
N2
(N=51)

SOgółem
(N=63)(N=277)

P (N=111)

Ogółem (N=277)

Zasoby stanu (strata)

Zmienna

Zasoby stanu (strata)

20,69355

19,50426

20,69355
23,68582

19,50426
18,13940

23,68582
19,26063

Odchylenie
18,13940
standardowe

19,26063

F=4,340; p<0,005

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=4,340; p<0,005

P-S p<0,037

P-N2 p<0,035

P-N1 n.i.

P-S p<0,037

n.i.post hoc
WynikiP-N1
testów
P-N2 p<0,035

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zmienna

Ogółem (N=277)

P (N=111)
17,70995
38,3659
Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej straty
w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zasoby podmiotowe
(strata)

Zmienna

Zasoby podmiotowe
(strata)

(N=277)

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Tabela
14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach podmiotowych
w wariancji
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
analizy
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe

(N=277)

P (N=111)
8,52809
18,0122
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej straty
w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot

Zmienna
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Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

39,5897
Średnia
36,8222
35,6750
31,9146
39,5897
35,1699
36,8222

N2 (N=51)
Grupy

N1(N=63)
(N=52)
Zasoby energii (strata) S

P
N2(N=111)
(N=51)

Ogółem
S (N=63)(N=277)

13,19166

14,53323
14,78988

14,62469
14,32649

14,78988
13,19166

Odchylenie
14,32649
standardowe

F=2,859; p<0,038

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,859;
p<0,038

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-S n.i.

Wyniki P-N1
testówn.i.
post hoc
P-N2 n.i.

35,1699

93,9318
87,5854
Średnia
88,3962
93,9318
93,7444
87,5854
91,4298
88,3962
93,7444

N1 (N=52)

N2 (N=51)
Grupy

S
N1(N=63)
(N=52)

P
N2(N=111)
(N=51)

Ogółem
S (N=63)(N=277)

P (N=111)

12,93705

15,62953

15,56398
15,83125

15,62953
16,70775

15,83125
12,93705

Odchylenie
16,70775
standardowe

F=2,601; p<0,053(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,601; p<0,053(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-S n.i.

Wyniki P-N1
testówn.i.
post hoc
P-N2 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc

125,8636
120,5854
Średnia
121,0943
125,8636

N2 (N=51)
Grupy

S
N1(N=63)
(N=52)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

N1 (N=52)

23,93522
23,55359

Odchylenie
30,69607
standardowe

23,55359
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,988; p<0,399(n.i.)

Wyniki P-N1
testówn.i.
post hoc
P-N2 n.i.

analizywwariancji
Tabela
18. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów zewnętrznych
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
Zmienna
Grupy analizy wariancji i testów
Średnia
standardowe
(N=277)

Odchylenie

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej znaczenie
Ogółemanalizy
(N=277)
91,4298
15,56398zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Zmienna

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

(N=277)

14,53323
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizywwariancji
Zmienna
Grupy analizy wariancji i testów
Średnia
standardowe
Tabela
17. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów wewnętrznych
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot

Ogółem (N=277)

P (N=111)
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej znaczenie
14,62469zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
31,9146
(N=277)

Zmienna

35,6750

Zasoby energii (strata) N1 (N=52)

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)

Zmienna

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot (N=277)
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87,5854
93,9318
88,3962
87,5854
93,7444
88,3962
91,4298
93,7444
91,4298

N2 (N=51)

(N=52)
SN1(N=63)

(N=51)
PN2(N=111)

S (N=63)(N=277)
Ogółem

P (N=111)

Ogółem (N=277)
15,56398

15,62953

15,83125
15,56398

16,70775
15,62953

12,93705
15,83125

16,70775

F=2,601; p<0,053(n.i.)

F=2,601; p<0,053(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

125,8636
Średnia
120,5854
125,8636
121,0943
120,5854
127,1333
121,0943
124,3070
127,1333

N1 (N=52)

Grupy
N2
(N=51)

N1 (N=52)
S (N=63)

N2 (N=51)
P (N=111)

S (N=63)
Ogółem (N=277)

P (N=111)
24,92244

23,93522
25,58191

30,69607
24,92244

23,55359
23,93522

23,55359
Odchylenie
standardowe
30,69607

F=0,988; p<0,399(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,988; p<0,399(n.i.)

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

72,7273
76,1698
67,4750
79,5682
76,1698
75,2800
79,5682

N2 (N=51)
P (N=111)

S (N=63)
Ogółem (N=277)

P (N=111)

Grupy
N2
(N=51)

N1 (N=52)
S (N=63)

72,7273
Średnia
67,4750

N1 (N=52)

15,93218

13,61805
16,05117

14,67247
15,93218

17,52389
13,61805

17,52389
Odchylenie
standardowe
14,67247

F=6,055; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=6,055; p<0,001

P-S n.i.

P-N2 p<0,014

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 p<0,014

WynikiP-N1
testów
n.i.post hoc

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)
Zmienna

Średnia
89,2500
86,5000
94,4528

Grupy
N2
(N=51)

N1 (N=52)
S (N=63)

N2 (N=51)

86,5000

N1 (N=52)

25,37395
22,61430

25,37395
Odchylenie
standardowe
25,17095

P-N2 p<0,039

F=2,830; p<0,039

P-S n.i.
P-N1 p<0,031

Wyniki
testów
post hoc
P-N1
p<0,031

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach zewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S.Wyniki
Hobfolla
w grupie
testów
posteurosierot
hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)
Ogółem (N=277)
75,2800
16,05117

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)
Zmienna

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach wewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S.
Hobfolla
w grupie
Wyniki
testów
posteurosierot
hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)
Ogółem (N=277)
124,3070
25,58191

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)
Zmienna

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów zewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S.
Hobfolla
w grupie
Wyniki
testów
posteurosierot
hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
(N=277)

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)
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67,4750
76,1698
79,5682
75,2800

N2 (N=51)

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)
16,05117

15,93218

13,61805

14,67247
F=6,055; p<0,001

P-N1 n.i.

P-S n.i.

P-N2 p<0,014

89,2500
94,4528
97,9659
93,3467

N2 (N=51)

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)
23,75347

22,16005

22,61430

25,17095

25,37395

Odchylenie
standardowe

F=2,830; p<0,039

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 p<0,039

P-N1 p<0,031

Wyniki testów post hoc

56,6000
52,1132
42,1264
48,7946

N2 (N=51)

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)

21,18767

19,46303

22,42308

20,39331

20,50776

Odchylenie
standardowe

F=5,582; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S p<0,014

P-N2 p<0,002

P-N1 p<0,023

Wyniki testów post hoc

N1 (N=52)

Zasoby zewnętrzne
(strata)

N2 (N=51)

Grupy

Zmienna

62,5682

Średnia

28,49920

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N1 p<0,039

Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

50,8864

N1 (N=52)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

86,5000

N1 (N=52)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
(N=277)

(zysk)

����� �� ��������� �� ����������������������������������������������� ���

Grupy
N2 (N=51)
N1 (N=52)
S (N=63)
N2 (N=51)
P (N=111)
S (N=63)
Ogółem (N=277)
P (N=111)

50,8864
Średnia
56,6000
50,8864
52,1132
56,6000
42,1264
52,1132
48,7946
42,1264
20,50776
Odchylenie
standardowe
20,39331
20,50776
22,42308
20,39331
19,46303
22,42308
21,18767
19,46303

F=5,582; p<0,001

F=5,582; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S p<0,014

P-N2 p<0,002

P-S
P-N1p<0,014
p<0,023

P-N2 p<0,002

Wyniki testów post hoc
P-N1 p<0,023

72,5283
64,4509
57,5517

P (N=111)

Grupy
N2 (N=51)
N1 (N=52)
S (N=63)
N2 (N=51)
P (N=111)

S (N=63)
Ogółem (N=277)

62,5682

Średnia
70,8250
62,5682
72,5283
70,8250
57,5517

N1 (N=52)

27,01109

33,49604
29,62906

28,49920
Odchylenie
standardowe
27,90725
28,49920
33,49604
27,90725
27,01109

F=3,691; p<0,013

F=3,691; p<0,013

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S p<0,019

P-N2 p<0,024

P-S
P-N1p<0,019
p<0,039

P-N2 p<0,024

Wyniki testów post hoc
P-N1 p<0,039

17,1250
17,0769
17,4889
16,3398
17,0769
16,8548
16,3398

N2 (N=51)
P (N=111)

S (N=63)
Ogółem (N=277)

P (N=111)

Grupy
N2 (N=51)

N1 (N=52)
S (N=63)

17,1250

Średnia
17,4889

N1 (N=52)

5,43510

6,13842
6,07336

6,92040
5,43510

6,55135
6,13842

6,55135
Odchylenie
standardowe
6,92040

F=0,462; p<0,709(n.i.)

F=0,462; p<0,709(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-S
P-N1n.i.
n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Religijne radzenie
sobie pozytywne

Religijne radzenie
sobie pozytywne
Zmienna

18,7083

Średnia
16,5333
18,7083
18,4038

N1 (N=52)

Grupy
N2
(N=51)

N1 (N=52)
S (N=63)

7,41751
7,48137

7,41751
Odchylenie
standardowe
7,33485

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,397; p<0,244(n.i.)

P-S n.i.
P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Wyniki ojednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
religijne strategie zaradcze
charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu
Religijnych
Wyniki
testówSposobów
post hocRadzenia
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Sobie
ze Stresem K. Pargamenta
w grupie eurosierot (N=277)

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta
w grupie
eurosierot (N=277) 16,8548
Ogółem
(N=277)
6,07336

Religijne radzenie
sobie negatywne

Religijne radzenie
sobie negatywne
Zmienna

Wyniki ojednoczynnikowej
Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
religijne strategie zaradcze
charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Sobie
ze Stresem K. Pargamenta
w grupie eurosierot (N=277)
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta
w grupie
eurosierot (N=277) 64,4509
Ogółem
(N=277)
29,62906

Zasoby zewnętrzne
(strata)

Zasoby zewnętrzne
(strata)
Zmienna

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
(N=277)
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie eurosierot
Ogółem (N=277)
48,7946
21,18767
(N=277)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

(strata)
Zmienna
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64,4509
29,62906

17,4889
17,0769
16,3398
16,8548

N2 (N=51)

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)
6,07336

5,43510

6,13842

6,92040

6,55135

Odchylenie
standardowe

F=0,462; p<0,709(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

18,7083
16,5333
18,4038
19,1456
18,4315

N1 (N=52)

N2 (N=51)

S (N=63)

P (N=111)

Ogółem (N=277)

Religijne radzenie
sobie pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

7,23544

6,93444

7,48137

7,33485

7,41751

Odchylenie
standardowe

F=1,397; p<0,244(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie eurosierot (N=277)

17,1250

N1 (N=52)

Religijne radzenie
sobie negatywne

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie eurosierot (N=277)

Ogółem (N=277)
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Aneks do rozdziału VII
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie małoletnich matek (N=131)

Minimum Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
83,87

169,23 119,4283

18,02173

Relacje z innymi

8,40

27,00

18,8000

4,09410

Relacje rodzinne

7,00

27,00

14,7427

4,83540

Stosunek do siebie

5,00

24,00

14,7551

3,74981

Dążenia i cele

16,00

37,00

24,8314

4,08433

Doświadczane problemy

13,71

40,00

29,1918

5,15703

1,17

18,00

8,1873

3,20098

Stosunek do wartości

zynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie mał

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

N (N=28)

10,0238

3,78069

S (N=51)

8,2222

2,65323

P (N=52)

7,1641

2,95443

Ogółem
(N=131)

8,1873

3,20098

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów

P-N p<0
F=8,057; p<0,001

P-S1 n

zynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małol

py

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów po

8,40
13,71
7,00
1,17
5,00

Relacje z innymi
Doświadczane problemy

Relacje rodzinne
Stosunek do wartości

Stosunek do siebie
24,00

27,00
18,00

27,00
40,00

14,7551

14,7427
8,1873

18,8000
29,1918

24,00 14,7551
169,23 119,4283
37,00 24,8314

Średnia

3,74981

4,83540
3,20098

4,09410
5,15703

3,74981
18,02173
4,08433

Odchylenie standardowe

N (N=28)

Zasoby
(znaczenie)

8,1873

3,20098

18,00

Stosunek do
wartości
10,0238
1,17
3,78069

5,15703

Wyniki testów post hoc

Grupy
Ogółem
(N=131)
N (N=28)

Średnia
8,1873
10,0238

7,1641

2,95443
Odchylenie
standardowe
3,20098
3,78069

F=8,057; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S1 n.i.

8,1873
251,2381
3,20098
57,67400

7,1641 Odchylenie2,95443
Średnia
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

Grupy (N=131)
Ogółem
251,2381

Średnia
285,0962

301,4048

57,67400

28,80892
Odchylenie
standardowe
41,05112

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S1 n.i.

Ogółem
(N=131)
N (N=28)
285,0962
149,9048

301,4048
Średnia

PGrupy
(N=52)
41,05112
43,58200

30,72460
Odchylenie
28,80892
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=12,874; p<0,001

P-N p< n.i.

P-S1 n.i.
Wyniki testów post hoc

P-N p<0,001

Grupy
Ogółem
(N=131)
N (N=28)

P (N=52)
123,5476

Średnia
228,5096
149,9048

61,38531
Odchylenie
standardowe
52,95972
43,58200

F=2,022; p<0,138(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

139,8293

46,17462

p< n.i.
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S.P-N
Hobfolla
w grupie małoletnich
S (N=51)

Zasoby
(strata)

Zmienna

P-S1 p< n.i.

S (N=51)
46,17462
139,8293
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc dla
zmiennej straty w zasobach
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek (N=131)
F=2,022;
p<0,138(n.i.)

Zasoby
(strata)

Zmienna

285,7317

S (N=51)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek (N=131)

Zasoby (zysk) N (N=28)

Zmienna

P (N=52)

F=12,874;
p<0,001
S (N=51)
30,72460
285,7317
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc dla
zmiennej zyski w zasobach
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek (N=131)

P (N=52)
Zmienna
Grupy
Ogółem
(N=131)
Zasoby (zysk) N (N=28)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
małoletnich
P-N
p<0,001 matek (N=131)
S (N=51) analizy wariancji i testów
2,65323
8,2222

Zasoby
(znaczenie)

Zmienna

P (N=52)

P-N p<0,001
S (N=51) analizy wariancji i testów
8,2222
2,65323
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobówF=8,057;
w teście Ocena
Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
małoletnich matek (N=131)
p<0,001

Grupy

Zmienna

4,08433

24,8314

37,00
Wyniki jednoczynnikowej
40,00analizy
29,1918
wariancji

16,00

Odchylenie
Doświadczane problemy
Średnia
standardowe13,71

Dążenia i cele

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek (N=131)

Dążenia i cele

5,00
83,87
16,00

Stosunek
do siebie osobiste
Nieprzystosowanie

Minimum Maksimum
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(N=131)
Grupy

Średnia

standardowe

analizy wariancji

PGrupy
(N=52)

285,7317

251,2381
285,0962

Średnia
301,4048

285,7317

30,72460

57,67400
41,05112

30,72460
Odchylenie
standardowe
28,80892

F=12,874; p<0,001

F=12,874; p<0,001
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p<0,001

n.i.post hoc
Wyniki P-S1
testów

P-N p<0,001

N (N=28)

Zasoby
(strata)

285,0962
Średnia

301,4048

28,80892
Odchylenie
41,05112
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

149,9048
228,5096
139,8293

N
(N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

Zasoby
(strata)
43,58200
52,95972
46,17462

46,17462
Odchylenie
standardowe
61,38531

F=2,022; p<0,138(n.i.)

F=2,022; p<0,138(n.i.)
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p< n.i.

P-S1 p< n.i.

P-N p< n.i.

P-S1
p< n.i.
Wyniki
testów
post hoc

Grupy

228,5096
Średnia

52,95972Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

N
(N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

Zasoby materialne
(znaczenie)
34,9048
39,3173
39,5610

Średnia
41,2857

39,5610

8,37798
6,34794
5,32470

5,32470
Odchylenie
standardowe
5,03299

F=8,106; p<0,001

F=8,106; p<0,001
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

n.i.post hoc
Wyniki P-S1
testów

P-N p<0,001

39,3173
Średnia

6,34794
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Średnia
89,6667
74,7619
84,1538

N
(N=28)
Ogółem
(N=131)

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

83,3171

PGrupy
(N=52)

S (N=51)

Zmienna

(znaczenie)

18,79070
13,02333

10,56750
Odchylenie
standardowe
8,23931

F=11,141; p<0,001
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p<0,001

n.i.post hoc
Wyniki P-S1
testów

P-N p<0,001

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
N (N=28)
Zasoby podmiotowe
18,79070
74,7619
matek (N=131)

Zmienna

Ogółem
(N=131)
Grupy

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
P (N=52)
41,2857
5,03299
matek (N=131)

PGrupy
(N=52)

S (N=51)

Zmienna

(znaczenie)

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
N (N=28)
Zasoby materialne
34,9048
8,37798
matek (N=131)

Zmienna

Ogółem
(N=131)

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
P (N=52)
61,38531
123,5476
matek (N=131)

Średnia
123,5476

PGrupy
(N=52)

139,8293

Zmienna

S (N=51)

149,9048
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji
i testów post hoc dla43,58200
zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek (N=131)

Ogółem
Grupy (N=131)

Zmienna

P (N=52)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
małoletnich matek (N=131)
P-S1 n.i.

S (N=51)

(N=28)(N=131)
Zasoby (zysk) N
Ogółem

Zmienna

S (N=51)

251,2381
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji
i testów post hoc dla57,67400
zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek (N=131)

Zasoby (zysk) N (N=28)

Zmienna
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34,9048
39,5610
41,2857
39,3173

N (N=28)

S (N=51)

P (N=52)

Ogółem
(N=131)
6,34794

5,03299

5,32470

8,37798
F=8,106; p<0,001
P-S1 n.i.

P-N p<0,001

83,3171
89,6667
84,1538

S (N=51)

P (N=52)

Ogółem
(N=131)
13,02333

8,23931

10,56750

18,79070

Odchylenie
standardowe

F=11,141; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

96,9512
102,2381
96,8365

S (N=51)

P (N=52)

Ogółem
(N=131)

14,08236

10,74269

10,78413

19,05681

Odchylenie
standardowe

F=11,465; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

85,8095

N (N=28)

Zasoby stanu
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
(N=131)

74,7619

N (N=28)

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby materialne
(znaczenie)
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96,9512
Średnia
102,2381
85,8095
96,8365
96,9512
102,2381

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

P (N=52)

S (N=51)

10,74269

10,78413
Odchylenie
standardowe
10,74269
19,05681
14,08236
10,78413
F=11,465; p<0,001

F=11,465;
p<0,001
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

P-N p<0,001
WynikiP-S1
testów
n.i.post hoc

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

S (N=51)
65,9024
Średnia
68,2143
55,7619
64,7885
65,9024

8,17559
Odchylenie
standardowe
8,76672
14,75773
10,98779
8,17559
F=11,185; p<0,001

F=11,185;
p<0,001
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,001

P-N p<0,001
WynikiP-S1
testów
n.i.post hoc

Grupy

Średnia

64,7885
10,98779
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

S (N=51)
30,4146
Średnia
35,5714
24,0952
31,2212
30,4146

7,15533
Odchylenie
standardowe
7,33898
7,54258
8,40822
7,15533

F=17,675; p<0,001

F=17,675;
p<0,001
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 p<0,007

P-N p<0,001

P-N p<0,001
Wyniki
testów
post hoc
P-S1
p<0,007

Grupy

Średnia

31,2212

8,40822
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Zmienna

(zyski)

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem

S (N=51)

67,9268
Średnia
77,6190
56,1905
69,4712

10,73636
Odchylenie
standardowe
12,58716
17,05174
15,10864

F=19,666;
p<0,001
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p<0,001

P-N p<0,001
Wyniki
testów
post hoc
P-S1
p<0,004

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby
podmiotowe
17,05174
56,1905

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów 35,5714
post hoc dla zmiennej 7,33898
zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby materialne
(zyski)

Zmienna

(zyski)

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby
materialne
7,54258
24,0952

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej zyski
w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
8,76672
68,2143
matek (N=131)

Zasoby energii
(znaczenie)

Zmienna

(znaczenie)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
Zasoby
energii
N (N=28)
55,7619
14,75773

Zmienna

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
Ogółem
96,8365
14,08236
matek (N=131)
(N=131)

Zasoby stanu
(znaczenie)

Zmienna

(znaczenie)
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S (N=51)
Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

N (N=28)
7,15533
Odchylenie
standardowe
7,33898
7,54258
8,40822
7,15533

31,2212
30,4146

7,54258

30,4146
Średnia
35,5714
24,0952

24,0952

F=17,675; p<0,001

Wyniki
jednoczynnikowej
F=17,675;
p<0,001
analizy wariancji

P-S1 p<0,007

P-N p<0,001

P-N p<0,001
Wyniki testów post hoc
P-S1 p<0,007

Grupy

Średnia

31,2212
8,40822
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

S (N=51)
Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)
10,73636
Odchylenie
standardowe
12,58716
17,05174
15,10864
10,73636

69,4712
67,9268

17,05174

67,9268
Średnia
77,6190
56,1905

56,1905

F=19,666; p<0,001

Wyniki
jednoczynnikowej
F=19,666;
p<0,001
analizy wariancji

P-S1 p<0,004

P-N p<0,001

P-N p<0,001
Wyniki testów post hoc
P-S1 p<0,004

Grupy

Średnia

69,4712
15,10864
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby stanu
(zyski)

Zmienna

(zyski)

17,45824
13,03363

77,9231
75,7805
87,0952
77,9231

P (N=52)

Ogółem
(N=131)

17,45824

15,76320

13,03363
Odchylenie
standardowe
15,76320
17,99696

75,7805
Średnia
87,0952
63,7619

17,99696

S (N=51)
Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

63,7619

F=17,076; p<0,001

Wyniki
jednoczynnikowej
F=17,076;
p<0,001
analizy wariancji

P-S1 p<0,004

P-N p<0,001

P-N p<0,001
Wyniki testów post hoc
P-S1 p<0,004

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby stanu

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
77,6190
Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej 12,58716
zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
(N=131)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Zmienna

(zyski)

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
Zasoby
podmiotowe
N (N=28)

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów35,5714
post hoc dla zmiennej7,33898
zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby materialne
(zyski)

Zmienna

(zyski)

matek
(N=131)
Zasoby
materialne
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50,0488
50,0488
56,2143
56,2143
49,8942
49,8942

S (N=51)
S (N=51)

S (N=63)
S (N=63)

P (N=52)
P (N=52)
12,92992
12,92992

12,33780
12,33780

10,46411
10,46411

8,37542
8,37542

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=21,823; p<0,001
F=21,823; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
analizy wariancji

P-N p<0,001
P-N p<0,001
P-S1 p<0,040
P-S1 p<0,040

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

19,1220
19,1220
16,7619
16,7619
18,3269
18,3269

S (N=51)
S (N=51)

P (N=52)
P (N=52)

Ogółem
Ogółem
(N=131)
(N=131)

7,66842
7,66842

7,86102
7,86102

6,81247
6,81247

8,61919
8,61919

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=1,556; p<0,216(n.i.)
F=1,556; p<0,216(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
analizy wariancji

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

48,0476
48,0476
40,9756

N (N=28)
N (N=28)

S (N=51)

Zasoby podmiotowe
Zasoby podmiotowe
(strata)
(strata)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

15,45394

14,34739
14,34739

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=3,987; p<0,022

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
analizy wariancji

P-N p<0,023
P-N p<0,023

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)
matek (N=131)

19,9048
19,9048

N (N=28)
N (N=28)

Zasoby materialne
Zasoby materialne
(strata)
(strata)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)
matek (N=131)

Ogółem
Ogółem
(N=131)
(N=131)

36,9524
36,9524

N (N=28)
N (N=28)

Zasoby energetyczne
Zasoby energetyczne
(zyski)
(zyski)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)
matek (N=131)
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Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

S (N=51)

N (N=28)
19,1220
Średnia
16,7619
19,9048
18,3269
19,1220

19,9048
6,81247
Odchylenie
standardowe
7,86102
8,61919
7,66842
6,81247

8,61919

F=1,556; p<0,216(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=1,556;
p<0,216(n.i.)
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki P-S1
testów
n.i.post hoc

Grupy

Średnia

18,3269
7,66842
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

S (N=51)
40,9756
Średnia
35,7619
48,0476
40,2981
40,9756

15,45394
Odchylenie
standardowe
18,13877
14,34739
16,86720
15,45394
F=3,987; p<0,022

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,987;
p<0,022
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,023

P-N p<0,023
Wyniki P-S1
testów
n.i.post hoc

Grupy

Średnia

40,2981
16,86720
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

S (N=51)
44,9756
Średnia
40,6905
48,6667
43,9904
44,9756

15,91303
Odchylenie
standardowe
22,54696
14,32946
18,70439
15,91303

F=1,377; p<0,257(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=1,377;
p<0,257(n.i.)
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Grupy

Średnia

43,9904

18,70439
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby energii
(strata)

Zmienna

(strata)

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem

S (N=51)

34,7561
Średnia
30,3333
33,2857
32,6731

11,46469
Odchylenie
standardowe
14,48745
10,71981
12,68624

Wyniki
jednoczynnikowej
F=1,299;
p<0,277(n.i.)
analizy wariancji

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby energii
33,2857
10,71981

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52) analizy wariancji i testów
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
40,6905
22,54696
(N=131)

Zasoby stanu
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby stanu
48,6667
14,32946

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej straty
w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
18,13877
35,7619
(N=131)

Zasoby podmiotowe
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
Zasoby
podmiotowe
N (N=28)
48,0476
14,34739

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów 16,7619
post hoc dla zmiennej 7,86102
straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby materialne
(strata)

Zmienna

(strata)

matek
(N=131)
Zasoby
materialne
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Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

S (N=51)

N (N=28)
44,9756
Średnia
40,6905
48,6667
43,9904
44,9756

48,6667
15,91303
Odchylenie
standardowe
22,54696
14,32946
18,70439
15,91303

14,32946

F=1,377; p<0,257(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=1,377;
p<0,257(n.i.)
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Grupy

Średnia

43,9904
18,70439
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

S (N=51)
34,7561
Średnia
30,3333
33,2857
32,6731
34,7561

11,46469
Odchylenie
standardowe
14,48745
10,71981
12,68624
11,46469
F=1,299; p<0,277(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=1,299;
p<0,277(n.i.)
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Grupy

Średnia

32,6731
12,68624
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Zmienna

(znaczenie)
90,9524
Średnia
98,8140
82,8095
92,5283
90,9524
98,8140
92,5283

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

P (N=52)

Ogółem
(N=131)

S (N=51)

14,77076

8,82166

13,31596
Odchylenie
standardowe
8,82166
20,71622
14,77076
13,31596

F=10,199; p<0,001

Wyniki
jednoczynnikowej
F=10,199;
p<0,001
analizy wariancji

P-S1 p<0,033

P-N p<0,001

P-N p<0,001
Wyniki testów post hoc
P-S1 p<0,033

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby
wewnętrzne
82,8095
20,71622

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)analizy wariancji i testów
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
14,48745
30,3333
matek (N=131)

Zasoby energii
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
(N=131)
Zasoby energii
N (N=28)
33,2857
10,71981

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52) analizy wariancji i testów
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich matek
22,54696
40,6905
(N=131)

Zasoby stanu
(strata)

Zmienna

(strata)

(N=131)
Zasoby stanu
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126,1667
108,7143
133,2791
126,1667

133,2791
125,5943
125,5943

S
N (N=51)
(N=28)

P
S (N=52)
(N=51)

Ogółem
P (N=52)
(N=131)

Ogółem
(N=131)
23,40036

17,07871
23,40036

17,07871
23,12945

23,12945
27,17930

Odchylenie
27,17930
standardowe

standardowe

F=8,980; p<0,001

F=8,980; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-S1 n.i.
P-N p<0,001

P-N p<0,001

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

74,4634
61,6190
85,5952
74,4634
76,3654
85,5952

S (N=51)
N (N=28)

P (N=52)
S (N=51)

Ogółem
P (N=52)
(N=131)

16,87996
13,77530

13,77530
11,74542

11,74542
19,69385

Odchylenie
19,69385
standardowe

standardowe

F=19,890; p<0,001

F=19,890; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S1p<0,003

P-S1p<0,003
P-Np<0,001

P-Np<0,001

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

74,0000
Średnia
97,2195
74,0000
110,7143

N (N=28)
Grupy

S (N=51)
N (N=28)

P (N=52)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(zysk)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

24,72215

22,66662
20,08482

Odchylenie
20,08482
standardowe

standardowe

F=17,791; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S1p<0,032
P-Np<0,001

P-Np<0,001

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
matek (N=131)

76,3654
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej16,87996
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
(N=131)
matek (N=131)

Ogółem

61,6190
Średnia

N (N=28)
Grupy

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(zysk)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
Wyniki jednoczynnikowej
matek (N=131)
Odchylenie

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

108,7143
Średnia

N (N=28)
Grupy

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)
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S (N=51)
Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)

N (N=28)
11,74542
Odchylenie
standardowe
13,77530
19,69385
16,87996
11,74542

76,3654
74,4634

19,69385

74,4634
Średnia
85,5952
61,6190

61,6190

F=19,890; p<0,001

Wyniki
jednoczynnikowej
F=19,890;
p<0,001
analizy wariancji

P-S1p<0,003

P-Np<0,001

P-Np<0,001
Wyniki
testów post hoc
P-S1p<0,003

Grupy

Średnia

76,3654
16,87996
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

S (N=51)
Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)
22,66662
Odchylenie
standardowe
24,72215
20,08482
26,54689
22,66662

97,2195
Średnia
110,7143
74,0000
97,9808
97,2195

F=17,791; p<0,001

Wyniki
jednoczynnikowej
F=17,791;
p<0,001
analizy wariancji

P-S1p<0,032

P-Np<0,001

P-Np<0,001
Wyniki
testów post hoc
P-S1p<0,032

Grupy

Średnia

97,9808
26,54689
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

S (N=51)
Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)
S (N=51)
16,36135
Odchylenie
standardowe
19,83739
16,72423
18,40160
16,36135

44,3902
Średnia
38,8810
52,0000
43,7019
44,3902

F=3,801; p<0,026

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,801;
p<0,026
analizy wariancji

P-S1n.i.

P-Np<0,027

P-Np<0,027
Wyniki testów post hoc
P-S1n.i.

Grupy

Średnia

43,7019

18,40160
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby zewnętrzne
(strata)

Zmienna

(strata)

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
(N=131)

S (N=51)

21,24000
Odchylenie
standardowe
28,41954
19,82147
24,14470

62,6341
Średnia
55,8095
61,0952
59,5673

Wyniki
jednoczynnikowej
F=0,879;
p<0,418
analizy wariancji

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1n.i.

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby
zewnętrzne
19,82147
61,0952

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
38,8810
19,83739
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej straty
w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
N (N=28)
Zasoby
wewnętrzne
16,72423
52,0000

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów110,7143
post hoc dla zmiennej24,72215
straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Zmienna

(zysk)

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
Zasoby
zewnętrzne
N (N=28)
74,0000
20,08482

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
85,5952
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej13,77530
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek (N=131)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Zmienna

(zysk)

matek
(N=131)
Zasoby
wewnętrzne
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Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

S (N=51)

N (N=28)
44,3902
Średnia
38,8810
52,0000
43,7019
44,3902

52,0000
16,36135
Odchylenie
standardowe
19,83739
16,72423
18,40160
16,36135

16,72423

F=3,801; p<0,026

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,801;
p<0,026
analizy wariancji

P-S1n.i.

P-Np<0,027

P-Np<0,027
Wyniki testów post hoc
P-S1n.i.

Grupy

Średnia

43,7019
18,40160
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

S (N=51)
62,6341
Średnia
55,8095
61,0952
59,5673
62,6341

21,24000
Odchylenie
standardowe
28,41954
19,82147
24,14470
21,24000

F=0,879; p<0,418

F=0,879;
p<0,418
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1n.i.

Grupy

Średnia

59,5673
24,14470
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Religijne radzenie sobie
negatywne

Zmienna

negatywne

Średnia
16,1633
19,9643
17,6000
17,6875
16,1633
17,6000

P (N=52)

Ogółem
(N=131)

17,6875

Grupy
P (N=52)
N (N=28)
Ogółem
S(N=131)
(N=51)

S (N=51)

5,45066

5,41351

4,98148
Odchylenie
standardowe
5,41351
5,62061
5,45066
4,98148

F=4,594; p<0,012

F=4,594;
p<0,012
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N p<0,012

P-N p<0,012
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie
ze Stresem
K. Pargamenta
w grupie
małoletnich matek (N=131) 19,9643
N (N=28)
Religijne
radzenie
sobie
5,62061

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów55,8095
post hoc dla zmiennej
religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
28,41954
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie małoletnich matek (N=131)

Zasoby zewnętrzne
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
matek
(N=131)
Zasoby
zewnętrzne
N (N=28)
61,0952
19,82147

Zmienna

Ogółem
(N=131)

P (N=52)
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej 19,83739
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie małoletnich
38,8810
matek (N=131)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Zmienna

(strata)

matek
(N=131)
Zasoby
wewnętrzne
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18,3214
19,2292
17,6327
18,4000

N (N=28)

S (N=51)

P (N=52)

Ogółem
(N=131)

Religijne radzenie sobie
pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

5,82542

5,49126

6,35556

5,44368

Odchylenie
standardowe

F=0,913; p<0,404(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie małoletnich matek (N=131)
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Aneks do rozdziału VIII
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie nieletnich (N=234)

Minimum Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
87,37

208,21 130,3711

18,58498

Relacje z innymi

6,00

33,00

19,0563

3,97158

Relacje rodzinne

3,60

33,00

16,7677

4,77422

Stosunek do siebie

5,00

27,00

17,0561

3,18813

Dążenia i cele

12,00

43,00

26,7435

4,89534

Doświadczane problemy

11,43

46,00

31,0657

5,59462

,00

38,00

11,4692

5,51185

Stosunek do wartości

zynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nie

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

N (N=45)

247,1765

54,81510

S1 (N=47)

268,4000

55,85025

S2 (N=82)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N
F=2,337; p<0,076(n.i.)

268,6545

Wyniki testó

P-S1

42,15501

P-S2

P (N=60)

276,2273

49,98552

Ogółem (N=234)

266,1013

50,13322

zynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie niele

12,00
3,60
11,43
5,00
,00
12,00

Dążenia
i cele
Relacje rodzinne

Doświadczane
problemy
Stosunek do siebie

Stosunek
wartości
Dążenia i do
cele
38,00
43,00

46,00
27,00

43,00
33,00

27,00
33,00

33,00

11,4692
26,7435

31,0657
17,0561

26,7435
16,7677

17,0561
19,0563

16,7677

5,51185
4,89534

5,59462
3,18813

4,89534
4,77422

3,18813
3,97158

4,77422

Grupy

Średnia

,00
Odchylenie
standardowe

38,00 11,4692
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

5,51185
Wyniki testów post hoc

268,4000
Średnia
268,6545
247,1765
276,2273
268,4000
266,1013
268,6545

S1
(N=47)
Grupy

(N=82)
N (N=45)
Zasoby (znaczenie) S2

P
S1(N=60)
(N=47)

Ogółem
(N=234)
S2 (N=82)

54,81510

50,13322
42,15501

49,98552
55,85025

42,15501
54,81510

Odchylenie
55,85025
standardowe

F=2,337; p<0,076(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,337; p<0,076(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

n.i. post hoc
WynikiP-N
testów

Ogółem (N=234)

Grupy

Średnia

50,13322
Odchylenie
standardowe

266,1013
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

212,0800
Średnia
217,6909
208,6471
225,3953
212,0800
216,9490
217,6909

S1 (N=47)
Grupy

(N=82)
Zasoby (zysk) S2
N (N=45)

P
S1(N=60)
(N=47)

Ogółem
(N=234)
S2 (N=82)
47,14201
52,73023

42,73013
46,18615

52,73023
43,56387

Odchylenie
46,18615
standardowe

43,56387

F=0,903; p<0,441

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,903; p<0,441

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

n.i. post hoc
WynikiP-N
testów
P-S1 n.i.

Grupy

Ogółem (N=234)
216,9490

Średnia

47,14201
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

144,2400
Średnia
153,2364
167,3529
132,4419
144,2400

S1 (N=47)
Grupy

(N=82)
N (N=45)
Zasoby (strata) S2

P
S1(N=60)
(N=47)

Zmienna

167,3529

Zasoby (strata) N (N=45)

56,35698
59,52470

63,88994
59,35506

Odchylenie
59,52470
standardowe

59,35506

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,270; p<0,082

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

Zmienna

P (N=60)
225,3953
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc dla42,73013
zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

Zmienna

208,6471

Zasoby (zysk) N (N=45)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

Zmienna

P (N=60) analizy wariancji i testów
49,98552
276,2273
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

Zmienna

247,1765

Zasoby (znaczenie) N (N=45)

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

Zmienna

Stosunek do wartości

Doświadczane
46,00w teście
31,0657
5,59462
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji
i testów problemy
post hoc dla zmiennej11,43
znaczenie zasobów
Ocena Zachowania Zasobów
S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

5,00
6,00

Stosunek
siebie
Relacje z do
innymi

3,60

��� ��������������������������������������������� ����� �� ��������� ����

217,6909
212,0800
225,3953
217,6909
216,9490
225,3953

S2 (N=82)
S1 (N=47)

P (N=60)
S2 (N=82)

Ogółem (N=234)
P (N=60)
47,14201
42,73013

42,73013
52,73023

52,73023
46,18615

46,18615
43,56387

standardowe

F=0,903; p<0,441

F=0,903; p<0,441

analizy wariancji

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2
n.i.

153,2364
144,2400
132,4419
153,2364
149,1656
132,4419

S2 (N=82)
S1 (N=47)

P (N=60)
S2 (N=82)

Ogółem (N=234)
P (N=60)

analizy wariancji

F=2,270; p<0,082

F=2,270; p<0,082

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

35,6765
Średnia
40,5200
35,6765
38,6909
40,5200
39,0909
38,6909
38,4430
39,0909
38,4430

N (N=45)
Grupy

S1 (N=47)
N (N=45)

S2 (N=82)
S1 (N=47)

P (N=60)
S2 (N=82)

Ogółem
P (N=60)
(N=234)

Ogółem
(N=234)

Zasoby materialne
Zmienna
(znaczenie)

Zasoby materialne
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

8,71085

8,71085
8,75458

8,75458
7,43085

7,43085
9,53992

9,53992
9,63177

Odchylenie
9,63177
standardowe

standardowe

F=1,737; p<0,162(n.i.)

F=1,737; p<0,162(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
(N=234)
Wyniki testów post hoc

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji149,1656
i testów post hoc dla 60,97013
zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
Ogółem (N=234)
(N=234)

60,97013
56,35698

56,35698
63,88994

63,88994
59,52470

59,52470
59,35506

144,2400
167,3529

standardowe
Odchylenie
59,35506
standardowe

Średnia

167,3529
Średnia

Grupy

Zasoby (strata) N (N=45)
Zmienna
Grupy
S1 (N=47)
Zasoby (strata) N (N=45)

Zmienna

Wynikiwjednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc
dla zmiennej straty w zasobach
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
nieletnich
(N=234)
Wyniki
testów
post hoc

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc dla47,14201
zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)
Ogółem (N=234)
216,9490

212,0800
208,6471

Średnia

Grupy
S1 (N=47)
Zasoby (zysk) N (N=45)

Zmienna

����� �� ��������� ���� ��������������������������������������������� ���

78,2800
74,0588
78,8182
78,2800
80,6364
78,8182

S1
(N=47)
N (N=45)

S2
S1 (N=82)
(N=47)

PS2(N=60)
(N=82)
16,06396
13,63559

13,63559
16,78174

16,78174
16,04906

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
16,04906
standardowe

F=1,221; p<0,304(n.i.)

F=1,221; p<0,304(n.i.)

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

80,8235
Średnia
80,8235
90,1200
90,1200
88,9091
88,9091
92,2045

NGrupy
(N=45)

N (N=45)
S1
(N=47)

S1 (N=82)
(N=47)
S2

(N=82)
PS2(N=60)

Zasoby
Zmiennastanu
(znaczenie)
Zasoby stanu
(znaczenie)

16,88882
19,00866

19,18619
16,88882

21,01582
19,18619

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
21,01582
standardowe

F=2,526; p<0,060(n.i.)

F=2,526; p<0,060(n.i.)

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Średnia
56,6176
Średnia
56,6176
59,4800

Grupy

NGrupy
(N=45)

N (N=45)
S1
(N=47)

Zmienna

Zasoby
Zmiennaenergii
(znaczenie)
Zasoby energii
(znaczenie)

13,07094
15,11930

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
13,07094
standardowe

F=2,902; p<0,037

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.

P-N, p<0,05

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

(N=234)
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

P-S2 n.i.
P (N=60)
Ogółem
92,2045
19,00866
88,2785
19,05803
(N=234)
Ogółem
88,2785
19,05803
(N=234)
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobówWyniki
stanu wjednoczynnikowej
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

P-S2 n.i.
Ogółem
P (N=60)
16,06396
80,6364
78,2152
15,40549
(N=234)
Ogółem
78,2152
15,40549
(N=234)
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

74,0588
Średnia

NGrupy
(N=45)

Zasoby
Zmiennapodmiotowe
(znaczenie)
Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Wyniki jednoczynnikowej

��� ��������������������������������������������� ����� �� ��������� ����

S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)

21,01582
19,18619
19,18619
16,88882
16,88882
19,00866
19,00866

19,05803
19,05803

80,8235
90,1200
90,1200
88,9091
88,9091
92,2045
92,2045

88,2785
88,2785

F=2,526; p<0,060(n.i.)
F=2,526; p<0,060(n.i.)

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
13,07094
13,07094
15,11930
15,11930
10,02767
10,02767
11,69691
11,69691
12,28787
12,28787

Średnia
Średnia
56,6176
56,6176
59,4800
59,4800
62,2364
62,2364
64,2955
64,2955
61,1646
61,1646

F=2,902; p<0,037
F=2,902; p<0,037

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N, p<0,05
P-N, p<0,05
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
Ogółem
(N=234)
(N=234)

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
6,76793
6,76793
10,50825
10,50825
10,21476
10,21476
8,07619
8,07619
9,00573
9,00573

Średnia
Średnia
29,2059
29,2059
30,4400
30,4400
30,6545
30,6545
31,6744
31,6744
30,5860
30,5860

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

F=0,474; p<0,701(n.i.)
F=0,474; p<0,701(n.i.)

Zmienna
Zmienna
Zasoby podmiotowe
Zasoby
(zyski) podmiotowe
(zyski)

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)

Średnia
Średnia
61,1176
61,1176
64,6400

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
13,96915
13,96915
13,68357

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

P-N n.i.
P-N n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
Tabela
(N=234)

Zmienna
Zmienna
Zasoby materialne
Zasoby
(zyski) materialne
(zyski)

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
Tabela
(N=234)

Zmienna
Zmienna
Zasoby energii
(znaczenie)
Zasoby
energii
(znaczenie)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
Tabela
(N=234)

(znaczenie)

����� �� ��������� ���� ��������������������������������������������� ���

30,6545
31,6744
30,5860

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)
9,00573

8,07619

10,21476

10,50825
F=0,474; p<0,701(n.i.)

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

64,6400
66,4000
69,9302
65,9427

S1 (N=47)

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)
15,41405

14,57558

17,03982

13,68357

13,96915

Odchylenie
standardowe

F=2,195; p<0,091(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

71,2000
70,9636
71,9767
70,9745

S1 (N=47)

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)

16,53471

14,73494

18,49421

16,52523

15,94914

Odchylenie
standardowe

F=0,135; p<0,939(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

N (N=45)

Zmienna

Zasoby energii
(zyski)

48,7647

Średnia

10,87131

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

69,5588

N (N=45)

Zasoby stanu
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

61,1176

N (N=45)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

30,4400

S1 (N=47)

��� ��������������������������������������������� ����� �� ��������� ����

S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
Ogółem
(N=234)
(N=234)
16,52523
16,52523
18,49421
18,49421
14,73494
14,73494
16,53471
16,53471

71,2000
71,2000
70,9636
70,9636
71,9767
71,9767
70,9745
70,9745

F=0,135; p<0,939(n.i.)
F=0,135; p<0,939(n.i.)

P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
Ogółem
(N=234)
(N=234)

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
10,87131
10,87131
11,95478
11,95478
12,95298
12,95298
12,29064
12,29064
12,22827
12,22827

Średnia
Średnia
48,7647
48,7647
45,8000
45,8000
49,6727
49,6727
51,8140
51,8140
49,4459
49,4459

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

F=1,328; p<0,267(n.i.)
F=1,328; p<0,267(n.i.)

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
Ogółem
(N=234)
(N=234)

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
9,67719
9,67719
10,83405
10,83405
9,18889
9,18889
8,38940
8,38940
9,40410
9,40410

Średnia
Średnia
22,5588
22,5588
20,2800
20,2800
21,8364
21,8364
18,6279
18,6279
20,8662
20,8662

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-S1 n.i.
P-S2 n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

F=1,418; p<0,240(n.i.)
F=1,418; p<0,240(n.i.)

Zmienna
Zmienna
Zasoby podmiotowe
Zasoby podmiotowe
(strata)
(strata)

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)

Średnia
Średnia
49,9706
49,9706
42,8800

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
18,22666
18,22666
15,82277

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

P-N p<0,037
P-N p<0,037

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

Zmienna
Zmienna
Zasoby materialne
Zasoby materialne
(strata)
(strata)

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

Zmienna
Zmienna
Zasoby energii
Zasoby energii
(zyski)
(zyski)

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

(zyski)

����� �� ��������� ���� ��������������������������������������������� ���

22,5588
20,2800
21,8364
20,2800
18,6279
21,8364

N (N=45)
S1
(N=47)

S2
S1 (N=82)
(N=47)

PS2(N=60)
(N=82)
8,38940
9,18889

9,18889
10,83405

9,67719
10,83405

F=1,418; p<0,240(n.i.)

F=1,418; p<0,240(n.i.)

P-N n.i.
P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

42,8800
49,9706
45,2909
42,8800
37,8372
45,2909

S1
(N=47)
N (N=45)

S2
S1 (N=82)
(N=47)

PS2(N=60)
(N=82)
16,03706
19,95706

19,95706
15,82277

15,82277
18,22666

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
18,22666
standardowe

F=3,069; p<0,030

F=3,069; p<0,030

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.
P-N p<0,037
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,037

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

20,20874
21,51545
21,51545

54,7647
Średnia
48,4000
54,7647
49,9455
48,4000
45,1860
49,9455

45,1860
49,4395
49,4395

NGrupy
(N=45)

S1
(N=47)
N (N=45)

S2
S1 (N=82)
(N=47)

P
S2(N=60)
(N=82)

Ogółem
P (N=60)
(N=234)
Ogółem
(N=234)

Zasoby
Zmiennastanu
(strata)
Zasoby stanu
(strata)

20,20874
22,79166

22,79166
22,27480

22,27480
20,09079

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
20,09079
standardowe

F=1,291; p<0,280

F=1,291; p<0,280

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach
stanu
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)
Wyniki
jednoczynnikowej

P-S2 n.i.
Ogółem
P (N=60)
16,03706
37,8372
43,8790
18,30068
(N=234)
Ogółem
43,8790
18,30068
(N=234)
Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

49,9706
Średnia

NGrupy
(N=45)

Zasoby
Zmiennapodmiotowe
(strata)
Zasoby podmiotowe
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

(N=234)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Wyniki jednoczynnikowej

P-S2 n.i.
Ogółem
P (N=60)
8,38940
18,6279
20,8662
9,40410
(N=234)
Ogółem
20,8662
9,40410
(N=234)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich

Zasoby materialne
(strata)
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40,0588
32,6800
32,6800
36,1636
36,1636
30,7907

N (N=45)
S1
(N=47)

S1 (N=82)
(N=47)
S2

(N=82)
PS2(N=60)
14,77330
14,09755

13,14255
14,77330

14,40105
13,14255

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
14,40105
standardowe

F=3,017; p<0,032

F=3,017; p<0,032

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.
P-N p<0,049
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

P-N p<0,049

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

16,74528
18,08617
18,08617

80,3784
Średnia
80,3784
85,2581
85,2581
87,7313
87,7313
89,7500
89,7500
86,3552
86,3552

NGrupy
(N=45)

N (N=45)
S1
(N=47)

S1 (N=82)
(N=47)
S2

(N=82)
PS2(N=60)

P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)

Zasoby
Zmiennawewnętrzne
(znaczenie)
Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

F=2,116; p<0,100(n.i.)

F=2,116; p<0,100(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1
n.i.
P-N n.i.
P-S2
P-S1 n.i.
n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

111,4054
Średnia

NGrupy
(N=45)

Zasoby
Zmiennazewnętrzne
(znaczenie)
Zasoby zewnętrzne

N (N=45)

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
26,52824
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

17,39957
16,74528

20,06982
17,39957

18,44715
20,06982

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
18,44715
standardowe

(N=234)
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

P-S2 n.i.
P (N=60)
Ogółem
14,09755
30,7907
34,9809
14,53619
(N=234)
Ogółem
34,9809
14,53619
(N=234) analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej

40,0588
Średnia

NGrupy
(N=45)

Zasoby
Zmiennaenergii
(strata)
Zasoby energii
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich (N=234)
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85,2581
87,7313
87,7313
89,7500
89,7500
86,3552
86,3552

20,06982
17,39957
17,39957
16,74528
16,74528
18,08617
18,08617

F=2,116; p<0,100(n.i.)
F=2,116; p<0,100(n.i.)
P-S2 n.i.

P-N n.i.
P-S1
n.i.
P-S1
n.i.
P-S2 n.i.

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)

Średnia
Średnia
111,4054
111,4054
117,4839
117,4839
123,8060
123,8060
125,5833
125,5833
120,6940
120,6940

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
26,52824
26,52824
32,91694
32,91694
26,50057
26,50057
26,35021
26,35021
27,94548
27,94548
F=2,315; p<0,077(n.i.)
F=2,315; p<0,077(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1
n.i.
P-S1
n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)

Średnia
Średnia
67,2571
67,2571
71,7931
71,7931
72,7937
72,7937
77,5870
77,5870
72,7803
72,7803

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
15,85475
15,85475
16,93133
16,93133
18,85185
18,85185
15,92563
15,92563
17,41752
17,41752

F=2,431; p<0,057(n.i.)
F=2,431; p<0,057(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1
n.i.
P-S1
n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Zmienna
Zmienna
Zasoby zewnętrzne
(zysk)
Zasoby zewnętrzne
(zysk)

(N=234)

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)

Średnia
Średnia
96,4286
96,4286
92,5172

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
22,08578
22,08578
29,06965

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich

Zmienna
Zmienna
Zasoby wewnętrzne
(zysk)
Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

Zmienna
Zmienna
Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)
Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)
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72,7937
77,5870
72,7803

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)
17,41752

15,92563

18,85185

16,93133
F=2,431; p<0,057(n.i.)

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

92,5172
96,3016
100,3913
96,7803

S1 (N=47)

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)
26,62789

25,15329

28,98645

29,06965

22,08578

Odchylenie
standardowe

F=0,534; p<0,659(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

45,5172
48,4754
43,0000
47,6491

S1 (N=47)

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)

20,16738

19,64801

21,22546

17,55933

19,91803

Odchylenie
standardowe

F=2,190; p<0,091(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

54,0857

N (N=45)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

96,4286

N (N=45)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

71,7931

S1 (N=47)
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17,55933
21,22546
21,22546
19,64801
19,64801
20,16738
20,16738

45,5172
48,4754
48,4754
43,0000
43,0000
47,6491
47,6491

F=2,190; p<0,091(n.i.)
F=2,190; p<0,091(n.i.)

P-S2 n.i.

P-N n.i.
P-S1
n.i.
P-S1
n.i.
P-S2 n.i.

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)

Średnia
Średnia
75,0000
75,0000
62,5517
62,5517
67,3607
67,3607
61,9783
61,9783
66,6608
66,6608

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
31,39408
31,39408
31,89445
31,89445
29,79991
29,79991
30,12897
30,12897
30,68687
30,68687
F=1,413; p<0,241(n.i.)
F=1,413; p<0,241(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1
n.i.
P-S1
n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)
S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)

Średnia
Średnia
17,3000
17,3000
18,2973
18,2973
19,6667
19,6667
19,7778
19,7778
18,9803
18,9803

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
5,37420
5,37420
5,86830
5,86830
6,40862
6,40862
5,20764
5,20764
5,85211
5,85211

F=1,959; p<0,121(n.i.)
F=1,959; p<0,121(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S1 n.i.
n.i.
P-S2
P-S2 n.i.

P-N n.i.
P-N n.i.
P-S1
n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Zmienna
Zmienna
Religijne radzenie sobie
pozytywne
Religijne
radzenie sobie
pozytywne

Grupy
Grupy
N (N=45)
N (N=45)
S1 (N=47)

Średnia
Średnia
16,8000
16,8000
18,2703

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
6,14442
6,14442
6,52622

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia
ze jednoczynnikowej
Stresem K. Pargamenta
w grupie
nieletnich
Tabela
24.Sobie
Wyniki
analizy
wariancji
i testów(N=234)
post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie nieletnich (N=234)

Zmienna
Zmienna
Religijne radzenie sobie
negatywne
Religijne
radzenie sobie
negatywne

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze
Pargamenta w grupie
nieletnich
(N=234)
Tabela
23.Stresem
WynikiK.
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie nieletnich (N=234)

Zmienna
Zmienna
Zasoby zewnętrzne
(strata) zewnętrzne
Zasoby
(strata)

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)
Tabela
22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie nieletnich
(N=234)

S1 (N=47)
S2 (N=82)
S2 (N=82)
P (N=60)
P (N=60)
Ogółem
(N=234)
Ogółem
(N=234)
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18,2973
19,6667
19,7778
18,9803

S1 (N=47)

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)
5,85211

5,20764

6,40862

5,86830

5,37420

Odchylenie
standardowe

F=1,959; p<0,121(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

16,8000
18,2703
18,2361
20,2222
18,4877

N (N=45)

S1 (N=47)

S2 (N=82)

P (N=60)

Ogółem
(N=234)

Religijne radzenie sobie
pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

6,51834

5,89425

6,97378

6,52622

6,14442

Odchylenie
standardowe

F=2,259; p<0,083(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie nieletnich (N=234)

17,3000

N (N=45)

Religijne radzenie sobie
negatywne

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie nieletnich (N=234)
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Aneks do rozdziału IX
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
93,75

194,87

127,5271

18,44756

Relacje z innymi

9,00

30,00

19,3155

4,32668

Relacje rodzinne

5,00

33,00

16,5399

5,20795

Stosunek do siebie

5,00

28,33

16,2873

3,83212

Dążenia i cele

16,00

42,29

25,8152

4,57903

Doświadczane problemy

16,00

43,00

30,4698

4,92362

,00

35,00

10,7674

5,53597

Stosunek do wartości

2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizm
ieży wiejskiej (N=140)

enna

Grupy

Odchylenie
standardowe

Średnia

by (znaczenie) TYP 1. (N=30)

275,1304

44,09731

TYP 2. (N=34)

261,8636

50,20842

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=0,665; p<0,576(n.i.)
TYP 3. (N=53)

275,6857

43,58614

TYP 4. (N=23)

263,3684

41,86116

Ogółem (N=140)

270,1212

44,70773

Wyniki testów post hoc

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
ieży wiejskiej (N=140)

enna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

by (zysk) TYP 1. (N=30)

206,8261

42,44210

TYP 2. (N=34)

200,1818

44,84963

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=2,773; p<0,046
TYP 3. (N=53)

230,2000

41,23519

Wyniki testów post hoc

Typ 3 -Typ 1 p<0,041
Typ 3-Typ 2 p<0.038
Typ 3-Typ 4 p<0.029

5,00
5,00
16,00
5,00
16,00
16,00
,00
16,00

Dążenia i cele
Stosunek do siebie

Doświadczane problemy
Dążenia i cele

Stosunek do wartości
Doświadczane problemy
35,00
43,00

43,00
42,29

42,29
28,33

28,33
33,00

30,00

10,7674
30,4698

30,4698
25,8152

25,8152
16,2873

16,2873
16,5399

19,3155

5,53597
4,92362

4,92362
4,57903

4,57903
3,83212

3,83212
5,20795

4,32668

275,6857
261,8636
263,3684
275,6857
270,1212
263,3684

TYP 3. (N=53)
TYP 2. (N=34)

TYP 4. (N=23)
TYP 3. (N=53)

Ogółem (N=140)
TYP 4. (N=23)

analizy wariancji

F=0,665; p<0,576(n.i.)

F=0,665; p<0,576(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Grupy

206,8261
Średnia
200,1818
206,8261
230,2000
200,1818
205,6316
230,2000
213,3838
205,6316

Średnia

Odchylenie
42,44210
standardowe
44,84963
42,44210
41,23519
44,84963
48,00603
41,23519
44,83842
48,00603

standardowe

analizy wariancji

F=2,773; p<0,046

F=2,773; p<0,046

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3 -Typ 1 p<0,041
Typ 3-Typ 2 p<0.038
Typ 3-Typ 4 p<0.029
Typ 3 -Typ 1 p<0,041
Typ 3-Typ 2 p<0.038
Typ 3-Typ 4 p<0.029

Wyniki testów post hoc

Grupy

Zasoby (strata) TYP 1. (N=30)
Zmienna
Grupy
TYP 2. (N=34)
Zasoby (strata) TYP 1. (N=30)
TYP 3. (N=53)

Zmienna

141,0000
Średnia
162,8182
141,0000
141,8857

Średnia

Odchylenie
56,83949
standardowe
55,47941
56,83949
63,25010

standardowe

F=0,694; p<0,558(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
młodzieży wiejskiej (N=140)
Wyniki testów post hoc

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
Ogółem (N=140)
213,3838
44,83842
młodzieży wiejskiej (N=140)

TYP 3. (N=53)
TYP 2. (N=34)
TYP 4. (N=23)
TYP 3. (N=53)
Ogółem (N=140)
TYP 4. (N=23)

Zasoby (zysk) TYP 1. (N=30)
Zmienna
Grupy
TYP 2. (N=34)
Zasoby (zysk) TYP 1. (N=30)

Zmienna

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
młodzieży wiejskiej (N=140)
Wyniki testów post hoc

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
Ogółem (N=140)
270,1212
44,70773
młodzieży wiejskiej (N=140)

44,70773
41,86116

41,86116
43,58614

43,58614
50,20842

50,20842
44,09731

261,8636
275,1304

standardowe

275,1304
Średnia

Średnia

Zasoby (znaczenie) TYP 1. (N=30)
Zmienna
Grupy
TYP 2. (N=34)
Zasoby (znaczenie) TYP 1. (N=30)

Grupy

Odchylenie
44,09731
standardowe

Zmienna

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
młodzieży wiejskiej (N=140)
Wyniki testów post hoc

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
znaczenie zasobów
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla5,53597
w grupie zagrożonej alkoholizmem
Stosunek
dowariancji
wartościi testów post hoc dla zmiennej,00
35,00w teście10,7674
młodzieży wiejskiej (N=140)

9,00

Relacje z innymi

Stosunek do siebie
Relacje rodzinne
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200,1818
230,2000
230,2000
205,6316
205,6316
213,3838
213,3838

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)

Ogółem (N=140)
44,83842

48,00603
44,83842

41,23519
48,00603

44,84963
41,23519

42,44210
44,84963

F=2,773; p<0,046

F=2,773; p<0,046

Typ 3 -Typ 1 p<0,041
Typ 3-Typ 2 p<0.038
Typ
-Typ 14p<0,041
Typ33-Typ
p<0.029
Typ 3-Typ 2 p<0.038
Typ 3-Typ 4 p<0.029

162,8182
141,8857
141,8857
143,0526
143,0526
146,5556
146,5556

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP
TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)

Ogółem (N=140)
59,83519

63,07269
59,83519

63,25010
63,07269

55,47941
63,25010

56,83949
55,47941

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
56,83949

F=0,694; p<0,558(n.i.)

F=0,694; p<0,558(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ
Typ3-3-Typ
Typ14n.i.
n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

9,50131
7,86109
7,86109

37,4783
39,2273
39,2273
37,6571
37,6571
36,9474
36,9474
37,8283
37,8283

TYP
TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

TYP
TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP
TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)
Ogółem
(N=140)

7,51838
9,50131

8,47928
7,51838

6,52874
8,47928

Średnia
37,4783

Grupy
TYP
1. (N=30)

Zmienna
Zasoby materialne
(znaczenie)
Zasoby materialne
(znaczenie)

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
6,52874

Grupy

Zmienna

Średnia

F=0,326; p<0,807(n.i.)

F=0,326; p<0,807(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ
Typ3-3-Typ
Typ14n.i.
n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

141,0000
162,8182

Zasoby (strata) TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

Średnia

Średnia
141,0000

Grupy

Zasoby (strata) TYP
1. (N=30)
Zmienna
Grupy

Zmienna

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej alkoholizmem
młodzieży wiejskiej (N=140)

206,8261
200,1818

Zasoby (zysk) TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)
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14,26360
14,61496
14,61496

80,5217
74,3182
74,3182
81,9429
81,9429
78,6842
78,6842
79,2929
79,2929

TYP 2.
1. (N=34)
(N=30)
TYP

TYP 3.
2. (N=53)
(N=34)
TYP

TYP 4.
3. (N=23)
(N=53)
TYP

TYP 4. (N=23)
Ogółem
(N=140)
Ogółem
(N=140)

F=1,311; p<0,275(n.i.)

F=1,311; p<0,275(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ
Typ33-Typ
Typ14n.i.
n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

15,95956
16,67597
16,67597

93,8261
87,7727
87,7727
92,3143
92,3143
86,4737
86,4737
90,5354
90,5354

TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)

TYP 2. (N=34)
TYP 3. (N=53)

TYP 3. (N=53)
TYP 4. (N=23)

TYP 4. (N=23)
Ogółem
(N=140)
Ogółem
(N=140)

F=1,009; p<0,393(n.i.)

F=1,009; p<0,393(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ
Typ33-Typ
Typ14n.i.
n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Średnia
63,3043
63,3043

Grupy
TYP
1. (N=30)

TYP 1. (N=30)

Zmiennaenergii
Zasoby
(znaczenie)
Zasoby energii

Średnia

Grupy

Zmienna

11,17804

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
11,17804

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

16,86062
15,95956

17,60393
16,86062

16,03023
17,60393

Średnia
93,8261

Grupy
TYP
1. (N=30)

Zmiennastanu
Zasoby
(znaczenie)
Zasoby stanu
(znaczenie)

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
16,03023

Grupy

Zmienna

Średnia

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

13,70260
14,26360

17,30232
13,70260

13,08667
17,30232

Średnia
80,5217

Grupy
TYP
1. (N=30)

Zmiennapodmiotowe
Zasoby
(znaczenie)
Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
13,08667

Grupy

Zmienna

Średnia

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

��� ����������������������������������������������� ����� �� ��������� ��

TYP 2. (N=34)
TYP 2. (N=34)
TYP 3. (N=53)
TYP 3. (N=53)
TYP 4. (N=23)
TYP 4. (N=23)
Ogółem
Ogółem
(N=140)
(N=140)

16,03023
17,60393
17,60393
16,86062
16,86062
15,95956
15,95956

16,67597
16,67597

93,8261
87,7727
87,7727
92,3143
92,3143
86,4737
86,4737

90,5354
90,5354

F=1,009; p<0,393(n.i.)
F=1,009; p<0,393(n.i.)

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ
Typ 33- Typ
Typ 12 n.i.
n.i.
Typ
Typ 33- Typ
Typ 24 n.i.
n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Grupy
Grupy
TYP 1. (N=30)
TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)
TYP 2. (N=34)
TYP 3. (N=53)
TYP 3. (N=53)
TYP 4. (N=23)
TYP 4. (N=23)
Ogółem
Ogółem
(N=140)
(N=140)

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
11,17804
11,17804
12,36249
12,36249
13,21783
13,21783
8,56895
8,56895
11,69538
11,69538

Średnia
Średnia
63,3043
63,3043
60,5455
60,5455
63,7714
63,7714
61,2632
61,2632
62,4646
62,4646

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ
Typ 33- Typ
Typ 12 n.i.
n.i.
Typ
Typ 33- Typ
Typ 24 n.i.
n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

F=0,442; p<0,724(n.i.)
F=0,442; p<0,724(n.i.)

Grupy
Grupy
TYP 1. (N=30)
TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)
TYP 2. (N=34)
TYP 3. (N=53)
TYP 3. (N=53)
TYP 4. (N=23)
TYP 4. (N=23)
Ogółem
Ogółem
(N=140)
(N=140)

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
8,18704
8,18704
8,69256
8,69256
8,76423
8,76423
11,61089
11,61089
9,15399
9,15399

Średnia
Średnia
28,1304
28,1304
28,3182
28,3182
30,2000
30,2000
27,5789
27,5789
28,7980
28,7980

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ
Typ 33- Typ
Typ 12 n.i.
n.i.
Typ
Typ 33- Typ
Typ 24 n.i.
n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

F=0,439; p<0,725(n.i.)
F=0,439; p<0,725(n.i.)

Zmienna
Zmienna
Zasoby podmiotowe
Zasoby podmiotowe
(zyski)
(zyski)

Grupy
Grupy
TYP 1. (N=30)
TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)

Średnia
Średnia
64,6522
64,6522
60,0455

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe
13,14814
13,14814
13,45000

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy
wariancji
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc
Wyniki testów post hoc

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Tabela 10. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem
młodzieży
wiejskiej (N=140)
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Zmienna
Zmienna
Zasoby materialne
Zasoby materialne
(zyski)
(zyski)

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Tabela 9. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem
młodzieży
wiejskiej (N=140)
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Zmienna
Zmienna
Zasoby energii
Zasoby energii
(znaczenie)
(znaczenie)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem
młodzieży
wiejskiej (N=140)
Tabela 8. Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

(znaczenie)
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30,2000
27,5789
28,7980

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem
(N=140)
9,15399

11,61089

8,76423

8,69256
F=0,439; p<0,725(n.i.)

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

60,0455
71,4571
63,1579
65,7475

TYP 2. (N=34)

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem
(N=140)
14,18057

15,15572

13,23841

13,45000

13,14814

Odchylenie
standardowe

F=3,599; p<0,016

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3>Typ 1 p<0.032
Typ 3>Typ 2 p<0.041
Typ 3>Typ 4 p<0.017

Wyniki testów post hoc

66,0000
75,3714
66,9474
69,6263

TYP 2. (N=34)

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem
(N=140)

16,14892

16,84067

14,48749

16,28321

16,44779

Odchylenie
standardowe

F=2,394; p<0,073(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

TYP 1. (N=30)

Zmienna

Zasoby energetyczne

47,4783

Średnia

9,88971

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

66,5652

TYP 1. (N=30)

Zasoby stanu
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

64,6522

TYP 1. (N=30)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

28,3182

TYP 2. (N=34)

��� ����������������������������������������������� ����� �� ��������� ��

16,84067
16,14892
16,14892

66,0000
75,3714
75,3714
66,9474
66,9474
69,6263
69,6263

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)
Ogółem
(N=140)

14,48749
16,84067

16,28321
14,48749

16,44779
16,28321

66,5652
66,0000

TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

F=2,394; p<0,073(n.i.)

F=2,394; p<0,073(n.i.)

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 14 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

47,4783
45,8182
45,8182
53,1714
53,1714
47,9474

TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)
11,80599
10,73144

10,09307
11,80599

9,88971
10,09307

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
9,88971
standardowe

F=2,571; p<0,059(n.i.)

F=2,571; p<0,059(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 14 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

21,1739
Średnia
21,1739
21,8636
21,8636
19,3429
19,3429
19,84
19,84
20,4242
20,4242

TYP
1. (N=30)
Grupy

TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)

Ogółem (N=140)

Zasoby materialne
Zmienna
(strata)
Zasoby materialne
(strata)

9,76676

11,12686
9,76676

10,30974
11,12686

9,40767
10,30974

8,37014
9,40767

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
8,37014
standardowe

F=0,363; p<0,780(n.i.)

F=0,363; p<0,780(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 14 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Średnia
40,9130
Średnia
40,9130
49,4091

Grupy

TYP
1. (N=30)
Grupy

TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

Zmienna

Zasoby podmiotowe
Zmienna
(strata)
Zasoby podmiotowe
(strata)

16,64308
14,70879

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
16,64308
standardowe

F=1,042; p<0,378(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Średnia

Grupy

Zmienna

alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
10,73144
47,9474
49,2121
11,06776
(N=140)
Ogółem
49,2121
11,06776
(N=140)
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej

47,4783
Średnia

TYP
1. (N=30)
Grupy

Zasoby energetyczne
Zmienna
(zyski)
Zasoby energetyczne
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Zasoby stanu
(zyski)
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Grupy
TYP 2. (N=34)
TYP 1. (N=30)
TYP 3. (N=53)
TYP 2. (N=34)
TYP 4. (N=23)
TYP 3. (N=53)
Ogółem (N=140)
TYP 4. (N=23)

Średnia
21,8636
21,1739
19,3429
21,8636
19,84
19,3429
20,4242
19,84

standardowe
9,40767
8,37014
10,30974
9,40767
11,12686
10,30974
9,76676
11,12686
F=0,363; p<0,780(n.i.)

F=0,363; p<0,780(n.i.)

analizy wariancji
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

TYP 1. (N=30)
Grupy
TYP 2. (N=34)
TYP 1. (N=30)
TYP 3. (N=53)
TYP 2. (N=34)
TYP 4. (N=23)
TYP 3. (N=53)
Ogółem (N=140)
TYP 4. (N=23)

Zasoby podmiotowe
Zmienna
(strata)
40,9130
Średnia
49,4091
40,9130
43,4000
49,4091
42,0526
43,4000
43,8990
42,0526

Średnia

Odchylenie
16,64308
standardowe
14,70879
16,64308
18,56024
14,70879
18,89290
18,56024
17,41480
18,89290

standardowe

F=1,042; p<0,378(n.i.)

F=1,042; p<0,378(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

47,2626

Ogółem (N=140)

Średnia
45,1739
Średnia
53,0909
45,1739
45,5429
53,0909
46,2105
45,5429
47,2626
46,2105

Grupy

Zasoby stanu (strata) TYP 1. (N=30)
Zmienna
Grupy
TYP 2. (N=34)
Zasoby stanu (strata) TYP 1. (N=30)
TYP 3. (N=53)
TYP 2. (N=34)
TYP 4. (N=23)
TYP 3. (N=53)
Ogółem (N=140)
TYP 4. (N=23)

Zmienna

21,56792

Odchylenie
21,40657
standardowe
20,97824
21,40657
22,47920
20,97824
21,22781
22,47920
21,56792
21,22781

standardowe

F=0,690; p<0,560(n.i.)

F=0,690; p<0,560(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Wyniki testów post hoc

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Ogółem
(N=140)
43,8990
17,41480
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Zasoby podmiotowe
(strata)

Grupy

Zmienna

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Ogółem
(N=140)
20,4242
9,76676
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Zasoby materialne
(strata)

Zmienna
(strata)
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33,7391
38,4545
38,4545
33,6000
33,6000
34,9474
34,9474
34,9697
34,9697

TYP 2.
1. (N=34)
(N=30)

TYP 3.
2. (N=53)
(N=34)

TYP 4.
3. (N=23)
(N=53)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)

Ogółem (N=140)
13,88249

13,90633
13,88249

14,80501
13,90633

14,24188
14,80501

12,29641
14,24188

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
12,29641

F=0,629; p<0,598(n.i.)

F=0,629; p<0,598(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 33- Typ
Typ 41 n.i.
n.i.
Typ
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

15,46009
17,81168
17,81168

88,7241
Średnia

88,7241
83,1667
83,1667
86,9286
86,9286
85,2857
85,2857
86,3017
86,3017

TYP
1. (N=30)
Grupy

1. (N=34)
(N=30)
TYP 2.

2. (N=53)
(N=34)
TYP 3.

3. (N=23)
(N=53)
TYP 4.

TYP 4. (N=23)
Ogółem
(N=140)
Ogółem
(N=140)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)
Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=0,460; p<0,711(n.i.)

F=0,460; p<0,711(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 33- Typ
Typ 41 n.i.
n.i.
Typ
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

123,2759
Średnia

TYP
1. (N=30)
Grupy

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

TYP 2. (N=34)

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
23,89994
standardowe

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

20,46460
15,46009

18,36979
20,46460

15,03305
18,36979

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
15,03305
standardowe

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Średnia
33,7391

TYP
1. (N=30)
Grupy

Zasoby energii
Zmienna
(strata)
Zasoby energii
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
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15,46009
17,81168
17,81168

85,2857
86,3017
86,3017

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)
Ogółem
(N=140)

20,46460
15,46009

86,9286
85,2857

TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)

18,36979
20,46460

83,1667
86,9286

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)
F=0,460; p<0,711(n.i.)

F=0,460; p<0,711(n.i.)
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 14 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

123,2759
120,0417
120,0417
116,1429
116,1429
118,6667

TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)
34,57447
21,68486

27,95412
34,57447

23,89994
27,95412

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
23,89994
standardowe

F=0,363; p<0,780(n.i.)

F=0,363; p<0,780(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 14 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

72,3448
Średnia
72,3448
66,5217
66,5217
75,9024
75,9024
69,2500
69,2500
71,9027
71,9027

TYP
1. (N=30)
Grupy

TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

TYP 2.
3. (N=34)
(N=53)

TYP 3.
4. (N=53)
(N=23)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
(N=140)

Ogółem (N=140)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(zysk)
Zasoby wewnętrzne
(zysk)

16,95844

15,95677
16,95844

18,47134
15,95677

14,91756
18,47134

16,21348
14,91756

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
16,21348
standardowe

F=1,735; p<0,164(n.i.)

F=1,735; p<0,164(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 14 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Średnia
93,5517
Średnia
93,5517
88,7391

Grupy

TYP
1. (N=30)
Grupy

TYP 1.
2. (N=30)
(N=34)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(zysk)
Zasoby zewnętrzne
(zysk)

26,17330
24,02502

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
26,17330
standardowe

F=0,248; p<0,863(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Średnia

Grupy

Zmienna

alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

TYP
4. (N=23)
Ogółem
21,68486
118,6667
119,1897
28,48033
(N=140)
Ogółem
119,1897
28,48033
Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej (N=140)
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej

123,2759
Średnia

TYP
1. (N=30)
Grupy

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)
Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

(znaczenie)
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66,5217
75,9024
69,2500
71,9027

TYP 2. (N=34)

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem (N=140)
16,95844

15,95677

18,47134

14,91756
F=1,735; p<0,164(n.i.)

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

88,7391
94,7317
91,4500
92,6283

TYP 2. (N=34)

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem (N=140)
27,68580

26,41466

31,67414

24,02502

26,17330

Odchylenie
standardowe

F=0,248; p<0,863(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

53,6087
46,4103
46,7500
48,0631

TYP 2. (N=34)

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem (N=140)

19,13173

20,42927

20,17126

16,36720

18,97626

Odchylenie
standardowe

F=0,811; p<0,490(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

TYP 1. (N=30)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne
(strata)

65,6207

Średnia

30,20101

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

46,7931

TYP 1. (N=30)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

93,5517

TYP 1. (N=30)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

(zysk)
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46,7931
46,7931
53,6087
53,6087
46,4103
46,4103
46,7500
46,7500
48,0631
48,0631

TYP 1. (N=30)

TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)

TYP 2. (N=34)
TYP 3. (N=53)

TYP 3. (N=53)
TYP 4. (N=23)

TYP 4. (N=23)
Ogółem (N=140)

Ogółem (N=140)
19,13173

20,42927
19,13173

20,17126
20,42927

16,36720
20,17126

18,97626
16,36720

18,97626

F=0,811; p<0,490(n.i.)

F=0,811; p<0,490(n.i.)

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

65,6207
73,0435
73,0435
60,6923
60,6923
62,6000
62,6000
64,8829
64,8829

TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)

TYP 2. (N=34)
TYP 3. (N=53)

TYP 3. (N=53)
TYP 4. (N=23)

TYP 4. (N=23)
Ogółem (N=140)

Ogółem (N=140)
29,30180

30,07429
29,30180

29,77208
30,07429

26,71649
29,77208

30,20101
26,71649

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
30,20101

F=0,905; p<0,441(n.i.)

F=0,905; p<0,441(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

6,50275
5,31135
5,31135

18,0833
18,1034
18,1034
17,0698
17,0698
18,0000
18,0000
17,7034
17,7034

TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)

TYP 2. (N=34)
TYP 3. (N=53)

TYP 3. (N=53)
TYP 4. (N=23)

TYP 4. (N=23)
Ogółem
(N=140)
Ogółem
(N=140)

F=0,317; p<0,813(n.i.)

F=0,317; p<0,813(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

19,9583
18,1724

Religijne radzenie sobie pozytywne TYP 1. (N=30)
TYP 2. (N=34)

Średnia
Średnia
19,9583

Grupy

Zmienna radzenie sobie pozytywne TYP
Grupy
1. (N=30)
Religijne

Zmienna

6,53072
5,16906

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
6,53072

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

5,42216
6,50275

4,70064
5,42216

4,80866
4,70064

Średnia
18,0833

Grupy
TYP
1. (N=30)

Zmienna radzenie sobie
Religijne
negatywne
Religijne radzenie sobie
negatywne

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
4,80866

Grupy

Zmienna

Średnia

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Średnia
65,6207

Grupy
TYP
1. (N=30)

Zmiennazewnętrzne
Zasoby
(strata)
Zasoby zewnętrzne
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

Zasoby wewnętrzne
(strata)
Zasoby wewnętrzne
(strata)
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18,1034
17,0698
18,0000
17,7034

TYP 2. (N=34)

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem
(N=140)
5,31135

6,50275

5,42216

4,70064

4,80866

Odchylenie
standardowe

F=0,317; p<0,813(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

18,1724
20,2326
17,4545
19,1525

TYP 2. (N=34)

TYP 3. (N=53)

TYP 4. (N=23)

Ogółem
(N=140)

Średnia
19,9583

Grupy

Religijne radzenie sobie pozytywne TYP 1. (N=30)

Zmienna

6,26157

6,69561

6,47279

5,16906

6,53072

Odchylenie
standardowe

F=1,347; p<0,263(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 3- Typ 1 n.i.
Typ 3- Typ 2 n.i.
Typ 3- Typ 4 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)

18,0833

TYP 1. (N=30)

Religijne radzenie sobie
negatywne

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej (N=140)
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Aneks do rozdziału X
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
78,95

208,21

127,8740

17,23957

Relacje z innymi

8,40

33,00

19,0357

3,97277

Relacje rodzinne

3,60

34,00

16,7430

4,87284

Stosunek do siebie

3,33

28,00

16,5184

3,19610

Dążenia i cele

12,00

40,00

26,3725

4,58487

Doświadczane problemy

12,00

46,00

30,7775

5,21539

2,00

38,00

10,9951

4,77437

Stosunek do wartości

ednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
ej (N=522)

Grupy

Odchylenie
standardowe

Średnia

nie) TYP 1. (N=188)

272,4745

39,50411

TYP 2. (N=105)

252,0118

51,31497

TYP 3. (N=80)

276,7115

44,03890

TYP 4. (N=149)

287,9126

44,16238

Ogółem (N=522)

272,6631

45,90497

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

F=10,382; p<0,001

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.

ednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
ej (N=522)

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

TYP 1.
(N=188)

217,4891

44,43421

TYP 2.
(N=105)

188,8353

45,56624

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Typ 4-Typ 1 n.i.
F=13,314; p<0,001

Typ 4-Typ 2 p<0,001

38,00
40,00

46,00
28,00

40,00
34,00

10,9951
26,3725

30,7775
16,5184

26,3725
16,7430

4,77437
4,58487

5,21539
3,19610

4,58487
4,87284

252,0118
Średnia

TYP 2. (N=105)
Grupy

287,9126
252,0118
272,6631
276,7115

TYP 4. (N=149)
TYP 2. (N=105)

Ogółem (N=522)
TYP 3. (N=80)
45,90497
44,03890

44,16238
51,31497

44,03890
39,50411

Odchylenie
51,31497
standardowe

39,50411

F=10,382; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=10,382;
p<0,001

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 1 n.i.
Wyniki testów post hoc
Typ 4-Typ 2 p<0,001

TYP 1.
(N=188)

217,4891
44,43421

Grupy

Średnia

213,7261

47,85597
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zmienna

TYP 2.
Grupy
(N=105)

(N=188)

153,5765
Średnia

149,4380

Odchylenie
47,55533
standardowe

58,24023

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,323; p<0,075(n.i.)

Typ 4-Typ 2 n.i.

Wyniki
testów
post hoc
Typ 4-Typ
1 n.i.

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
młodzieży
miejskiej (N=522)
TYP 1.
Zasoby (strata)

Zmienna

Ogółem
(N=522)

młodzieży miejskiej (N=522)

Zmienna

Odchylenie
standardowe
45,56624

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc
TYP
2.
analizy wariancji
Grupy
Średnia
188,8353
Typ 4-Typ 1 n.i.
(N=105)
Zasoby (zysk) TYP 1.
F=13,314; p<0,001
Typ 4-Typ 2 p<0,001
217,4891
44,43421
TYP
3.
(N=188)
211,7308
46,14815
(N=80)
Typ 4-3 n.i.
TYP 2.
188,8353
45,56624
TYP
4.
Typ 4-Typ 1 n.i.
(N=105)
230,4314
47,09491
(N=149)
F=13,314; p<0,001
Typ 4-Typ 2 p<0,001
TYP 3.
211,7308
46,14815
Ogółem
(N=80)
Typ 4-3 n.i.
213,7261
47,85597
(N=522)
TYP 4.
230,4314
47,09491
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
(N=149)

Zasoby (zysk)

młodzieży miejskiej (N=522)

272,6631
45,90497
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami

Ogółem (N=522)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
TYP 4. (N=149)
44,16238
287,9126
młodzieży miejskiej (N=522)

276,7115
272,4745

TYP 3. (N=80)
Zasoby (znaczenie) TYP 1. (N=188)

Zmienna

272,4745

Zasoby (znaczenie) TYP 1. (N=188)

młodzieży miejskiej (N=522)

38,00
10,9951
4,77437
2,00
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Zmienna
Grupy
Średnia
Tabela
2. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc standardowe
dla zmiennej znaczenie zasobówanalizy
w teściewariancji
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami

Stosunek do wartości

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy Doświadczane
wariancji i testówproblemy
post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów
Zachowania Zasobów
46,00
30,7775 S. Hobfolla w grupie zagrożonej
5,21539uzależnieniami
12,00w teście Ocena
młodzieży miejskiej (N=522)

2,00
12,00

12,00
3,33

Doświadczane
problemy
Stosunek do siebie

Stosunek
wartości
Dążenia do
i cele

12,00
3,60

Dążenia
cele
Relacje irodzinne
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213,7261

Ogółem
(N=522)
47,85597

47,09491

153,5765

139,6538

134,5980

144,9947

TYP 2.
(N=105)

TYP 3. (N=80)

TYP 4.
(N=149)

Ogółem
(N=522)
55,79778

58,09829

54,92665

47,55533

58,24023

Odchylenie
standardowe

F=2,323; p<0,075(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

35,9176
38,9231
39,9612
38,1326

TYP 2. (N=105)

TYP 3. (N=80)

TYP 4. (N=149)

Ogółem (N=522)

8,11116

7,73193

7,89601

8,87642

7,68648

Odchylenie
standardowe

F=4,189; p<0,006

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,008

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

37,8321

TYP 1. (N=188)

Zasoby materialne (znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

149,4380

TYP 1.
(N=188)

Zasoby (strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
młodzieży miejskiej (N=522)

230,4314

TYP 4.
(N=149)
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35,9176
38,1326

TYP 2. (N=105)
Ogółem (N=522)
8,87642
8,11116

7,68648
7,73193

Odchylenie
standardowe
7,89601

F=4,189; p<0,006

Wyniki
jednoczynnikowej
F=4,189;
p<0,006
analizy wariancji

Typ 4-Typ 2 p<0,008

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ
2 post
p<0,008
Wyniki
testów
hoc
Typ 4-Typ 3 n.i.

Grupy

Ogółem (N=522)

Średnia

38,1326

8,11116
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

84,6117

TYP 4. (N=149)
14,17830

15,34987
13,96304
13,41658

12,02414
14,17830

15,34987
Odchylenie
standardowe
13,41658

F=7,495; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
F=7,495;
p<0,001
analizy
wariancji

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.

Wyniki
testów
post hoc
Typ 4-Typ
2 p<0,001

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

92,6346

TYP 3. (N=80)

17,57006

18,73049
17,77143

16,40550
16,22581

18,73049
Odchylenie
standardowe
17,57006

F=11,531; p<0,001

Wyniki
jednoczynnikowej
F=11,531;
p<0,001
analizy wariancji

Typ 4-Typ 1 p<0,016

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4- Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 p<0,016

Typ 4-testów
Typ 2 post
p<0,001
Wyniki
hoc
Typ 4-Typ 3 n.i.

Ogółem (N=522)
Grupy
91,0265
Średnia

17,77143
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zmienna

TYP 2.
Grupy
(N=105)

(N=188)
57,6706
Średnia

Odchylenie
12,99578
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=8,139; p<0,001

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typtestów
4-Typpost
1 n.i.hoc
Wyniki

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
TYP
1.
Zasoby energii
(znaczenie)
uzależnieniami
młodzieży
miejskiej
(N=522)
62,5766
10,21009

Zmienna

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej
TYP(N=522)
4. (N=149)
97,6214
16,22581

83,0471
91,0265

TYP 2. (N=105)
Ogółem (N=522)

Średnia
92,6346
90,4088
97,6214

Grupy3. (N=80)
TYP

83,0471

Zasoby stanu (znaczenie) TYP 1. (N=188)
TYP 4. (N=149)

Zmienna

TYP 2. (N=105)

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
Zasoby stanu
(znaczenie)
16,40550
90,4088
młodzieży
miejskiej
(N=522) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Ogółem
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji i testów post 81,1326
hoc dla zmiennej znaczenie
zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
13,96304
(N=522)
młodzieży miejskiej (N=522)

75,3765
81,1326
82,2692

TYP 2. (N=105)
Ogółem
(N=522)
TYP 3. (N=80)

Średnia
82,2692
81,6569
84,6117

Grupy3. (N=80)
TYP

75,3765

Zasoby podmiotowe (znaczenie) TYP 1. (N=188)
TYP 4. (N=149)

Zmienna

TYP 2. (N=105)

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Zasoby podmiotowe
TYP 1. (N=188)
81,6569
12,02414
uzależnieniami
młodzieży(znaczenie)
miejskiej (N=522)

Zmienna

TYP 3. (N=80)
38,9231
7,89601
Typ 4-Typ 3 n.i.
Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej
(N=522)
TYP
4. (N=149)
39,9612
7,73193

37,8321
39,9612

TYP 1. (N=188)
TYP 4. (N=149)

Zasoby materialne (znaczenie)

Średnia
38,9231

Grupy3. (N=80)
TYP

Zmienna
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97,6214
91,0265

TYP 4. (N=149)

Ogółem (N=522)
17,77143

16,22581

17,57006

F=11,531; p<0,001
Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4- Typ 2 p<0,001

62,8846
65,7184

62,3714

TYP 3. (N=80)

TYP 4.
(N=149)

Ogółem
(N=522)
11,49376

10,62776

11,49195

12,99578

10,21009

Odchylenie
standardowe

F=8,139; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

27,4615
31,2451
28,3617

TYP 3. (N=80)

TYP 4. (N=149)

Ogółem
(N=522)

8,77281

8,88478

7,18785

7,52946

9,33405

Odchylenie
standardowe

F=7,480; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

25,3882

TYP 2. (N=105)

Średnia
28,4015

Grupy

Zasoby materialne (zyski) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

57,6706

TYP 2.
(N=105)

Średnia
62,5766

Grupy

Zasoby energii (znaczenie) TYP 1.
(N=188)

Zmienna

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

92,6346

TYP 3. (N=80)

����� �� ��������� � ������������������������������������������������ ���

28,3617

Ogółem
(N=522)
8,77281

8,77281
8,88478

15,25707

analizy wariancji

Typ 4-Typ 2 p<0,001

F=17,030; p<0,001

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001
Typ4-Typ
4-Typ31n.i.
n.i.
Typ

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

F=17,030; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Ogółem
17,06365

Typ 4-Typ 2 p<0,001

F=9,894; p<0,001

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001
Typ4-Typ
4-Typ31n.i.
n.i.
Typ

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

F=9,894; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

Grupy

Zasoby energetyczne (zyski) TYP 1.
(N=188)
Zmienna
Grupy

Zmienna

49,3212
Średnia

Średnia

Odchylenie
11,53635
standardowe

standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
Wyniki testów post hoc

(N=522) analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

69,9495

17,06365
16,90414

TYP 3. (N=80)
TYP 2. (N=105)
TYP 4. (N=149)
TYP 3. (N=80)
Ogółem
TYP 4. (N=149)
(N=522)
69,9495
75,2843

Zasoby stanu
(zyski)

Odchylenie
15,84248
standardowe
16,51990
15,84248
17,26419
16,51990
16,90414
17,26419

70,6788
Średnia
62,2118
70,6788
70,2115
62,2118
75,2843
70,2115

TYP 1. (N=188)
Grupy
TYP 2. (N=105)
TYP 1. (N=188)

Zasoby stanu
Zmienna
(zyski)

standardowe

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
młodzieży miejskiej (N=522)
Wyniki testów post hoc

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej uzależnieniami
młodzieży miejskiej (N=522)

66,8723

Ogółem
(N=522)

14,17806
15,25707

14,17806
16,32036

71,7157
66,8654

71,7157
66,8723

16,32036
14,21152

13,79976
14,21152

Odchylenie
13,79976
standardowe

standardowe

66,8654
57,4941

TYP 4.
Ogółem
(N=149)
(N=522)

TYP 3.
2. (N=80)
TYP
(N=105)
TYP 4.
TYP 3. (N=80)
(N=149)

69,0876
57,4941

TYP 2.
1.
Zasoby podmiotowe (zyski) TYP
(N=188)
(N=105)

Średnia
69,0876
Średnia

Grupy

Zasoby podmiotowe (zyski) TYP 1.
Zmienna
Grupy
(N=188)

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
Wyniki testów post hoc

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

28,3617
31,2451

Ogółem
TYP 4. (N=149)
(N=522)
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75,2843
69,9495

TYP 4. (N=149)

Ogółem
(N=522)
17,06365

16,90414

17,26419
Typ 4-Typ 3 n.i.

47,1923
52,1863

48,5426

TYP 3. (N=80)

TYP 4.
(N=149)

Ogółem
(N=522)
12,31555

12,65438

12,30660

11,64367

11,53635

Odchylenie
standardowe

F=8,110; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

18,2115
18,8725
19,3760

TYP 3. (N=80)

TYP 4. (N=149)

Ogółem (N=522)

8,28244

8,19040

7,95659

7,53792

8,90780

Odchylenie
standardowe

F=0,810; p<0,489(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

19,5647

TYP 2. (N=105)

Średnia
20,0809

Grupy

Zasoby materialne (strata) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

43,7412

TYP 2.
(N=105)

Średnia
49,3212

Grupy

Zasoby energetyczne (zyski) TYP 1.
(N=188)

Zmienna

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

70,2115

TYP 3. (N=80)
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19,5647
18,8725
18,2115
19,3760

2. (N=149)
(N=105)
TYP 4.

TYP 3. (N=80)
Ogółem
(N=522)
7,95659
8,28244

7,53792
8,19040

8,90780
7,95659

F=0,810; p<0,489(n.i.)

F=0,810; p<0,489(n.i.)

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.
Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

19,3760
Odchylenie

8,28244
Wyniki jednoczynnikowej

47,8118
Średnia

45,6176
42,6346
47,8118
39,3922
42,6346
44,0080
39,3922
44,0080

TYP
2. (N=105)
Grupy

1. (N=80)
(N=188)
Zasoby podmiotowe (strata) TYP 3.

2. (N=149)
(N=105)
TYP 4.

TYP 3. (N=80)
Ogółem
(N=522)

TYP 4. (N=149)

Ogółem (N=522)
17,61296

17,64230

17,37479
17,61296

15,72948
17,64230

18,16633
17,37479

18,16633
Odchylenie
15,72948
standardowe

F=4,249; p<0,006

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=4,249; p<0,006

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,013

Typ 4-Typ 3 n.i.
Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,013

Typ 4-Typ
n.i. hoc
Wyniki
testów1post

Wyniki jednoczynnikowej

50,5412
Średnia
46,2692
48,2920
44,5490
50,5412
47,5053
46,2692

TYP
2. (N=105)
Grupy

Zasoby stanu (strata) TYP 3.
1. (N=80)
(N=188)

TYP 4.
2. (N=149)
(N=105)

Ogółem
(N=522)
TYP 3. (N=80)

19,40488
20,36444

20,62663
16,63012

20,36444
19,55654

19,55654
Odchylenie
16,63012
standardowe

F=1,636; p<0,181

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,636; p<0,181

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.
Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ
n.i. hoc
Wyniki
testów1post

47,5053

19,40488

35,6588
Średnia

TYP
2. (N=105)
Grupy

Zmienna

36,1912

Zasoby energii (strata) TYP 1. (N=188)

uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

14,02565
Odchylenie
11,76916
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,675; p<0,057

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ
n.i. hoc
Wyniki
testów1post

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wynikiwtestów
hoc
Tabela
16. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dlastandardowe
zmiennej straty w zasobach energii
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie post
zagrożonej
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy analizy wariancji i testów
Średnia

Ogółem (N=522)

uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

TYP 4. (N=149)
20,62663
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów44,5490
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej

Zmienna

48,2920

Zasoby stanu (strata) TYP 1. (N=188)

Wynikiw testów
post hoc
Tabela
15. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla standardowe
zmiennej straty w zasobach stanu
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie zagrożonej
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy analizy wariancji i testów
Średnia
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

Odchylenie

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

Zmienna

45,6176

Zasoby podmiotowe (strata) TYP 1. (N=188)

testów
post zagrożonej
hoc
Tabela
14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach podmiotowych
w teście Ocena Zachowania Zasobów Wyniki
S. Hobfolla
w grupie
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

Ogółem (N=522)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów18,8725
post hoc dla zmiennej8,19040
straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

TYP 4. (N=149)

20,0809
18,2115

1. (N=80)
(N=188)
Zasoby materialne (strata) TYP 3.
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48,2920
47,5053
50,5412

Zasoby stanu (strata) TYP 1. (N=188)
Ogółem (N=522)

TYP 2. (N=105)
16,63012

19,55654
19,40488

20,36444
Odchylenie
standardowe
20,62663
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=1,636; p<0,181

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.
Wyniki testów post hoc

Typ 4-Typ 2 n.i.

44,5490
Średnia
47,5053
36,1912

20,62663
Odchylenie
standardowe
19,40488
14,02565

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

Typ 4-Typ 3 n.i.

36,1912
34,3653
35,6588

Zasoby energii (strata) TYP 1. (N=188)
Ogółem (N=522)

TYP 2. (N=105)
11,76916

14,02565
13,52468

12,89849
Odchylenie
standardowe
14,17195
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=2,675; p<0,057

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.
Wyniki testów post hoc

Typ 4-Typ 2 n.i.

31,7843
Średnia
34,3653
90,0382

14,17195
Odchylenie
standardowe
13,52468
13,48308

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Typ 4-Typ 3 n.i.

89,5238
92,8500
89,3647

TYP 4. (N=149)

Ogółem
(N=522)

90,0382
89,3647
83,0824

Zasoby wewnętrzne (znaczenie) TYP 1. (N=188)
Ogółem
(N=522)
TYP 2. (N=105)

TYP 3. (N=80)

Średnia
92,8500

89,5238

Grupy
TYP
4. (N=149)

Zmienna

TYP 3. (N=80)

15,60996

15,61924

16,59368

13,48308
15,60996
16,89196

16,59368
Odchylenie
standardowe
15,61924

F=6,965; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=6,965; p<0,001

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ testów
4-Typ 3post
n.i.hoc
Wyniki

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
TYP 2. (N=105)
Typ 4-Typ 1 n.i.
16,89196
83,0824
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

TYP 4. (N=149)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=522)
Zasoby wewnętrzne (znaczenie) TYP 1. (N=188)

F=2,675; p<0,057
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów Typ
S. Hobfolla
grupie zagrożonej
4-Typ w
2 n.i.
uzależnieniami młodzieży miejskiej
TYP 3.(N=522)
(N=80)
12,89849
32,5385

Średnia
31,7843

32,5385

Grupy
TYP
4. (N=149)

Zmienna

TYP 3. (N=80)

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w 4-Typ
grupie zagrożonej
Typ
1 n.i.
TYP 2.(N=522)
(N=105)
35,6588
11,76916
uzależnieniami młodzieży miejskiej

TYP 4. (N=149)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=522)
Zasoby energii (strata) TYP 1. (N=188)

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie2zagrożonej
F=1,636;
p<0,181
Typw4-Typ
n.i.
uzależnieniami młodzieży miejskiej
(N=522)
TYP 3. (N=80)
20,36444
46,2692

Średnia
44,5490

46,2692

Grupy
TYP
4. (N=149)

Zmienna

TYP 3. (N=80)
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Grupy
122,0637

Średnia
23,36299

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

29,26732

25,46632
25,77397

122,0659
113,5529
119,5238

29,26732
Odchylenie
standardowe
23,87634
23,36299

119,5238
Średnia
129,4333
122,0637

25,77397

F=7,009; p<0,001

F=7,009; p<0,001
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001
Wyniki testów post hoc
Typ 4-Typ 3 n.i.

Ogółem
(N=522)
Grupy

75,2876

15,36087

122,0659 Odchylenie
25,46632
Średnia
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

78,4530

TYP 4. (N=149)

16,66738

18,51110

18,51110
Odchylenie
standardowe
16,66738
15,36087
17,13076
15,54075

15,54075

F=16,273; p<0,001

F=16,273; p<0,001
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki
Typ testów
4-Typ 3post
n.i.hoc

Grupy

92,9216

Średnia

25,54241

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

TYP 2. (N=105)

83,9294

24,44907

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
Typ 4-Typ 1 n.i.

Zasoby zewnętrzne (zysk) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej
(N=522)
Ogółem
(N=522)
73,3157
17,13076

73,0167

73,0167
Średnia
78,4530
75,2876
73,3157
62,9059

TYP 3. (N=80)

TYP 3. (N=80)
Zmienna
Grupy
TYP 4. (N=149)
Zasoby wewnętrzne (zysk) TYP 1. (N=188)
Ogółem (N=522)
TYP 2. (N=105)

62,9059

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej
(N=522)
Typ 4-Typ 1 n.i.
TYP
2. (N=105)

Zasoby wewnętrzne (zysk) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Typ 4-Typ
3 n.i.
Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
zagrożonej
TYP 4. (N=149)
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
23,87634
129,4333

TYP 3. (N=80)

TYP 3. (N=80)
Grupy
TYP 4. (N=149)
Zasoby zewnętrzne (znaczenie) TYP 1. (N=188)
Ogółem
TYP
2. (N=105)
(N=522)

Zmienna

113,5529

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
TYP 2. (N=105)

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
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78,4530
Średnia
73,3157
75,2876

62,9059
73,0167

TYP
4. (N=149)
Grupy

(N=522)
TYP 1. (N=188)
Zasoby wewnętrzne (zysk) Ogółem

TYP 2. (N=105)

TYP 3. (N=80)
18,51110

15,54075

17,13076
15,36087

16,66738
standardowe

F=16,273; p<0,001

analizy wariancji

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,001

Grupy
92,9216

Średnia

73,3157

25,54241

17,13076
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

101,4615
Średnia
93,0096
92,9216

TYP
4. (N=149)
Grupy

(N=522)
TYP 1. (N=188)
Zasoby zewnętrzne (zysk) Ogółem
26,51223
25,54241

24,12685
Odchylenie
28,04231
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 p<0,039
Wyniki testów post hoc

101,4615
Średnia
93,0096
49,2566

TYP 4. (N=149)
Grupy

TYP 1. (N=522)
(N=188)
Zasoby wewnętrzne (strata) Ogółem

26,51223
20,54699

Odchylenie
28,04231
standardowe

24,12685
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 p<0,039
Wyniki testów post hoc

44,9043
Średnia
48,2482
49,2566

TYP
4. (N=149)
Grupy

(N=522)
Zasoby wewnętrzne (strata) Ogółem
TYP 1. (N=188)
19,88410
20,54699

19,53318
Odchylenie
20,86085
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 1 n.i.

Typ 4-Typ 3 n.i.
Wyniki testów post hoc

44,9043
Średnia
48,2482
66,1523

TYP 4. (N=149)
Grupy

Ogółem
(N=522)
1. (N=188)
Zasoby zewnętrzne (strata) TYP

19,53318

19,88410
28,77053

Odchylenie
20,86085
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Zmienna

63,2881
62,8174
Średnia

TYP 3. (N=80)

TYP
4. (N=149)
Grupy

Odchylenie
29,48344
standardowe

28,96791

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.
Wyniki testów post hoc

TYPanalizy
2. (N=105)
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów66,4588
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
25,05734
F=0,456; p<0,713
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
Typ 4-Typ 2 n.i.

Zmienna

46,8475

TYP 3. (N=80)

TYP
2. (N=105)
51,9412
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej16,86808
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
F=2,311; p<0,076(n.i.)
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
Typ 4-Typ 2 n.i.

Zmienna

46,8475

TYP 3. (N=80)

Typ 4-Typ
1 n.i.zagrożonej
Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów51,9412
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
TYP
2. (N=105)
16,86808
F=2,311; p<0,076(n.i.)
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
Typ 4-Typ 2 n.i.

Zmienna

89,6167

TYP 3. (N=80)

TYPanalizy
2. (N=105)
24,44907
Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów83,9294
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
F=8,002; p<0,001
Typ 4-Typ 2 p<0,001
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

Zmienna

89,6167

TYP 3. (N=80)

Typ 4-Typ
1 n.i.zagrożonej
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
TYP analizy
2. (N=105)
83,9294
24,44907
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)
F=8,002; p<0,001
Typ 4-Typ 2 p<0,001

Zasoby zewnętrzne (zysk) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Ogółem (N=522)

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów78,4530
post hoc dla zmiennej16,66738
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
TYPanalizy
4. (N=149)
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

Zmienna
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44,9043
48,2482

TYP 4. (N=149)

Ogółem (N=522)
19,88410

20,86085

19,53318

F=2,311; p<0,076(n.i.)
Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

63,2881
62,8174
64,8683

TYP 3. (N=80)

TYP 4. (N=149)

Ogółem (N=522)
28,22218

29,48344

28,96791

25,05734

28,77053

Odchylenie
standardowe

F=0,456; p<0,713

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

17,0000
18,1040

17,8460

TYP 3. (N=80)

TYP 4.
(N=149)

Ogółem
(N=522)

5,79131

5,58919

6,26528

5,93595

5,65534

Odchylenie
standardowe

F=1,008; p<0,389(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

17,4184

TYP 2.
(N=105)

Średnia
18,2412

Grupy

Religijne radzenie sobie negatywne TYP 1.
(N=188)

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

66,4588

TYP 2. (N=105)

Średnia
66,1523

Grupy

Zasoby zewnętrzne (strata) TYP 1. (N=188)

Zmienna

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie zagrożonej
uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

46,8475

TYP 3. (N=80)
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17,0000
18,1040

17,8460

TYP 3. (N=80)

TYP 4.
(N=149)

Ogółem
(N=522)
5,79131

5,58919

6,26528

5,93595

5,65534

Odchylenie
standardowe

F=1,008; p<0,389(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 n.i.

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

16,4796
17,5000
19,8400

18,4403

TYP 2.
(N=105)

TYP 3. (N=80)

TYP 4.
(N=149)

Ogółem
(N=522)

Średnia
18,9176

Grupy

Religijne radzenie sobie pozytywne TYP 1.
(N=188)

Zmienna

6,80435

6,47501

7,40613

6,26927

6,83311

Odchylenie
standardowe

F=5,334; p<0,001

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Typ 4-Typ 3 n.i.

Typ 4-Typ 2 p<0,004

Typ 4-Typ 1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej (N=522)

17,4184

TYP 2.
(N=105)

Średnia
18,2412

Grupy

Religijne radzenie sobie negatywne TYP 1.
(N=188)

Zmienna
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Aneks do rozdziału XI
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie aktualnych więźniów (N=105)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

93,33

167,57

129,4797

14,17520

Relacje z innymi

6,00

30,00

18,4726

3,62298

Relacje rodzinne

8,00

25,00

15,1321

3,66158

Stosunek do siebie

10,00

25,00

17,9858

2,85747

Dążenia i cele

17,00

38,67

27,6066

4,10843

Doświadczane problemy

18,00

41,00

31,0582

4,47615

2,00

28,00

11,3861

5,57037

Nieprzystosowanie osobiste

Stosunek do wartości

czynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktua

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

N1 (N=38)

294,3030

42,14520

N2 (N=29)

289,7037

38,35744

P (N=38)

284,0000

45,48705

Ogółem
(N=105)

289,5506

41,92336

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów po

P-N1 n.i.
F=0,461; p<0,632 (n.i.)
P-N2 n.i.

czynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualn

rupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post

18,00
8,00
2,00
10,00

Doświadczane
problemy
Relacje
rodzinne

wartości
Stosunek do siebie

25,00

15,1321

28,00
25,00

41,00
25,00

38,67
30,00

11,3861
17,9858

31,0582
15,1321

27,6066
18,4726

167,57 129,4797
25,00 17,9858

3,66158

5,57037
2,85747

4,47615
3,66158

4,10843
3,62298

14,17520
2,85747

Grupy

Stosunek do wartościOdchylenie
Średnia
standardowe
2,00

18,00

31,0582

Wyniki jednoczynnikowej
28,00 11,3861
analizy wariancji

41,00
5,57037

4,47615
Wyniki testów post hoc

42,14520
41,92336
38,35744

284,0000
Średnia

294,3030
289,5506
289,7037

P (N=38)
Grupy

Ogółem
N1
(N=38)
(N=105)
N2 (N=29)

F=0,461; p<0,632 (n.i.)

F=0,461; p<0,632 (n.i.)
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N1 n.i.

n.i.post hoc
WynikiP-N2
testów

P-N1 n.i.

289,5506
Średnia

294,3030

Ogółem
Grupy
(N=105)

N1 (N=38)

Zmienna

Zasoby (zysk)

45,48705

42,14520

Odchylenie
41,92336
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

42,14520
41,92336
38,35744

284,0000
Średnia

294,3030
289,5506

289,7037

PGrupy
(N=38)

Ogółem
N1
(N=38)
(N=105)
N2 (N=29)

F=0,461; p<0,632 (n.i.)

F=0,461; p<0,632 (n.i.)
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N1 n.i.

n.i.post hoc
WynikiP-N2
testów

P-N1 n.i.

Ogółem
(N=105)
Grupy

289,5506
Średnia

Odchylenie
41,92336
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby (strata)

Zmienna

219,3333

189,5517
Średnia

225,9091
212,0674

N2 (N=29)

PGrupy
(N=38)

Ogółem
N1
(N=38)
(N=105)

59,15624
62,98842

64,82699
Odchylenie
61,36692
standardowe

F=2,955; p<0,057 (n.i.)
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N1 n.i.

P-N2 n.i.
Wyniki testów post hoc

P-N1 n.i.

Tabela
4. Wyniki
i testów post hoc59,15624
dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
N1 (N=38) analizy wariancji
Zasoby
(strata)jednoczynnikowej
225,9091
(N=105)

Zmienna

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w P-N2
grupien.i.
aktualnych więźniów
(N=105)
P (N=38)
284,0000
45,48705

Zasoby (zysk)

Zmienna

38,35744
Odchylenie
45,48705
standardowe

289,7037

N2 (N=29)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów (N=105)

284,0000

P (N=38)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
aktualnych
więźniów (N=105)
P-N2
n.i.

Zasoby
(znaczenie)

Zmienna

38,35744
Odchylenie
45,48705
standardowe

289,7037

N2 (N=29)

Tabela
2. Wyniki jednoczynnikowej
i testów post hoc dla42,14520
zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
Zasoby
N1 (N=38) analizy wariancji
294,3030
(N=105)
(znaczenie)

Zmienna

Doświadczane problemy

38,67 w teście
27,6066
4,10843
17,00
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy Dążenia
wariancji ii cele
testów post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów
Ocena Zachowania Zasobów
S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)

17,00
6,00

Dążeniazi innymi
cele
Relacje

8,00

93,33
10,00

Nieprzystosowanie osobiste
Stosunek do siebie
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N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2
(N=29)
38,35744
Odchylenie
standardowe
45,48705
42,14520
41,92336
38,35744

289,7037
Średnia
284,0000
294,3030

289,5506
289,7037

F=0,461; p<0,632 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=0,461;
p<0,632 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

289,5506
41,92336
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

64,82699
Odchylenie
standardowe
61,36692
59,15624
62,98842
64,82699

219,3333
Średnia
189,5517
225,9091

212,0674
219,3333

F=2,955; p<0,057 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,955;
p<0,057 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
WynikiP-N2
testów
n.i.post hoc

Grupy

Średnia

212,0674
62,98842
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby materialne
(znaczenie)

Zmienna

(znaczenie)

7,73155
6,16441

41,2022
41,0000

39,8276
41,2022

P (N=38)

Ogółem
(N=105)

7,73155

8,81180

6,16441
Odchylenie
standardowe
8,81180
7,86619

41,0000
Średnia
39,8276
42,5758

Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2
(N=29)

N2 (N=29)

F=0,988; p<0,376(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=0,988;
p<0,376(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
WynikiP-N2
testów
n.i.post hoc

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów
(N=105)
N1 (N=38)
Zasoby materialne
7,86619
42,5758

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
189,5517
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc61,36692
dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby (strata)

Zmienna

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2
(N=29)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)
Zasoby (strata) N1 (N=38)
225,9091
59,15624

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
284,0000
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc45,48705
dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)

Zasoby (zysk)

Zmienna

Tabela
3. Wyniki
i testów post hoc42,14520
dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów (N=105)
N1 (N=38) analizy wariancji
Zasoby
(zysk) jednoczynnikowej
294,3030
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Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc

Ogółem

12,00380

83,6552

12,00380
13,25736

13,02168
12,69556

83,6552
85,4848

P
N1(N=38)
(N=38)

13,25736

Odchylenie
13,02168
standardowe

82,7778
84,0674

82,7778
Średnia

N2
(N=29)
Grupy

Ogółem
N2 (N=29)
(N=105)
P (N=38)

85,4848

N1 (N=38)

F=0,355; p<0,702(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
F=0,355;
analizyp<0,702(n.i.)
wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

n.i.post hoc
WynikiP-N1
testów
P-N2 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc

98,1212
99,4444
Średnia
95,1724
98,1212
97,5618
99,4444

N1 (N=38)

N2 (N=29)
Grupy

P (N=38)
N1
(N=38)

Ogółem
(N=105)
N2
(N=29)

14,93686

15,13121
12,68049

17,48074
14,93686

Odchylenie
12,68049
standardowe

F=0,588; p<0,558(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
F=0,588; p<0,558(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

97,5618

Zasoby energii
(znaczenie)

Zmienna

Zasoby energii
(znaczenie)

więźniów (N=105)

66,4815
Średnia
65,3448
68,1212

N2 (N=29)
Grupy

P (N=38)
N1
(N=38)

Ogółem

68,1212

N1 (N=38)

11,26079
10,01486

Odchylenie
9,67698
standardowe

10,01486

Wyniki jednoczynnikowej
F=0,567;
analizyp<0,570(n.i.)
wariancji

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

15,13121
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
Tabela
8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla standardowe
zmiennej znaczenie zasobów energetycznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych

Ogółem (N=105)

P (N=38)
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
95,1724
17,48074
więźniów (N=105)

Zasoby stanu
(znaczenie)

Zmienna

Zasoby stanu
(znaczenie)

analizy
wariancji
Tabela
7. Wyniki jednoczynnikowej
zmiennej znaczenie zasobów stanu
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
Zmienna
Grupyanalizy wariancji i testów
Średniapost hoc dlastandardowe
(N=105)

Odchylenie

84,0674
12,69556zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej (N=105)
analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej znaczenie
(N=105)

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Zmienna

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Tabela
6. Wyniki jednoczynnikowej analizy
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów podmiotowych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
analizy wariancji
Zmienna
Grupy wariancji i testów
Średnia
standardowe
więźniów (N=105)

Odchylenie

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)
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N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem (N=105)
N2 (N=29)

N1 (N=38)

99,4444
Średnia
95,1724
98,1212
97,5618
99,4444

98,1212
Odchylenie
12,68049
standardowe
17,48074
14,93686
15,13121
12,68049

14,93686

F=0,588; p<0,558(n.i.)

F=0,588;
p<0,558(n.i.)
Wyniki
jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

WynikiP-N2
testów
n.i.post hoc

Grupy

Średnia

97,5618
15,13121
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

Odchylenie
9,67698
standardowe
11,26079
10,01486
10,28899
9,67698

66,4815
Średnia
65,3448
68,1212
66,7191
66,4815

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2 (N=29)
(N=105)

10,01486

68,1212

N1 (N=38)

F=0,567; p<0,570(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=0,567;
p<0,570(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

66,7191
10,28899
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Odchylenie
10,30061
standardowe
8,61677
9,87085
9,90500
10,30061

32,1111
Średnia
27,0345
33,3939
30,9326
32,1111

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2 (N=29)
(N=105)

9,87085

33,3939

N1 (N=38)

F=3,530; p<0,034

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,530;
p<0,034
analizy wariancji

P-N2 p<0,048

P-N1 p<0,031

P-N1 p<0,031
Wyniki testów post hoc
P-N2 p<0,048

Grupy

Średnia

30,9326

9,90500
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Zmienna

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Odchylenie
13,69395
standardowe
14,97288
13,98382
14,43509

63,7037
Średnia
71,5172
65,8788
67,0562

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem

13,98382

65,8788

N1 (N=38)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,288;
p<0,108(n.i.)
analizy wariancji

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
27,0345
8,61677
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby materialne
(zyski)

Zmienna

Zasoby materialne
(zyski)

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
11,26079
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów65,3448
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby energii
(znaczenie)

Zmienna

Zasoby energii
(znaczenie)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zmienna

Ogółem (N=105)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
P (N=38)
17,48074
95,1724
więźniów (N=105)

Zasoby stanu
(znaczenie)

Zmienna

Zasoby stanu
(znaczenie)

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)
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9,90500
10,30061

30,9326
32,1111

P (N=38)

Odchylenie
10,30061
standardowe
8,61677
9,87085

32,1111
Średnia
27,0345
33,3939

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2 (N=29)
(N=105)

9,87085

33,3939

N1 (N=38)

F=3,530; p<0,034

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,530;
p<0,034
analizy wariancji

P-N2 p<0,048

P-N1 p<0,031

P-N1 p<0,031
Wyniki testów post hoc
P-N2 p<0,048

30,9326

14,43509
13,69395

67,0562
63,7037
71,5172

P (N=38)
14,97288

Odchylenie
13,69395
standardowe
14,97288
13,98382

63,7037
Średnia
71,5172
65,8788

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2 (N=29)
(N=105)

13,98382

65,8788

N1 (N=38)

F=2,288; p<0,108(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
F=2,288; p<0,108(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

67,0562

Zasoby stanu (zyski)

Zmienna

Zasoby stanu (zyski)

(N=105)

69,2424
72,1481
Średnia
80,0345
69,2424
73,6404
72,1481
80,0345
73,6404

N1 (N=38)

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)

Ogółem
N2 (N=29)
(N=105)

P (N=38)

Ogółem
(N=105)

18,97681

20,24225

18,97681
17,15698

Odchylenie
17,15698
standardowe
20,24225
18,26888

18,26888

F=2,718; p<0,072 (n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
F=2,718; p<0,072 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

14,43509
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy analizy wariancji
Średnia
Tabela
11. Wyniki jednoczynnikowej
i testów post hocstandardowe
dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów

Ogółem
(N=105)

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Zmienna

Zasoby podmiotowe
(zyski)

więźniów (N=105)

9,90500
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych

Ogółem
(N=105)

8,61677
27,0345
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby materialne
(zyski)

Zmienna

Zasoby materialne
(zyski)

więźniów (N=105)

��� ����������������������������������������������� ����� �� ��������� ��

13,16577
12,68898
12,68898

48,8485
47,3704
47,3704
53,8621
53,8621
50,0337
50,0337

N1 (N=29)
(N=38)
N2

(N=29)
PN2(N=38)

P (N=38)
Ogółem
(N=105)
Ogółem
(N=105)

F=2,111; p<0,127 (n.i.)

F=2,111; p<0,127 (n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N2
P-N1n.i.
n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

8,61677
9,90500
9,90500

33,3939
32,1111
32,1111
27,0345
27,0345
30,9326
30,9326

N1 (N=29)
(N=38)
N2

(N=29)
PN2(N=38)

P (N=38)
Ogółem
(N=105)
Ogółem
(N=105)

F=3,665; p<0,030

F=3,665; p<0,030

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N2 p<0,039

P-N2
P-N1 p<0,039
p<0,047

P-N1 p<0,047

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Średnia
65,0000
65,0000
62,0741

Grupy
N1
(N=38)

N1 (N=29)
(N=38)
N2

Zmiennapodmiotowe
Zasoby
(strata)
Zasoby podmiotowe
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

19,30512
18,64223

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
19,30512

F=2,256; p<0,111(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N2
P-N1n.i.
n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

10,30061
8,61677

9,87085
10,30061

Średnia
33,3939

Grupy
N1
(N=38)

Zmiennamaterialne
Zasoby
(strata)
Zasoby materialne
(strata)

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
9,87085

Grupy

Zmienna

Średnia

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

13,03589
13,16577

11,50305
13,03589

Średnia
48,8485

Grupy
N1
(N=38)

Zmiennaenergetyczne
Zasoby
(zyski)
Zasoby energetyczne
(zyski)

Odchylenie
standardowe
Odchylenie
standardowe
11,50305

Grupy

Zmienna

Średnia

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)
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N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2 (N=29)

N1 (N=38)
10,30061
Odchylenie
standardowe
8,61677
9,87085
9,90500
10,30061

30,9326
32,1111

9,87085

32,1111
Średnia
27,0345
33,3939

33,3939

F=3,665; p<0,030

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,665;
p<0,030
analizy wariancji

P-N2 p<0,039

P-N1 p<0,047

P-N1 p<0,047
Wyniki
testów
post hoc
P-N2
p<0,039

Grupy

Średnia

30,9326
9,90500
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2 (N=29)
18,64223
Odchylenie
standardowe
18,68629
19,30512
19,17379
18,64223

62,0741
Średnia
54,9655
65,0000
60,8427
62,0741
F=2,256; p<0,111(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,256;
p<0,111(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
WynikiP-N2
testów
n.i.post hoc

Grupy

Średnia

60,8427
19,17379
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2 (N=29)
24,31705
Odchylenie
standardowe
21,84602
20,85629
22,66745
24,31705

73,6296
Średnia
61,9655
73,2121
69,6742
73,6296

F=2,579; p<0,082(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,579;
p<0,082(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

69,6742

22,66745
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby energii
(strata)

Zmienna

(strata)

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem

15,17936
Odchylenie
standardowe
16,48705
14,03452
15,48790

51,5185
Średnia
45,5862
54,3030
50,6180

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,602;
p<0,080 (n.i.)
analizy wariancji

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)
N1 (N=38)
Zasoby energii
14,03452
54,3030

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38) analizy wariancji i testów
61,9655
21,84602
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)

Zasoby stanu
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)
N1 (N=38)
Zasoby stanu
73,2121
20,85629

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
54,9655
18,68629
Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)

Zasoby podmiotowe
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów
(N=105)
Zasoby podmiotowe
N1 (N=38)
65,0000
19,30512

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
8,61677
27,0345
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby materialne
(strata)

Zmienna

(strata)

więźniów
(N=105)
Zasoby materialne
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N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2 (N=29)
(N=105)

N1 (N=38)
24,31705
Odchylenie
standardowe
21,84602
20,85629
22,66745
24,31705

69,6742
73,6296

20,85629

73,6296
Średnia
61,9655
73,2121

73,2121

F=2,579; p<0,082(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,579;
p<0,082(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

69,6742
22,66745
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2 (N=29)
15,17936
Odchylenie
standardowe
16,48705
14,03452
15,48790
15,17936

51,5185
Średnia
45,5862
54,3030
50,6180
51,5185

F=2,602; p<0,080 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,602;
p<0,080 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

50,6180
15,48790
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Zmienna

(znaczenie)

93,2100
92,0714

92,8235
93,2100

P (N=38)

Ogółem
(N=105)

92,0714
Średnia
92,8235
94,3947

Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
(N=105)
N2 (N=29)

N2 (N=29)

13,06958

12,05158

13,86690
Odchylenie
standardowe
12,05158
13,58763
13,06958
13,86690

F=0,273; p<0,762 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=0,273;
p<0,762 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów
(N=105)
N1 (N=38)
Zasoby wewnętrzne
13,58763
94,3947

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38) analizy wariancji i testów
16,48705
45,5862
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby energii
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)
Zasoby energii
N1 (N=38)
54,3030
14,03452

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38) analizy wariancji i testów
21,84602
61,9655
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych więźniów
(N=105)

Zasoby stanu
(strata)

Zmienna

(strata)

(N=105)
Zasoby stanu
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22,21710

22,21710
24,15613

132,5800
129,7647

132,5800

22,95151
Odchylenie
standardowe
18,95675
22,95151
24,15613
18,95675

standardowe

134,3421
Średnia
133,6071
134,3421
129,7647
133,6071

Średnia

F=0,417; p<0,660 (n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,417; p<0,660 (n.i.)

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Grupy
N2 (N=29)
N1 (N=38)
P (N=38)
N2 (N=29)
Ogółem
(N=105)
P (N=38)

N1 (N=38)
73,6579
Średnia
70,0000
73,6579
80,2353
70,0000
74,8700
80,2353
14,82014
Odchylenie
standardowe
14,47603
14,82014
15,34859
14,47603
15,32718
15,34859

F=3,821; p<0,025

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,821; p<0,025

P-N2 p<0,030

P-N1p<0,046

P-N2 p<0,030

Wyniki testów post hoc
P-N1p<0,046

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)
Zmienna

94,9737

Średnia
92,5357
94,9737
108,2353

N1 (N=38)

Grupy
N2 (N=29)
N1 (N=38)
P (N=38)

26,92681
Odchylenie
standardowe
28,72150
26,92681
27,98924

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,030; p<0,053 (n.i.)

P-N1 n.i.

P-N2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N1 n.i.

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla
zmiennej zyski w zasobach
zewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
więźniów
analizy wariancji
Zmienna(N=105)
Grupy
Średnia
standardowe

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
Ogółem
74,8700
15,32718
więźniów (N=105)
(N=105)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)
Zmienna

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla
zmiennej zyski w zasobach
wewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
więźniów
analizy wariancji
Zmienna(N=105)
Grupy
Średnia
standardowe

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Ogółem
(N=105)

N1 (N=38)
Grupy
N2 (N=29)
N1 (N=38)
P (N=38)
N2 (N=29)
Ogółem
(N=105)
P (N=38)

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)
Zmienna

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

Grupy

Zmienna

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobówWyniki
zewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
więźniów (N=105)
analizy wariancji

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)
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15,32718
14,47603

74,8700
70,0000

P (N=38)

Odchylenie
14,47603
standardowe
15,34859
14,82014

70,0000
Średnia
80,2353
73,6579

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2
(N=29)
(N=105)

14,82014

73,6579

N1 (N=38)

F=3,821; p<0,025

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,821;
p<0,025
analizy wariancji

P-N2 p<0,030

P-N1p<0,046

P-N1p<0,046
Wyniki testów post hoc
P-N2 p<0,030

Grupy

Średnia

74,8700
15,32718
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

28,36166
28,72150

98,8000
92,5357

P (N=38)

Odchylenie
28,72150
standardowe
27,98924
26,92681

92,5357
Średnia
108,2353
94,9737

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2
(N=29)
(N=105)

26,92681

94,9737

N1 (N=38)

F=3,030; p<0,053 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,030;
p<0,053 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

98,8000
28,36166
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

21,52465
20,88704

66,3200
68,7500

P (N=38)

Odchylenie
20,88704
standardowe
21,94550
20,87612

68,7500
Średnia
60,0294
70,1579

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2
(N=29)
(N=105)

20,87612

70,1579

N1 (N=38)

F=2,293; p<0,106 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,293;
p<0,106 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

66,3200

21,52465
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zasoby zewnętrzne
(strata)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne
(strata)

Odchylenie
34,61573
standardowe
34,22455
29,11927
33,15927

104,7857
Średnia
88,2059
105,4737
99,4100

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem

29,11927

105,4737

N1 (N=38)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,067;
p<0,051 (n.i.)
analizy wariancji

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zmienna

Ogółem
(N=105)

60,0294
21,94550
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Zmienna

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zmienna

Ogółem
(N=105)

27,98924
108,2353
Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Zmienna

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zmienna

Ogółem
(N=105)

15,34859
80,2353
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Zmienna

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

więźniów (N=105)
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Odchylenie
20,88704
standardowe
21,94550
20,87612
21,52465
20,88704

68,7500
Średnia
60,0294
70,1579
66,3200
68,7500

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2
(N=29)
(N=105)

20,87612

70,1579

N1 (N=38)

F=2,293; p<0,106 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,293;
p<0,106 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

66,3200
21,52465
Odchylenie
standardowe
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2
(N=29)
(N=105)
34,61573
Odchylenie
standardowe
34,22455
29,11927
33,15927
34,61573

99,4100
104,7857

29,11927

104,7857
Średnia
88,2059
105,4737

105,4737

F=3,067; p<0,051 (n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=3,067;
p<0,051 (n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Grupy

Średnia

99,4100
33,15927
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Religijne radzenie sobie
negatywne

Zmienna

negatywne

5,57993
5,92769

18,4086
19,2143

17,8750
18,4086

P (N=38)

Ogółem
(N=105)

5,57993

5,27165

5,92769
Odchylenie
standardowe
5,27165
5,66254

19,2143
Średnia
17,8750
18,2424

5,66254

N2 (N=29)
Grupy
P (N=38)
N1 (N=38)
Ogółem
N2
(N=29)
(N=105)

18,2424

F=0,447; p<0,641(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=0,447;
p<0,641(n.i.)
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

P-N1 n.i.
Wyniki testów post hoc
P-N2 n.i.

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie
ze Stresem
K. Pargamenta
w grupie
N1aktualnych
(N=38) więźniów (N=105)
Religijne
radzenie
sobie

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
34,22455
88,2059
Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie aktualnych więźniów (N=105)

Zasoby zewnętrzne
(strata)

Zmienna

(strata)

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów
(N=105)
Zasoby zewnętrzne
N1 (N=38)

Zmienna

Ogółem
(N=105)

P (N=38)
21,94550
60,0294
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie aktualnych
więźniów (N=105)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Zmienna

Zasoby wewnętrzne
(strata)

więźniów (N=105)
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19,0606
18,4643
19,7188
19,1075

N1 (N=38)

N2 (N=29)

P (N=38)

Ogółem
(N=105)

Religijne radzenie sobie
pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

7,23738

6,64896

7,70994

7,54130

Odchylenie
standardowe

F=0,222; p<0,802(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N2 n.i.

P-N1 n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów
Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie aktualnych więźniów (N=105)
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Aneks do rozdziału XII
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie byłych więźniów (N=79)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

88,21

179,43

135,2972

18,26766

Relacje z innymi

11,00

27,00

19,3022

3,70596

Relacje rodzinne

7,00

31,00

18,3097

5,22251

Stosunek do siebie

10,00

27,50

18,8297

3,49996

Dążenia i cele

17,00

38,67

27,5740

4,31330

Doświadczane problemy

20,00

42,29

31,3726

4,82063

3,00

41,00

12,2564

6,37142

Nieprzystosowanie osobiste

Stosunek do wartości

nalizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźn

=79)

Średnia

Odchylenie standardowe

251,5000

57,47207

245,2857

49,16854

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów pos

P-N n.i.
F=1,540; p<0,223(n.i.)
P-S n.i.
270,3636

48,94267

255,2656

51,41158

nalizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźnió

Odchylenie

Wyniki jednoczynnikowej

179,43 135,2972
38,67
27,5740

88,21
17,00
20,00
11,00
3,00
7,00

Doświadczane
problemy
Relacje z innymi
Stosunek
wartości
Relacje do
rodzinne
6,37142
5,22251

4,82063
3,70596

18,26766
4,31330

Odchylenie standardowe
3,49996

Grupy

17,00
38,67

27,5740

245,2857

251,5000
Stosunek do wartości
49,16854

57,47207
3,00
12,2564

F=1,540; p<0,223(n.i.)

41,00

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
ŚredniaDoświadczane
Odchylenie
standardowe 20,00
problemy
42,29
31,3726
6,37142

4,82063

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

4,31330

Ogółem (N=79)
Grupy
255,2656
Średnia

270,3636
51,41158
Odchylenie standardowe

48,94267

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

219,2857

S (N=32)
49,47491
F=3,750; p<0,029

F=1,540; p<0,223(n.i.)
49,16854
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
48,94267

52,54077
51,41158

Odchylenie
standardowe

P-N n.i.

P-N p<0,029

P-Shoc
n.i.
Wyniki testów post

219,3906
Średnia

Ogółem
Grupy
(N=79)

N (N=18)

Zmienna

Zasoby (zysk)
52,54077

Odchylenie
55,40403
standardowe

57,83197

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

54,59891

186,5000
219,3906

200,3214

NOgółem
(N=18)
(N=79)
S (N=32)

Zasoby (strata)

F=2,021; p<0,141(n.i.)

F=3,750; p<0,029
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S post
n.i. hoc
Wyniki testów

P-N p<0,029

184,8281
Średnia

Ogółem
Grupy
(N=79)

N (N=18)

Zmienna

Zasoby (strata)

Odchylenie
64,44428
standardowe

64,57146

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

S (N=32)

200,3214

54,59891

F=2,021; p<0,141(n.i.)

186,5000
77,12802
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji
i testów post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)
P-N n.i.

164,0455

P (N=29)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

77,12802
55,40403

Średnia
238,8182

P (N=29)
Grupy

Zmienna

49,47491
Odchylenie
standardowe
57,83197

219,2857

S (N=32)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

189,0714

238,8182

P (N=29)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
byłych więźniów (N=79)
P-S n.i.

270,3636

189,0714
255,2656

N (N=18)
Ogółem (N=79)

Zasoby (zysk)

Średnia

Grupy
P (N=29)

245,2857

Zmienna

S (N=32)

N (N=18)analizy wariancji i testów
Zasoby
(znaczenie)
57,47207
251,5000
Tabela
3. Wyniki
jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej zyski
w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

Zmienna

P (N=29)

n.i. więźniów (N=79)
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupieP-S
byłych

S (N=32)

Zasoby (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

Dążenia i cele

Stosunek do siebie
10,00 w teście27,50
18,8297 Zasobów S. Hobfolla3,49996
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów
Ocena Zachowania
w grupie byłych więźniów (N=79)

41,00
31,00 12,2564
18,3097

42,29
27,00 31,3726
19,3022

Maksimum Średnia
27,50
18,8297

Minimum
10,00

Stosunek do siebie
Nieprzystosowanie osobiste
Dążenia i cele
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Zasoby (zysk)

N (N=18)

189,0714

52,54077

NOgółem
(N=18)
(N=79)
S (N=32)
52,54077
55,40403
49,47491

219,2857

Odchylenie
57,83197
standardowe

189,0714
219,3906

238,8182
Średnia

P (N=29)
Grupy

49,47491

F=3,750; p<0,029

F=3,750; p<0,029
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p<0,029

P-S n.i.
Wyniki testów post hoc

P-N p<0,029

186,5000

Średnia
219,3906

238,8182

57,83197

77,12802

Odchylenie
standardowe
55,40403

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

NOgółem
(N=18)
(N=79)
S (N=32)
77,12802
64,44428
54,59891

200,3214

Odchylenie
64,57146
standardowe

186,5000
184,8281

164,0455
Średnia

P (N=29)
Grupy

54,59891

F=2,021; p<0,141(n.i.)

F=2,021; p<0,141(n.i.)
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

P-S n.i.
Wyniki testów post hoc

P-N n.i.

Ogółem
(N=79)

Grupy

184,8281
Średnia

Odchylenie
64,44428
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

8,80626

34,9286
36,5455
35,2188

P (N=29)

Ogółem
(N=79)

8,50484

6,86417

10,38067
8,50484

Odchylenie
6,86417
standardowe

33,7143
35,2188

36,5455
Średnia

P (N=29)
Grupy

8,80626

Zasoby materialne (znaczenie) NOgółem
(N=18)
(N=79)
S (N=32)

Zmienna

34,9286

S (N=32)

F=0,495; p<0,612(n.i.)

F=0,495; p<0,612(n.i.)
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.
Wyniki testów post hoc

P-N n.i.

N (N=18)
Zasoby
materialne
(znaczenie) analizy
33,7143
10,38067
Tabela
5. Wyniki
jednoczynnikowej
wariancji i testów post hoc
dla zmiennej znaczenie
zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)

Zmienna

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S.
Hobfolla
P-S
n.i. w grupie byłych więźniów
(N=79)
P (N=29)
64,57146
164,0455

Zasoby (strata)

Zmienna

200,3214

S (N=32)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

Zmienna

Ogółem
Grupy
(N=79)
Zasoby (strata) N (N=18)

P (N=29)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
byłych więźniów (N=79)
P-S n.i.

Zasoby (zysk)

Zmienna

219,2857

S (N=32)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)
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Grupy
73,5714

Średnia
17,87441

Odchylenie
standardowe

F=1,872; p<0,163(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

15,97092
17,87441

74,0938
73,5714
70,4286

S (N=32)
F=1,872; p<0,163(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

Ogółem
(N=79)

14,45159

83,0000
19,71333

Odchylenie
Średnia 74,0938
standardowe15,97092

79,0909
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

91,8182
Średnia
86,0938
83,0000

17,55979
Odchylenie
standardowe
18,28237
19,71333

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Grupy (N=79)
Ogółem

91,8182

61,2143

Średnia
86,0938

14,93153

17,55979
Odchylenie
standardowe
18,28237

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

62,9091
Średnia
59,8594
61,2143

13,21582
Odchylenie
standardowe
13,35934
14,93153

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

n.i.byłych więźniów
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w P-N
grupie
F=1,404; p<0,253(n.i.)
S (N=32)
12,44650
56,7857
(N=79)

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby energii (znaczenie) N (N=18)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie byłych więźniów
P-Nwn.i.
(N=79)
F=1,404; p<0,253(n.i.)
S (N=32)
12,44650
56,7857

Zasoby energii (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

P-Nwn.i.
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie byłych więźniów
F=1,679; p<0,195(n.i.)
S (N=32)
83,1429
17,67131
(N=79)

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby stanu (znaczenie) N (N=18)

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów stanu
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)
F=1,679;
p<0,195(n.i.)
S (N=32)
17,67131
83,1429

Zasoby stanu (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

P-S n.i.
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych
więźniów (N=79)

15,63573

14,45159
Odchylenie
standardowe

79,0909
Średnia

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem
N (N=18)
Zasoby podmiotowe (znaczenie) (N=79)

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
P-N n.i.
(N=79)
S (N=32)
70,4286
15,63573

Zasoby podmiotowe (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)
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Grupy Ogółem
(N=79)
Zasoby stanu (znaczenie) N (N=18)
83,0000
19,71333

Średnia 74,0938standardowe15,97092

analizy wariancji

P-N n.i.

Grupy (N=79)
Ogółem
83,0000

Średnia
86,0938

91,8182

19,71333

17,55979
Odchylenie
standardowe
18,28237

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

91,8182
Średnia
86,0938
61,2143

17,55979
Odchylenie
standardowe
18,28237
14,93153
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Grupy (N=79)
Ogółem

62,9091

61,2143

Średnia
59,8594
14,93153

13,21582
Odchylenie
standardowe
13,35934

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

62,9091
Średnia
59,8594
24,5714

13,21582
Odchylenie
standardowe
13,35934
8,77684
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Grupy (N=79)
Ogółem
24,5714

Średnia
30,0781

32,0000

8,77684

10,80564
Odchylenie
standardowe
10,56395

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

32,0000
Średnia
30,0781
57,7857

10,80564
Odchylenie
standardowe
10,56395
17,87210

10,59019

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

72,9545

66,6786

S (N=32)

Średnia
66,8906
57,7857

Grupy (N=79)
Ogółem

Zasoby podmiotowe (zyski) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

14,64406

17,87210

16,99713
Odchylenie
standardowe
16,89380

F=3,755; p<0,029

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N p<0,029

Wyniki testów post hoc

P-N w
p<0,029
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie byłych więźniów
F=3,755; p<0,029
S (N=32)
14,64406
66,6786
(N=79)
P-S n.i.

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby podmiotowe (zyski) N (N=18)

31,3214

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. HobfollaP-N
w grupie
n.i. byłych więźniów
(N=79)
F=2,584; p<0,084(n.i.)
S (N=32)

Zasoby materialne (zyski) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

P-N
n.i. byłych więźniów
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w
grupie
F=2,584; p<0,084(n.i.)
S (N=32)
10,59019
31,3214
(N=79)
P-S n.i.

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby materialne (zyski) N (N=18)

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w P-N
grupie
byłych więźniów
n.i.
(N=79)
F=1,404; p<0,253(n.i.)
S (N=32)
12,44650
56,7857

Zasoby energii (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

P-Nwn.i.
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie byłych więźniów
F=1,404; p<0,253(n.i.)
S (N=32)
56,7857
12,44650
(N=79)

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby energii (znaczenie) N (N=18)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w n.i.
grupie byłych więźniów
P-N
(N=79)
F=1,679; p<0,195(n.i.)
S (N=32)
17,67131
83,1429

Zasoby stanu (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

F=1,679;
p<0,195(n.i.)
S (N=32)
17,67131
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów83,1429
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów stanu
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

Zmienna
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32,0000
30,0781

P (N=29)

Ogółem (N=79)
10,56395

10,80564

10,59019

8,77684

standardowe

F=2,584; p<0,084(n.i.)

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

72,9545
66,8906

P (N=29)

Ogółem (N=79)
16,89380

16,99713

14,64406

17,87210

Odchylenie
standardowe

F=3,755; p<0,029

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N p<0,029

Wyniki testów post hoc

72,0000
80,2273
72,3906

S (N=32)

P (N=29)

Ogółem
(N=79)
18,93734

19,95216

17,87197

13,56385

Odchylenie
standardowe

F=5,065; p<0,009

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N p<0,009

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)

60,8571

N (N=18)

Zasoby stanu (zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

66,6786

S (N=32)

Średnia
57,7857

Grupy

Zasoby podmiotowe (zyski) N (N=18)

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)

31,3214

S (N=32)

Średnia
24,5714

Grupy

Zasoby materialne (zyski) N (N=18)

Zmienna
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Średnia
72,3906
60,8571
72,0000
80,2273

Grupy
Ogółem
(N=79)
N (N=18)

S (N=32)

P (N=29)

80,2273

19,95216

17,87197

19,95216
Odchylenie
standardowe
18,93734
13,56385
F=5,065; p<0,009

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N p<0,009

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Grupy
45,8571

Średnia

72,3906

15,01721

Odchylenie
standardowe

18,93734
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

53,6364
Średnia
50,0313
45,8571

14,98426
Odchylenie
standardowe
13,57632
15,01721
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Grupy
Ogółem (N=79)
24,0714

11,15943

14,98426
53,6364 Odchylenie
Średnia
standardowe
50,0313
13,57632
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

25,4545
Średnia
27,0938
24,0714

12,27746
Odchylenie
standardowe
11,63563
11,15943

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Grupy
Ogółem (N=79)

25,4545

56,6429

Średnia
27,0938

22,81230

12,27746
Odchylenie
standardowe
11,63563

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Średnia
52,8750
56,6429

45,3182

17,26374
Odchylenie
standardowe
19,55822
22,81230

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

Grupy
Ogółem
(N=79)
Zasoby podmiotowe (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
P-N n.i.
(N=79)
S (N=32)
18,41885
56,9286
F=2,633; p<0,080(n.i.)

Zasoby podmiotowe (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

P-N
n.i. byłych więźniów
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
F=1,526; p<0,226(n.i.)
S (N=32)
(N=79)
29,8929
11,12002

Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby materialne (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. HobfollaP-N
w grupie
n.i. byłych więźniów
F=1,526; p<0,226(n.i.)
(N=79)
S (N=32)
11,12002
29,8929

Zasoby materialne (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

n.i.byłych więźniów
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla wP-N
grupie
F=1,503; p<0,231(n.i.)
S (N=32)
(N=79)
11,25416
49,2857

Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby energetyczne (zyski) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
P-N
n.i. byłych więźniów
F=1,503; p<0,231(n.i.)
(N=79)
S (N=32)
49,2857
11,25416

Zasoby energetyczne (zyski) N (N=18)

Zmienna

Ogółem
(N=79)

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)

Zasoby stanu (zyski)

Zmienna

P (N=29)

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej
testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobachF=5,065;
stanu w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)
S (N=32)analizy wariancji i72,0000
17,87197
p<0,009
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Średnia
50,0313
24,0714
standardowe
13,57632
11,15943

analizy wariancji

Grupy (N=79)
Ogółem

P (N=29)
25,4545

24,0714

Średnia
27,0938
11,15943

12,27746
Odchylenie
standardowe
11,63563
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

25,4545
Średnia
27,0938
56,6429

12,27746
Odchylenie
standardowe
11,63563
22,81230

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Średnia
52,8750
56,6429

45,3182

17,26374
Odchylenie
standardowe
19,55822
22,81230
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

17,26374
45,3182 Odchylenie
Średnia
standardowe
52,8750
19,55822
61,0714
24,83008

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

66,7143
54,3636
61,2344

S (N=32)

P (N=29)

Ogółem (N=79)

Średnia
61,2344
61,0714

Grupy
Ogółem (N=79)

54,3636

Zasoby stanu (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

21,74582

21,72237

19,23318

24,83008

21,72237
Odchylenie
standardowe
21,74582

F=2,054; p<0,137(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

p<0,137(n.i.)
S (N=32) analizy wariancji i testów
Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
straty w zasobachF=2,054;
stanu w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)
19,23318
66,7143

Grupy
Ogółem
(N=79)
Zasoby stanu (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

F=2,633; p<0,080(n.i.)

P-N
n.i. więźniów (N=79)
Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów 56,9286
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
byłych
S (N=32)
18,41885

Grupy
Ogółem
(N=79)
Zasoby podmiotowe (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla P-N
w grupie
n.i. byłych więźniów
S (N=32)
56,9286
18,41885
(N=79)
F=2,633; p<0,080(n.i.)

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby podmiotowe (strata) N (N=18)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupie byłych więźniów
P-Nwn.i.
(N=79)
F=1,526; p<0,226(n.i.)
S (N=32)
11,12002
29,8929

Zasoby materialne (strata) N (N=18)

Zmienna

n.i.byłych więźniów
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla wP-N
grupie
F=1,526; p<0,226(n.i.)
S (N=32)
11,12002
29,8929
(N=79)
P-S n.i.

Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby materialne (strata) N (N=18)

Zmienna
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Grupy
44,7143

Średnia
21,07287

Odchylenie
standardowe

F=1,446; p<0,243(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy (N=79)
Ogółem
44,7143

Średnia
43,6250

38,9091

21,07287

16,37917
Odchylenie
standardowe
16,59556

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

38,9091
Średnia
43,6250
82,5000

P (N=29)
Odchylenie
16,37917
standardowe
16,59556
19,15022

13,82257

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.
Wyniki testów post hoc

77,9286
87,8333

S (N=32)

P (N=29)

F=2,323; p<0,106

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Grupy
115,0714

Średnia

82,5000

27,70300

Odchylenie
standardowe

16,85070
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy
Ogółem

P (N=29)

Średnia

122,1667

22,69776
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. HobfollaP-N
w grupie
n.i. byłych więźniów
S (N=32)
25,52629
114,4643
F=0,689; p<0,506(n.i.)
(N=79)

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

(N=79)

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)
Ogółem

15,11598

16,29117

19,15022

82,5000

Średnia
82,5000

Grupy
Ogółem
(N=79)
Zasoby wewnętrzne (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

15,11598
Odchylenie
standardowe
16,85070

87,8333

P (N=29)

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. HobfollaP-N
w grupie
n.i. byłych więźniów
S (N=32)
16,29117
77,9286
F=2,323; p<0,106
(N=79)

Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby wewnętrzne (znaczenie) N (N=18)

Zmienna

46,7857

S (N=32)

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
P-N n.i.
(N=79)
F=1,446; p<0,243(n.i.)

Zasoby energii (strata) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

46,7857
13,82257
Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)

S (N=32)

Zasoby energii (strata) N (N=18)

Zmienna

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów (N=79)
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87,8333
Średnia

82,5000
82,5000
77,9286
87,8333

P (N=29)
Grupy

Zasoby wewnętrzne (znaczenie) Ogółem
N (N=18)
(N=79)

S (N=32)

P (N=29)
15,11598

16,29117

19,15022
16,85070

Odchylenie
15,11598
standardowe

F=2,323; p<0,106

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.
Wyniki testów post hoc

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Wyniki testów post hoc

122,1667
Średnia
117,3939
115,0714

114,4643

P (N=29)
Grupy

Ogółem
Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N (N=18)
(N=79)

S (N=32)
25,52629

24,89416
27,70300

Odchylenie
22,69776
standardowe

25,52629

F=0,689; p<0,506(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=0,689; p<0,506(n.i.)

P-N n.i.

P-S n.i.
Wyniki testów post hoc

P-N n.i.

22,69776

73,0714

S (N=32)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

79,7083
Średnia
73,7273
64,7857

Odchylenie
17,53377
standardowe
17,99619
19,63975

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=3,288; p<0,044
P-S n.i.

P-N p<0,045

Wyniki testów post hoc

Grupy
Ogółem (N=79)
83,2143

Średnia
73,7273

79,7083

27,26558

17,53377
Odchylenie
standardowe
17,99619

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby zewnętrzne (zysk) N (N=18)

S (N=32)

106,5000
Średnia
97,8939
83,2143

97,8571

Odchylenie
30,13448
standardowe
29,17171
27,26558

27,19574

F=2,989; p<0,058(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

P-S n.i.

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
P-N n.i.
(N=79)
F=2,989; p<0,058(n.i.)

Zasoby zewnętrzne (zysk) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
F=3,288;
p<0,044
S (N=32)
73,0714
16,07374
(N=79)
P-S n.i.

P (N=29)
Zmienna
Grupy
Ogółem (N=79)
Zasoby wewnętrzne (zysk) N (N=18)

16,07374

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
P-N p<0,045
(N=79)

19,63975

Odchylenie
24,89416
Średnia117,3939 standardowe
64,7857

Ogółem
Grupy
(N=79)

122,1667

Zasoby wewnętrzne (zysk) N (N=18)

Zmienna

P (N=29)

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
P-S n.i.
(N=79)

Zmienna

114,4643

S (N=32)

Zasoby
(znaczenie) analizy
N (N=18)
115,0714
27,70300zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
Tabela
18.zewnętrzne
Wyniki jednoczynnikowej
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej znaczenie
(N=79)

Zmienna

Ogółem
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji i testów post 82,5000
hoc dla zmiennej znaczenie
zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
16,85070
(N=79)
(N=79)

Zmienna
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79,7083
73,7273

P (N=29)

Ogółem (N=79)
17,99619

17,53377

16,07374

19,63975

standardowe

F=3,288; p<0,044
P-S n.i.

P-N p<0,045

29,17171

30,13448

27,19574

27,26558

Odchylenie
standardowe

F=2,989; p<0,058(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

50,9583
58,7273

P (N=29)

Ogółem (N=79)

22,19878

20,95643

20,62909

25,05949

Odchylenie
standardowe

F=2,410; p<0,098(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Grupy

Zasoby zewnętrzne (strata) N (N=18)

Zmienna

84,2143

Średnia

38,76394

Odchylenie
standardowe

F=1,778; p<0,177(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)

63,1786

S (N=32)

Średnia
63,1429

Grupy

Zasoby wewnętrzne (strata) N (N=18)

Zmienna

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)

97,8939

106,5000

P (N=29)

Ogółem (N=79)

97,8571

S (N=32)

Średnia
83,2143

Grupy

Zasoby zewnętrzne (zysk) N (N=18)

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)

73,0714

S (N=32)

Średnia
64,7857

Grupy

Zasoby wewnętrzne (zysk) N (N=18)

Zmienna
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22,19878
20,62909
F=2,410; p<0,098(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=2,410;
p<0,098(n.i.)
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S n.i.

58,7273

76,8333

P (N=29)
34,69202

34,29067
30,50865
F=1,778; p<0,177(n.i.)

Wyniki
jednoczynnikowej
F=1,778;
p<0,177(n.i.)
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

18,2143

P (N=29)

6,89

6,55573
5,95037

F=0,010; p<0,990(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
F=0,010;
analizyp<0,990(n.i.)
wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

P-N n.i.post hoc
Wyniki testów
P-S n.i.

Odchylenie

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

7,43677
7,27553

18,1667
Średnia
19,2500
17,5000

S (N=32)
Grupy
P (N=29)
Religijne radzenie sobie pozytywne N (N=18)

Zmienna

7,27553
Odchylenie
7,80841
standardowe

17,5000

Religijne radzenie sobie pozytywne N (N=18)

Wyniki jednoczynnikowej
F=0,304;
analizyp<0,739(n.i.)
wariancji

P-N n.i.post hoc
Wyniki testów
P-S n.i.

Zmienna
Tabela
24. Wyniki jednoczynnikowej analizyGrupy
wariancji i testów postŚrednia
hoc dla zmiennejstandardowe
religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie byłych więźniów (N=79)

(N=79)

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Ogółem
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie byłych
więźniów (N=79) 18,1486
6,55573

18,1486
18,2000

6,89
7,42490

18,2143
17,9375

Ogółem
S(N=79)
(N=32)

Odchylenie
5,95037
standardowe

18,2000
Średnia

S (N=32)
Grupy
P (N=29)
Religijne radzenie sobie negatywne N (N=18)

Zmienna

7,42490

17,9375

Religijne radzenie sobie negatywne N (N=18)

Zmienna
Średnia
Tabela
23. Wyniki jednoczynnikowej analizyGrupy
wariancji i testów post
hoc dla zmiennejstandardowe
religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie byłych więźniów (N=79)

Odchylenie

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Ogółem (N=79)
85,8939
34,29067
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie byłych więźniów (N=79)

85,8939
94,5000

34,69202
38,76394

76,8333
84,2143

Ogółem (N=79)
S (N=32)

Odchylenie
30,50865
standardowe

94,5000
Średnia

Zmienna

S (N=32)
Grupy
P (N=29)
Zasoby zewnętrzne (strata) N (N=18)

38,76394

84,2143

Zasoby zewnętrzne (strata) N (N=18)

(N=79)

22,19878
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela
22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów

Ogółem (N=79)

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów50,9583
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
P (N=29)
20,95643
(N=79)

58,7273
63,1786

20,95643
25,05949

50,9583
63,1429

Ogółem (N=79)
S (N=32)

Odchylenie
20,62909
standardowe

63,1786
Średnia

S (N=32)
Grupy
P (N=29)
Zasoby wewnętrzne (strata) N (N=18)

Zmienna

25,05949

63,1429

Zasoby wewnętrzne (strata) N (N=18)

Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela
21. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie byłych więźniów
(N=79)
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85,8939
34,29067

18,2143
18,1486

P (N=29)

Ogółem
(N=79)
6,55573

6,89

5,95037

7,42490

Odchylenie
standardowe

F=0,010; p<0,990(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

18,1667
19,2500
18,4324

S (N=32)

P (N=29)

Ogółem
(N=79)

Średnia
17,5000

Grupy

Religijne radzenie sobie pozytywne N (N=18)

Zmienna

7,48529

7,43677

7,80841

7,27553

Odchylenie
standardowe

F=0,304; p<0,739(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie byłych więźniów (N=79)

18,2000

S (N=32)

Średnia
17,9375

Grupy

Religijne radzenie sobie negatywne N (N=18)

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia
Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie byłych więźniów (N=79)

Ogółem (N=79)
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Aneks do rozdziału XIII
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie osób bezdomnych (N=117)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

94,36

178,67

136,7532

17,54248

Relacje z innymi

10,00

27,00

19,0410

3,96861

Relacje rodzinne

8,00

31,20

18,7154

5,20130

Stosunek do siebie

8,75

28,00

18,8134

3,45905

Dążenia i cele

16,00

40,00

27,3617

4,42880

Doświadczane problemy

21,33

41,14

31,0383

4,51904

2,33

32,20

12,0172

6,22818

Nieprzystosowanie osobiste

Stosunek do wartości

ednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w gru
17)

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

N (N=56)

243,4667

48,85381

S (N=39)

264,5200

52,91705

P (N=22)

268,4063

52,49630

Ogółem
(N=117)

262,5464

52,32212

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

F=1,240; p<0,294(n.i.)

Wyniki testó

P-N
P-S

ednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grup
17)

8,00
16,00
8,75
21,33
16,00
2,33

Relacje rodzinne
Dążenia i cele

Stosunek do siebie
Doświadczane problemy

Dążenia i cele
Stosunek do wartości
40,00
32,20

28,00
41,14

31,20
40,00

27,00
28,00

27,3617
12,0172

18,8134
31,0383

18,7154
27,3617

19,0410
18,8134

4,42880
6,22818

3,45905
4,51904

5,20130
4,42880

3,96861
3,45905

243,4667

Średnia
264,5200
243,4667
268,4063
264,5200
262,5464
268,4063

N (N=56)

SGrupy
(N=39)

N (N=56)
P (N=22)

S (N=39)
Ogółem
(N=117)
P (N=22)
52,91705
52,32212
52,49630

48,85381
52,49630

48,85381
Odchylenie
standardowe
52,91705

F=1,240; p<0,294(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,240; p<0,294(n.i.)

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

225,0625

P (N=22)
51,19661

57,22593
55,81510

43,07115
51,19661

43,07115
Odchylenie
standardowe
57,22593

F=5,510; p<0,005

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=5,510;
p<0,005

N-S, p<0,014

P-S n.i.

N-S, p<0,014
P-N p<0,009

P-N p<0,009
Wyniki testów post hoc
P-S n.i.

Średnia
193,9800
209,8667
174,4063

Zasoby (strata) N (N=56)
P (N=22)

209,8667

SGrupy
(N=39)

Zmienna

Zasoby (strata) N (N=56)

86,34306
56,67784

86,34306
Odchylenie
standardowe
59,70283

Wyniki jednoczynnikowej
analizyp<0,171(n.i.)
wariancji
F=1,799;

P-S n.i.

WynikiP-N
testów
n.i.post hoc

Wynikiwjednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc
dla zmiennej straty w zasobach
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
osób
Wyniki testów
post
hoc
analizy wariancji
Zmienna (N=117)Grupy
Średnia
standardowe
bezdomnych

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
bezdomnych (N=117)
Ogółem (N=117)
214,1340
55,81510

219,6400
214,1340

172,4667
225,0625

Zasoby (zysk) N (N=56)
P (N=22)

S (N=39)
Ogółem (N=117)

Średnia
219,6400

172,4667

SGrupy
(N=39)

Zmienna

Zasoby (zysk) N (N=56)

Wyniki w
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc
dla zmiennej zyski w zasobach
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Wyniki
Hobfollatestów
w grupie
osób
post
hoc
analizy wariancji
Zmienna (N=117)
Grupy
Średnia
standardowe
bezdomnych

(N=117)

Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej
Ogółem analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
262,5464
52,32212
bezdomnych (N=117)

Zasoby
(znaczenie)

Zasoby
(znaczenie)
Zmienna

Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla
zmiennej znaczenie zasobów
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupiepost
osóbhoc
Wyniki w
testów
analizy wariancji
Zmienna (N=117) Grupy
Średnia
standardowe
bezdomnych

Doświadczane problemy
41,14
31,0383
4,51904
21,33
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
bezdomnych (N=117)
Stosunek do wartości
32,20
12,0172
6,22818
2,33

10,00
8,75

Relacje z innymi
Stosunek do siebie
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225,0625

P (N=22)
51,19661

57,22593
55,81510

43,07115
51,19661

43,07115
Odchylenie
standardowe
57,22593

F=5,510; p<0,005

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=5,510;
p<0,005

N-S, p<0,014

P-S n.i.

N-S, p<0,014
P-N p<0,009

P-N p<0,009
Wyniki testów post hoc
P-S n.i.

174,4063

P (N=22)
56,67784

59,70283
63,99104

86,34306
56,67784

86,34306
Odchylenie
standardowe
59,70283

F=1,799; p<0,171(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizyp<0,171(n.i.)
wariancji
F=1,799;

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.

Wyniki P-N
testów
n.i.post hoc

Zasoby materialne
(znaczenie)

Zasoby materialne
(znaczenie)
Zmienna
35,2667
36,9375
36,8800
36,6495
36,9375
36,6495

S (N=39)
Ogółem
(N=117)
P (N=22)

Ogółem
(N=117)

Średnia
36,8800

SGrupy
(N=39)

N (N=56)
P (N=22)

35,2667

N (N=56)

8,49760

8,34618
8,49760
8,80959

8,77876
8,80959

8,77876
Odchylenie
standardowe
8,34618

F=0,232; p<0,794

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,232; p<0,794

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla
zmiennej znaczenie zasobów
materialnych
w teście Ocena Zachowania Zasobów
S. Hobfolla
grupie
Wyniki testów
post whoc
analizy wariancji
Zmienna
Średnia
standardowe
osób
bezdomnych (N=117) Grupy

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)
Ogółem (N=117)
189,9794
63,99104

193,9800
189,9794

209,8667
174,4063

Zasoby (strata) N (N=56)
P (N=22)

S (N=39)
Ogółem (N=117)

Średnia
193,9800

209,8667

SGrupy
(N=39)

Zmienna

Zasoby (strata) N (N=56)

Wynikiwjednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc
dla zmiennej straty w zasobach
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
grupiepost
osóbhoc
Wyniki w
testów
analizy wariancji
Zmienna (N=117)Grupy
Średnia
standardowe
bezdomnych

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
bezdomnych (N=117)
Ogółem (N=117)
214,1340
55,81510

219,6400
214,1340

172,4667
225,0625

Zasoby (zysk) N (N=56)
P (N=22)

S (N=39)
Ogółem (N=117)

Średnia
219,6400

172,4667

SGrupy
(N=39)

Zmienna

Zasoby (zysk) N (N=56)
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69,6000

Średnia
77,1600
69,6000
79,6250
77,1600
76,8041
79,6250

N (N=56)

SGrupy
(N=39)

N (N=56)
P (N=22)

S (N=39)
Ogółem
(N=117)
P (N=22)
16,67622
15,63226
13,72953

14,51502
13,72953

14,51502
Odchylenie
standardowe
16,67622

F=2,179; p<0,119

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,179; p<0,119

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

79,0667
91,2188
89,1400
88,2680
91,2188
88,2680

S (N=39)
Ogółem (N=117)

P (N=22)

Ogółem (N=117)

Średnia
89,1400

SGrupy
(N=39)

N (N=56)
P (N=22)

79,0667

N (N=56)

19,73972

20,47616

18,95646
19,73972

19,30014
20,47616

19,30014
Odchylenie
standardowe
18,95646

F=2,082; p<0,130

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,082;
p<0,130

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.

WynikiP-N
testów
n.i.post hoc

Zasoby energii
(znaczenie)
Zmienna

SGrupy
(N=39)

N (N=56)

Średnia

59,5333

12,72717
Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla
zmiennej znaczenie zasobów
energetycznych
w teście Ocena Zachowania
Zasobów
S. Hobfolla
Wyniki
testów
post hocw grupie
analizy wariancji
Zmienna
Średnia
standardowe
osób
bezdomnych (N=117) Grupy

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

Zasoby stanu
(znaczenie)

Zasoby stanu
(znaczenie)
Zmienna

Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla
zmiennej znaczenie zasobów
stanu
w teście Ocena Zachowania Zasobów
S. Hobfolla
w post
grupie
osób
Wyniki
testów
hoc
analizy wariancji
bezdomnych
Zmienna (N=117)
Grupy
Średnia
standardowe

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Ogółem
76,8041
15,63226
bezdomnych (N=117)
(N=117)

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)

Zasoby podmiotowe
(znaczenie)
Zmienna

Wyniki
jednoczynnikowej
Odchylenie
Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla
zmiennej znaczenie zasobów
podmiotowych
w teście Ocena Zachowania
Zasobów
S. Hobfolla
w grupie
Wyniki
testów
post hoc
analizy wariancji
osób
bezdomnych (N=117) Grupy
Zmienna
Średnia
standardowe

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)
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89,1400
79,0667
91,2188
89,1400
88,2680
91,2188

88,2680

S (N=39)
N (N=56)
P (N=22)
S (N=39)
Ogółem (N=117)
P (N=22)

Ogółem (N=117)
19,73972

18,95646
19,30014
20,47616
18,95646
19,73972
20,47616

F=2,082; p<0,130

F=2,082; p<0,130

P-S n.i.

P-S n.i.
P-N n.i.

Odchylenie
12,72717
standardowe
12,59836
12,72717
13,32654
12,59836
12,74347
13,32654

60,8247
60,6250

standardowe

59,5333
Średnia
61,3400
59,5333
60,6250
61,3400

Średnia

F=0,120; p<0,887

F=0,120; p<0,887

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

10,23080
9,73515

29,5052
31,4688

F=3,587; p<0,032

F=3,587; p<0,032

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N p<0,037

P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N p<0,037

53,4000
Średnia
66,3800
53,4000

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)
P (N=22)

Zasoby podmiotowe
(zyski)
Zmienna

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
14,03974
standardowe
16,78664
14,03974

standardowe

F=5,783; p<0,004

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N p<0,005

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Ogółem analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej
29,5052
10,23080
osób bezdomnych (N=117) (N=117)

Zasoby materialne
(zyski)

Odchylenie
7,57502
standardowe
10,68520
7,57502
9,73515
10,68520

23,3333
Średnia
30,1000
23,3333
31,4688
30,1000

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)
P (N=22)
S (N=39)
Ogółem
P (N=22)
(N=117)

Zasoby materialne
(zyski)
Zmienna

standardowe

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
60,8247
12,74347
osób bezdomnych (N=117) (N=117)

Ogółem

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)
P (N=22)
S (N=39)
Ogółem
P (N=22)
(N=117)

Zasoby energii
Zmienna
(znaczenie)

Zasoby energii
(znaczenie)

Grupy

Zmienna

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

Zasoby stanu
(znaczenie)
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23,3333
30,1000
31,4688
29,5052

N (N=56)

S (N=39)

P (N=22)

Ogółem
(N=117)
10,23080

9,73515

10,68520

7,57502
F=3,587; p<0,032
P-S n.i.

P-N p<0,037

66,3800
70,0313
65,5773

S (N=39)

P (N=22)

Ogółem
(N=117)
16,57988

14,95258

16,78664

14,03974

Odchylenie
standardowe

F=5,783; p<0,004

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N p<0,005

Wyniki testów post hoc

73,6250
70,9072

P (N=22)

Ogółem
(N=117)

19,60553

18,41414

19,99376

14,37491

Odchylenie
standardowe

F=5,567; p<0,005

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N p<0,014

Wyniki testów post hoc

Zmienna

Grupy

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

73,6200

S (N=39)

Średnia
56,0667

Grupy

Zasoby stanu (zyski) N (N=56)

Zmienna

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
bezdomnych (N=117)

53,4000

N (N=56)

Zasoby podmiotowe
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

Zasoby materialne
(zyski)
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70,9072

Ogółem
(N=117)
19,60553

19,60553
18,41414

P-S n.i.

39,6667
Średnia
49,5400
39,6667
49,9375
49,5400
48,1443
49,9375
48,1443

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)

P (N=22)
S (N=39)

Ogółem
P(N=117)
(N=22)

Ogółem
(N=117)

Zasoby energetyczne
Zmienna
(zyski)

13,70826

13,70826
13,44508

13,44508
13,93309

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Odchylenie
10,84084
standardowe
13,93309
10,84084
F=3,585; p<0,032

F=3,585; p<0,032

analizy wariancji

standardowe

N-S, p<0,047

P-S n.i.
P-N
N-S,n.i.
p<0,047
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

28,6563
30,4600
30,0722
28,6563

P (N=22)
S (N=39)

Ogółem
P(N=117)
(N=22)

Ogółem

10,77540
10,03417

10,03417
10,42605

10,42605
13,58150

30,4600
31,8000

F=0,496; p<0,610(n.i.)
P-S n.i.

P-S n.i.
P-N n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Średnia
57,6667
Średnia

Grupy

N (N=56)
Grupy

Zmienna

Zasoby podmiotowe
Zmienna
(strata)

analizy wariancji
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

standardowe
Odchylenie
25,18125
standardowe

Wyniki testów post hoc

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

30,0722
10,77540
Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
(N=117) analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

Zasoby materialne
(strata)

F=0,496; p<0,610(n.i.)

Odchylenie
13,58150
standardowe

31,8000
Średnia

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)

Zasoby materialne
Zmienna
(strata)

analizy wariancji

Średnia

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Grupy

Zmienna
standardowe

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

Zasoby energetyczne
(zyski)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

70,9072
73,6250

Ogółem
P(N=117)
(N=22)
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31,8000
31,8000
30,4600
30,4600
28,6563
28,6563
30,0722
30,0722

N
N (N=56)
(N=56)

S
S (N=39)
(N=39)

P
P (N=22)
(N=22)

Ogółem
Ogółem
(N=117)
(N=117)
10,77540
10,77540

10,03417
10,03417

10,42605
10,42605

13,58150
13,58150
F=0,496;
F=0,496; p<0,610(n.i.)
p<0,610(n.i.)

P-N
P-N n.i.
n.i.
P-S
n.i.
P-S n.i.

54,1200
54,1200
46,2188
46,2188
52,0619
52,0619

S
S (N=39)
(N=39)

P
P (N=22)
(N=22)

Ogółem
Ogółem
(N=117)
(N=117)
18,85902
18,85902

16,58163
16,58163

17,47726
17,47726

25,18125
25,18125

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=2,578;
F=2,578; p<0,081(n.i.)
p<0,081(n.i.)

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

P-N
P-N n.i.
n.i.
P-S
n.i.
P-S n.i.

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

69,7333
69,7333
63,9000
63,9000
58,0313
58,0313
62,8660
62,8660

N
N (N=56)
(N=56)

S
S (N=39)
(N=39)

P
P (N=22)
(N=22)

Ogółem
Ogółem
(N=117)
(N=117)

Zasoby stanu
stanu
Zasoby
(strata)
(strata)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

22,52666
22,52666

19,61646
19,61646

21,85971
21,85971

29,10932
29,10932

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=1,502;
F=1,502; p<0,228(n.i.)
p<0,228(n.i.)

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

P-N
P-N n.i.
n.i.
P-S
n.i.
P-S n.i.

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

Tabela 15.
15. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
Tabela
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej straty
straty w
w zasobach
zasobach stanu
stanu w
w teście
teście Ocena
Ocena Zachowania
Zachowania Zasobów
Zasobów S.
S. Hobfolla
Hobfolla w
w grupie
grupie osób
osób
bezdomnych (N=117)
(N=117)
bezdomnych

57,6667
57,6667

N
N (N=56)
(N=56)

Zasoby podmiotowe
podmiotowe
Zasoby
(strata)
(strata)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela 14.
14. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
Tabela
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej straty
straty w
w zasobach
zasobach podmiotowych
podmiotowych w
w teście
teście Ocena
Ocena Zachowania
Zachowania Zasobów
Zasobów S.
S. Hobfolla
Hobfolla w
w grupie
grupie
osób bezdomnych
bezdomnych (N=117)
osób
(N=117)

Zasoby materialne
materialne
Zasoby
(strata)
(strata)

��� ��������������������������������������������� ����� �� ��������� ����

Odchylenie
21,03625
standardowe
15,87997
21,03625
14,92346
15,87997
16,56488
14,92346

44,9794
41,5000

standardowe

50,6667
Średnia
45,5000
50,6667
41,5000
45,5000

Średnia

F=1,636; p<0,200(n.i.)

F=1,636; p<0,200(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-S n.i.
P-N n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

F=4,355; p<0,015

F=4,355; p<0,015

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

N-S, p<0,049

P-S n.i.
P-N,
N-S,p<0,018
p<0,049
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N, p<0,018

111,6667
Średnia
119,3800
111,6667

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
23,94239
standardowe
26,11817
23,94239

standardowe

F=0,510; p<0,602(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
84,6263
18,24638
osób bezdomnych (N=117) (N=117)

Ogółem

18,24638
14,39842

84,6263
88,5758

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Odchylenie
23,72472
standardowe
17,40049
23,72472
14,39842
17,40049

73,0625
Średnia
85,7200
73,0625
88,5758
85,7200

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)
P (N=22)
S (N=39)
Ogółem
P
(N=22)
(N=117)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

standardowe

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
grupie osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w
44,9794
16,56488
(N=117)
grupie osób bezdomnych (N=117)

Ogółem

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)
P (N=22)
S (N=39)
Ogółem
P
(N=22)
(N=117)

Zasoby energii
Zmienna
(strata)

Zasoby energii
(strata)

Grupy

Zmienna

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób
bezdomnych (N=117)
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88,5758
85,7200
84,6263
88,5758

P (N=22)
S (N=39)

Ogółem
P (N=22)
(N=117)

Ogółem

73,0625
Średnia
85,7200
73,0625

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)

18,24638
14,39842

14,39842
17,40049

Odchylenie
23,72472
standardowe
17,40049
23,72472
F=4,355; p<0,015

F=4,355; p<0,015

analizy wariancji

N-S, p<0,049

P-S n.i.
P-N,
N-S,p<0,018
p<0,049
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N, p<0,018

118,0714
119,0000

Ogółem
P (N=22)
(N=117)
26,59790
28,74565

28,74565
26,11817

Odchylenie
23,94239
standardowe
26,11817
23,94239

standardowe

F=0,510; p<0,602(n.i.)

F=0,510; p<0,602(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-S n.i.
P-N n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

77,6364
72,6600
72,2041
77,6364

P (N=22)
S (N=39)

Ogółem
P (N=22)
(N=117)
18,15225
16,31491

16,31491
18,38989

Odchylenie
15,04026
standardowe
18,38989
15,04026

standardowe

F=6,230; p<0,003

F=6,230; p<0,003

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

N-S, p<0,027

P-S n.i.
P-N
N-S,p<0,003
p<0,027
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N p<0,003

72,8667
Średnia
97,2800
72,8667

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(zysk)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Odchylenie
22,99648
standardowe
29,94079
22,99648

standardowe

F=4,805; p<0,010

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.
P-N
N-S,p<0,019
p<0,018

Wyniki testów post hoc
P-N p<0,019

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
72,2041
18,15225
(N=117)
osób bezdomnych (N=117)

Ogółem

58,7333
Średnia
72,6600
58,7333

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(zysk)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i118,0714
testów post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
26,59790
(N=117)
osób bezdomnych (N=117)

Ogółem

119,0000
119,3800

P (N=22)
S (N=39)

Zasoby zewnętrzne
(znaczenie)

111,6667
Średnia
119,3800
111,6667

N (N=56)
Grupy
S (N=39)
N (N=56)

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki testów post hoc

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
84,6263
18,24638
(N=117)
osób bezdomnych (N=117)

Zasoby wewnętrzne
(znaczenie)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(znaczenie)
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72,6600
58,7333
77,6364
72,6600
72,2041
77,6364

S (N=39)
N
(N=56)

P (N=39)
(N=22)
S

Ogółem
P
(N=22)
(N=117)

Ogółem

58,7333
Średnia

N (N=56)
Grupy

18,15225
16,31491

16,31491
18,38989

18,38989
15,04026

Odchylenie
15,04026
standardowe

F=6,230; p<0,003

F=6,230; p<0,003

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

N-S, p<0,027

P-S n.i.
P-N p<0,003
N-S, p<0,027
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N p<0,003

98,5455
97,2800
98,5455
93,9694

P (N=39)
(N=22)
S

Ogółem
P
(N=22)
(N=117)
29,02595
29,81194

29,02595
29,94079

29,94079
22,99648

Odchylenie
22,99648
standardowe

standardowe

F=4,805; p<0,010

F=4,805; p<0,010

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

N-S, p<0,018

P-S n.i.
P-N p<0,019
N-S, p<0,018
P-S n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N p<0,019

Wyniki testów post hoc

64,0667
Średnia
60,6400
64,0667
53,6970
60,6400
53,6970
58,8265
58,8265

N (N=56)
Grupy

S (N=39)
N
(N=56)

P (N=39)
(N=22)
S

Ogółem
P
(N=22)
(N=117)

Ogółem
(N=117)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(strata)

Zasoby wewnętrzne
(strata)

Średnia

Grupy

Zmienna

21,05615

19,47672
21,05615

19,47672
19,44302

19,44302
27,90153

Odchylenie
27,90153
standardowe

standardowe

F=1,651; p<0,197(n.i.)

F=1,651; p<0,197(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

P-S n.i.

P-S n.i.
P-N n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Wyniki testów post hoc

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

93,9694
29,81194
Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej
(N=117) analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

Ogółem

97,2800
72,8667

S (N=39)
N
(N=56)

Zasoby zewnętrzne
(zysk)

72,8667
Średnia

N (N=56)
Grupy

Zasoby zewnętrzne
Zmienna
(zysk)

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
Wyniki jednoczynnikowej
osób bezdomnych (N=117)
Odchylenie

72,2041
18,15225
Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej
(N=117) analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie
osób bezdomnych (N=117)

Zasoby wewnętrzne
(zysk)

Zasoby wewnętrzne
Zmienna
(zysk)
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91,1000
91,1000
84,9091
84,9091
90,6837
90,6837

SS (N=39)
(N=39)

PP (N=22)
(N=22)

Ogółem
Ogółem
(N=117)
(N=117)
33,54597
33,54597

30,31642
30,31642

32,22133
32,22133

42,96510
42,96510

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=1,356;
F=1,356; p<0,263(n.i.)
p<0,263(n.i.)

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

P-S
P-S n.i.
n.i.

P-N
P-N n.i.
n.i.

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

19,0577
19,0577
17,4167
17,4167
18,1682
18,1682

SS (N=39)
(N=39)

PP (N=22)
(N=22)

Ogółem
Ogółem
(N=117)
(N=117)

6,22000
6,22000

5,98271
5,98271

5,76471
5,76471

7,71912
7,71912

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

F=1,046;
F=1,046; p<0,355(n.i.)
p<0,355(n.i.)

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

P-S
P-S n.i.
n.i.

P-N
P-N n.i.
n.i.

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

Grupy
Grupy

N
N (N=56)
(N=56)

Zmienna
Zmienna

Religijne
Religijne radzenie
radzenie
sobie
sobie pozytywne
pozytywne

18,2632
18,2632

Średnia
Średnia

7,48214
7,48214

Odchylenie
Odchylenie
standardowe
standardowe

Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej
analizy
analizy wariancji
wariancji

Wyniki
Wyniki testów
testów post
post hoc
hoc

Tabela
Tabela 24.
24. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej religijne
religijne strategie
strategie zaradcze
zaradcze oo charakterze
charakterze pozytywnym
pozytywnym w
w Kwestionariuszu
Kwestionariuszu Religijnych
Religijnych
Sposobów
Sposobów Radzenia
Radzenia Sobie
Sobie ze
ze Stresem
Stresem K.
K. Pargamenta
Pargamenta w
w grupie
grupie osób
osób bezdomnych
bezdomnych (N=117)
(N=117)

17,1579
17,1579

N
N (N=56)
(N=56)

Religijne
Religijne radzenie
radzenie
sobie
sobie negatywne
negatywne

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela
Tabela 23.
23. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej religijne
religijne strategie
strategie zaradcze
zaradcze oo charakterze
charakterze negatywnym
negatywnym w
w Kwestionariuszu
Kwestionariuszu Religijnych
Religijnych
Sposobów
Sposobów Radzenia
Radzenia Sobie
Sobie ze
ze Stresem
Stresem K.
K. Pargamenta
Pargamenta w
w grupie
grupie osób
osób bezdomnych
bezdomnych (N=117)
(N=117)

102,0000
102,0000

N
N (N=56)
(N=56)

Zasoby
Zasoby zewnętrzne
zewnętrzne
(strata)
(strata)

Średnia
Średnia

Grupy
Grupy

Zmienna
Zmienna

Tabela
Tabela 22.
22. Wyniki
Wyniki jednoczynnikowej
jednoczynnikowej analizy
analizy wariancji
wariancji ii testów
testów post
post hoc
hoc dla
dla zmiennej
zmiennej straty
straty w
w zasobach
zasobach zewnętrznych
zewnętrznych w
w teście
teście Ocena
Ocena Zachowania
Zachowania Zasobów
Zasobów S.
S. Hobfolla
Hobfolla w
w grupie
grupie
osób
osób bezdomnych
bezdomnych (N=117)
(N=117)
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19,0577
17,4167
18,1682

S (N=39)

P (N=22)

Ogółem
(N=117)
6,22000

5,98271

5,76471

7,71912

Odchylenie
standardowe

F=1,046; p<0,355(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

18,2632
19,9615
23,0278
20,6916

N (N=56)

S (N=39)

P (N=22)

Ogółem
(N=117)

Religijne radzenie
sobie pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

7,81195

8,00887

7,51459

7,48214

Odchylenie
standardowe

F=2,851; p<0,062(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych
Sposobów Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób bezdomnych (N=117)

17,1579

N (N=56)

Religijne radzenie
sobie negatywne

Średnia

Grupy

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych
Sposobów Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób bezdomnych (N=117)
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Aneks do rozdziału XIV
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wyników w teście RISB J. Rottera w grupie osób uprawiających prostytucję (N=89)

Minimum

Maksimum

Średnia

Odchylenie standardowe

Nieprzystosowanie osobiste
66,67

162,05

114,5976

15,36786

Relacje z innymi

9,00

27,00

17,8000

3,79728

Relacje rodzinne

2,00

27,00

13,4437

4,55812

Stosunek do siebie

3,33

24,00

14,2340

3,09526

Dążenia i cele

11,00

37,33

24,4693

4,39480

Doświadczane problemy

15,00

40,00

28,4844

4,66005

2,00

28,00

9,4798

4,45880

Stosunek do wartości

kowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających p

py

Odchylenie
standardowe

Średnia

N=19)

N=15)

259,4615

50,17406

276,4000

49,33819

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

P-N n.i.
F=1,275; p<0,290(n.i.)
P-S1 n.i.

N=40)

291,5185

52,14062

=15)

277,3571

42,47462

łem (N=89)

279,3188

49,66846

P-S2 n.i.

kowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających pro

Średnia

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Wyniki testów post hoc

11,00
2,00
15,00
3,33
2,00
11,00

Dążenia
i cele
Relacje rodzinne

Doświadczane
problemy
Stosunek do siebie

Stosunek
wartości
Dążenia i do
cele
28,00
37,33

40,00
24,00

37,33
27,00

24,00
27,00

27,00

9,4798
24,4693

28,4844
14,2340

24,4693
13,4437

14,2340
17,8000

13,4437

4,45880
4,39480

4,66005
3,09526

4,39480
4,55812

3,09526
3,79728

4,55812

Wyniki jednoczynnikowej

276,4000
Średnia
291,5185
259,4615
277,3571
276,4000
279,3188
291,5185

S1
(N=15)
Grupy

(N=40)
N (N=19)
Zasoby (znaczenie) S2

P
S1(N=15)
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)
49,66846
52,14062

42,47462
49,33819

52,14062
50,17406

50,17406
Odchylenie
49,33819
standardowe

F=1,275; p<0,290(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,275; p<0,290(n.i.)

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki P-N
testów
n.i.post hoc

Ogółem (N=89)
279,3188
Odchylenie

49,66846
Wyniki jednoczynnikowej

222,3333
Średnia

229,6923
183,3846

235,4286
222,3333

220,3971
229,6923

S1
(N=15)
Grupy

(N=40)
Zasoby (zysk) S2
N (N=19)

P
S1(N=15)
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)
48,63576
54,45642

31,65126
37,90150

54,45642
48,25028

48,25028
Odchylenie
37,90150
standardowe

F=3,672; p<0,017

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,672; p<0,017

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N p<0,043

P-S1 n.i.

WynikiP-N
testów
post hoc
p<0,043

220,3971

48,63576

174,0000
Średnia

167,8077
118,1538

146,8571
174,0000

S1
(N=15)
Grupy

(N=40)
N (N=19)
Zasoby (strata) S2

P
S1(N=15)
(N=15)

Zmienna

118,1538

Zasoby (strata) N (N=19)

(N=89)

71,81906
56,13250

83,35755
38,76821

38,76821
Odchylenie
56,13250
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,989; p<0,124(n.i.)

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Tabela
4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
hoc dla zmiennej straty w zasobach
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających prostytucję
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
Średniai testów poststandardowe

Ogółem (N=89)

P (N=15)
235,4286
31,65126
Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc dla
zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających prostytucję
(N=89)

Zmienna

183,3846

Zasoby (zysk) N (N=19)

Wyniki
post hoc prostytucję
Tabela
3. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
hoc dla zmiennej zyski w zasobach
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w
grupie testów
osób uprawiających
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia i testów poststandardowe
(N=89)

(N=89)

P-S2 n.i.
P
(N=15)
42,47462
277,3571
Tabela 3. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających prostytucję

Zmienna

259,4615

Zasoby (znaczenie) N (N=19)

testów
post hoc prostytucję
Tabela
2. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc standardowe
dla zmiennej znaczenie zasobów analizy
w teściewariancji
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w Wyniki
grupie osób
uprawiających
Zmienna
Grupy
Średnia
(N=89)

Odchylenie

Doświadczane problemy
28,4844 Zasobów S. Hobfolla w 4,66005
15,00w teście 40,00
Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów
Ocena Zachowania
grupie osób uprawiających prostytucję
(N=89)
Stosunek do wartości
28,00
9,4798
4,45880
2,00

3,33
9,00

Stosunek
siebie
Relacje z do
innymi

2,00
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183,3846
Średnia
222,3333
183,3846
229,6923
222,3333
235,4286
229,6923
220,3971
235,4286
48,25028
Odchylenie
standardowe
37,90150
48,25028
54,45642
37,90150
31,65126
54,45642
48,63576
31,65126
F=3,672; p<0,017

F=3,672; p<0,017

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N
P-S2p<0,043
n.i.

P-S1 n.i.

P-N p<0,043

Wyniki testów post hoc

Grupy

118,1538
Średnia
174,0000
118,1538
167,8077
174,0000
146,8571
167,8077
155,3676
146,8571

Średnia
38,76821
Odchylenie
standardowe
56,13250
38,76821
83,35755
56,13250
71,81906
83,35755
70,30443
71,81906

standardowe

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
P-S2
n.i.

P-S1 n.i.

F=1,989; p<0,124(n.i.)

F=1,989; p<0,124(n.i.)

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

37,6087

Ogółem (N=89)

Średnia
33,3077
Średnia
39,0667
33,3077
40,0370
39,0667
35,3571
40,0370
37,6087
35,3571

Grupy

Zasoby materialne (znaczenie) N (N=19)
Zmienna
Grupy
S1 (N=15)
Zasoby materialne (znaczenie) N (N=19)
S2 (N=40)
S1 (N=15)
P (N=15)
S2 (N=40)
Ogółem (N=89)
P (N=15)

Zmienna

8,93805

11,25748
Odchylenie
standardowe
7,51633
11,25748
8,23913
7,51633
8,10135
8,23913
8,93805
8,10135

standardowe

F=2,209; p<0,095(n.i.)

P-S1 n.i.

F=2,209; p<0,095(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
P-S2
n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

analizy wariancji

Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów materialnych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
prostytucję (N=89)

Ogółem (N=89)
155,3676
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
i testów post hoc dla70,30443
zmiennej znaczenie zasobów materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

Zasoby (strata) N (N=19)
Zmienna
Grupy
S1 (N=15)
Zasoby (strata) N (N=19)
S2 (N=40)
S1 (N=15)
P (N=15)
S2 (N=40)
Ogółem (N=89)
P (N=15)

Zmienna

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających prostytucję
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
(N=89)

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających prostytucję
Ogółem (N=89)
220,3971
48,63576
(N=89)

Zasoby (zysk) N (N=19)
Zmienna
Grupy
S1 (N=15)
Zasoby (zysk) N (N=19)
S2 (N=40)
S1 (N=15)
P (N=15)
S2 (N=40)
Ogółem (N=89)
P (N=15)
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87,0741
79,9333
82,6429
87,0741
83,3478
82,6429
83,3478

S2 (N=40)
S1 (N=15)

P (N=15)
S2 (N=40)

Ogółem (N=89)
P (N=15)

Ogółem (N=89)

F=1,074; p<0,366(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

97,5185
94,0667
95,0714
97,5185
94,0580
95,0714

S2 (N=15)
(N=40)
S1

P (N=15)
S2
(N=40)

POgółem
(N=15)(N=89)

18,36387
15,65230

15,65230
19,20811

19,20811
16,68390
F=1,229; p<0,306(n.i.)

F=1,229; p<0,306(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Odchylenie
20,46604
standardowe

16,68390
20,46604

analizy wariancji

standardowe

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.
P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

63,3333
60,0769
66,8889
63,3333

S1(N=19)
(N=15)
Zasoby energii (znaczenie) N

S2 (N=15)
(N=40)
S1

Średnia
60,0769
Średnia

Grupy

Zasoby energii (znaczenie) N (N=19)
Zmienna
Grupy

Zmienna

11,42647
12,16944

F=1,067; p<0,369(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
Odchylenie
11,78602
standardowe

12,16944
11,78602

analizy wariancji
standardowe

P-S1 n.i.
P-N n.i.
P-S2 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie

Ogółem
(N=89)
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej18,36387
znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
94,0580
prostytucję (N=89)

94,0667
85,7692

S1(N=19)
(N=15)
Zasoby stanu (znaczenie) N

Średnia
85,7692
Średnia

Grupy

Zasoby stanu (znaczenie) N (N=19)
Zmienna
Grupy

Zmienna

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
Wyniki jednoczynnikowej
prostytucję (N=89)
Odchylenie

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

14,51655

14,51655
12,00389

12,00389
15,88886

F=1,074; p<0,366(n.i.)

16,30717
11,15336

79,9333
80,3077
15,88886
16,30717

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

Odchylenie
11,15336
standardowe

80,3077
Średnia

Średnia

Zasoby podmiotowe (znaczenie) N (N=19)
Zmienna
Grupy
S1 (N=15)
Zasoby podmiotowe (znaczenie) N (N=19)

Grupy

analizy wariancji

Zmienna

standardowe

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
prostytucję (N=89)
Wyniki testów post hoc

Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)
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85,7692

97,5185
94,0580
95,0714

S2 (N=40)
Ogółem
(N=89)

P (N=15)
15,65230

19,20811
18,36387

16,68390
15,65230

20,46604
19,20811

20,46604
Odchylenie
standardowe
16,68390

F=1,229; p<0,306(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,229; p<0,306(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

P-Ntestów
n.i. post hoc
Wyniki

94,0580
Odchylenie

18,36387
Wyniki jednoczynnikowej

63,3333
Średnia

S1
(N=15)
Grupy

64,2857
63,3333
64,3043
66,8889

PS1
(N=15)
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)
11,56224
11,42647

10,84456
12,16944

11,42647
11,78602

11,78602
Odchylenie
12,16944
standardowe

F=1,067; p<0,369(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,067; p<0,369(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-Ntestów
n.i. post hoc
Wyniki
P-S1 n.i.

64,3043
11,56224

30,1333
Średnia

S1 (N=15)
Grupy
28,5385
23,3077
30,7143
30,1333
28,3382
28,5385

30,7143
28,3382

(N=40)
Zasoby materialne (zyski) S2
N (N=19)

PS1
(N=15)
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)

P (N=15)

Ogółem (N=89)

Zmienna

23,3077

Zasoby materialne (zyski) N (N=19)

prostytucję (N=89)

8,72740

7,70044

8,72740
10,04482

7,70044
6,17445

10,04482
8,26019

Odchylenie
6,17445
standardowe

8,26019

F=2,100; p<0,109(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,100; p<0,109(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Tabela
9. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla standardowe
zmiennej zyski w zasobach materialnych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia

Ogółem (N=89)

P analizy
(N=15)wariancji i testów post
10,84456
64,2857
Tabela 9. Wyniki jednoczynnikowej
hoc dla zmiennej zyski
w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

66,8889
60,0769

(N=40)
N (N=19)
Zasoby energii (znaczenie) S2

Zmienna

60,0769

Zasoby energii (znaczenie) N (N=19)

testów
post hoc
Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych
w teście Ocena Zachowania ZasobówWyniki
S. Hobfolla
w grupie
osób uprawiających
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Ogółem (N=89)

Tabela 8. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

94,0667
95,0714

(N=15)
PS1
(N=15)

Średnia
94,0667
85,7692
97,5185

Grupy
S1
(N=15)

N (N=19)
Zasoby stanu (znaczenie) S2
(N=40)

Zmienna

Zasoby stanu (znaczenie) N (N=19)
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Wyniki jednoczynnikowej

60,0769
74,5385
67,6000
71,7857
69,6765
74,5385

N (N=19)
Zasoby podmiotowe (zyski) S2
(N=40)

(N=15)
PS1(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)
14,68621
15,43044

9,67914
10,59157

17,76918
15,43044

17,76918
Odchylenie
9,67914
standardowe

F=3,307; p<0,026

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,307; p<0,026

S2-N, p<0,033

P-S2 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.
S2-N, p<0,033
P-S1 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

Odchylenie

69,6765

14,68621
Wyniki jednoczynnikowej

74,0000
Średnia
74,8462
59,6923
79,4286
74,0000
72,7059
74,8462

79,4286

S1
(N=15)
Grupy

(N=40)
Zasoby stanu (zyski) S2
N (N=19)

PS1(N=15)
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)

P (N=15)
14,14602

18,37264
20,02537

14,14602
14,61408

20,02537
18,30476

18,30476
Odchylenie
14,61408
standardowe

F=3,236; p<0,028

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,236; p<0,028

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N p<0,044

p<0,044
WynikiP-N
testów
post hoc
P-S1 n.i.

Wyniki jednoczynnikowej

50,6000
Średnia
51,7692
40,3077

S1
(N=15)
Grupy

(N=40)
N (N=19)
Zasoby energetyczne (zyski) S2

Zmienna

40,3077

Zasoby energetyczne (zyski) N (N=19)

13,70929
10,67227

10,67227
Odchylenie
10,87461
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,730; p<0,016

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

p<0,038
WynikiP-N
testów
post hoc

Wyniki testów
post
hoc
Tabela
12. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach energetycznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
osób
uprawiających
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Odchylenie

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
Ogółem (N=89)
prostytucję (N=89)
72,7059
18,37264

Zmienna

59,6923

Zasoby stanu (zyski) N (N=19)

Wyniki
testów
post
hoc
Tabela
11. Wyniki jednoczynnikowej
i testów post hoc
dla zmiennej zyski w zasobachanalizy
stanu wwariancji
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
osób
uprawiających
Zmienna
Grupy analizy wariancji
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Ogółem (N=89)

71,7857
Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post
hoc dla zmiennej10,59157
zyski w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

P (N=15)

67,6000
Średnia

S1
(N=15)
Grupy

Zmienna

60,0769

Zasoby podmiotowe (zyski) N (N=19)

post
hoc
Tabela
10. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach podmiotowych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Wyniki
Hobfollatestów
w grupie
osób
uprawiających
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Odchylenie

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)
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74,8462
72,7059
79,4286

S2 (N=40)
Ogółem
(N=89)

P (N=15)
14,14602

20,02537
18,37264

14,61408
14,14602

18,30476
20,02537

Odchylenie
standardowe
14,61408

F=3,236; p<0,028

analizy wariancji
F=3,236; p<0,028

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N p<0,044

P-S1 n.i.

Wyniki
post hoc
P-N testów
p<0,044

Wyniki jednoczynnikowej

50,6000
Średnia

S1Grupy
(N=15)

53,5000
50,6000
49,6765
51,7692

PS1
(N=15)
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)
12,15134
13,70929

7,33537
10,87461

13,70929
10,67227

10,67227
Odchylenie
10,87461
standardowe

F=3,730; p<0,016

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=3,730; p<0,016

P-S2 n.i.
N-S2, p<0,042

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
N-S2,P-N
p<0,042
p<0,038

P-S1 n.i.

Wyniki
post hoc
P-N testów
p<0,038

49,6765

12,15134

22,2000
Średnia

S1 (N=15)
Grupy

19,8571
22,2000
20,6471
22,5000

P (N=15)
S1 (N=15)

Ogółem (N=89)
S2 (N=40)

8,68907

10,60803
11,71751

11,00949
9,29823

11,71751
8,68907

Odchylenie
9,29823
standardowe

F=1,242; p<0,302(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
F=1,242;
p<0,302(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

20,6471

53,2667
Średnia
51,4615
36,6154
43,2143
53,2667

S1 (N=15)
Grupy
S2 (N=40)
Zasoby podmiotowe (strata) N (N=19)
P (N=15)
S1 (N=15)

Zmienna

36,6154

Zasoby podmiotowe (strata) N (N=19)

prostytucję (N=89)

Odchylenie
14,76224
standardowe
24,34951
10,29189
20,45324
14,76224

10,29189

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
F=2,345;
p<0,081(n.i.)

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki
P-S1testów
n.i. post hoc

10,60803
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela
14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach podmiotowych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających

Ogółem (N=89)

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów 19,8571
post hoc dla zmiennej11,00949
straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
P (N=15)
prostytucję (N=89)

22,5000
16,0000

(N=40)
Zasoby materialne (strata) S2
N (N=19)

Zmienna

16,0000

Zasoby materialne (strata) N (N=19)

prostytucję (N=89)

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Tabela
13. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dlastandardowe
zmiennej straty w zasobach materialnych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
Zmienna
Grupy
Średnia

Ogółem (N=89)

(N=15)wariancji i testów post
7,33537
53,5000
Tabela 13. Wyniki jednoczynnikowejPanalizy
hoc dla zmiennej straty
w zasobach materialnych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

51,7692
40,3077

N (N=40)
(N=19)
Zasoby energetyczne (zyski) S2

Zmienna

40,3077

Zasoby energetyczne (zyski) N (N=19)

testów
post osób
hoc uprawiających
Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów Wyniki
S. Hobfolla
w grupie
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Odchylenie

Tabela 12. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach energetycznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
Ogółem (N=89)
72,7059
18,37264
prostytucję (N=89)

74,0000
79,4286

(N=15)
PS1
(N=15)

Średnia
74,0000
59,6923
74,8462

Grupy
S1
(N=15)

N (N=19)
Zasoby stanu (zyski) S2
(N=40)

Zmienna
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22,2000
22,5000
19,8571
20,6471

S1 (N=15)

S2 (N=40)

P (N=15)

Ogółem (N=89)
10,60803

11,00949

11,71751

9,29823

8,68907

F=1,242; p<0,302(n.i.)
P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

51,4615
43,2143
47,3235

S2 (N=40)

P (N=15)

Ogółem (N=89)
20,18012

20,45324

24,34951

14,76224

10,29189

Odchylenie
standardowe

F=2,345; p<0,081(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

53,8077
49,5000
50,5882

S2 (N=40)

P (N=15)

Ogółem (N=89)

25,76486

27,32356

29,90788

22,61415

12,60393

Odchylenie
standardowe

F=1,734; p<0,169(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

40,9333

S1 (N=15)

Średnia
28,3077

Grupy

Zasoby energii (strata) N (N=19)

Zmienna

13,62491

10,14384

Odchylenie
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

57,6000

S1 (N=15)

Średnia
37,2308

Grupy

Zasoby stanu (strata) N (N=19)

Zmienna

Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach stanu w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

53,2667

S1 (N=15)

Średnia
36,6154

Grupy

Zasoby podmiotowe (strata) N (N=19)

Zmienna

Tabela 14. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach podmiotowych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

16,0000

Zasoby materialne (strata) N (N=19)
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Odchylenie
22,61415
standardowe

29,90788
12,60393

57,6000
Średnia
53,8077
37,2308
49,5000
57,6000
50,5882
53,8077

S1 (N=15)
Grupy
S2 (N=40)
Zasoby stanu (strata) N (N=19)

P (N=15)
S1 (N=15)

Ogółem (N=89)
S2 (N=40)
25,76486
29,90788

27,32356
22,61415
F=1,734; p<0,169(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,734;
p<0,169(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

50,5882

40,9333
Średnia
40,0385
28,3077
34,2857
40,9333
36,8088
40,0385

S1 (N=15)
Grupy

S2(N=19)
(N=40)
Zasoby energii (strata) N

P (N=15)
S1
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2
(N=40)

10,14384

16,07005
18,82016

15,33938
13,62491

18,82016
10,14384

Odchylenie
13,62491
standardowe

F=2,107; p<0,108(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=2,107; p<0,108(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

36,8088

Odchylenie

16,07005

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc

87,5000
Średnia
92,9474
87,1765
91,2000
87,5000
90,4884
92,9474
91,2000

S1
(N=15)
Grupy

S2(N=19)
(N=40)
Zasoby wewnętrzne (znaczenie) N

P (N=15)
S1
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2
(N=40)

P (N=15)

12,64459

16,67809
18,93937

12,64459
17,12308

18,93937
14,07229

14,07229
Odchylenie
17,12308
standardowe

F=0,671; p<0,572(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,671; p<0,572(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów
post hoc
P-N n.i.

Wyniki jednoczynnikowej

Średnia
127,5000
115,6471
125,3158

S1
(N=15)
Grupy

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N
S2(N=19)
(N=40)

Zmienna

115,6471

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N (N=19)

29,34268
32,16604

29,34268
Odchylenie
standardowe
21,77460

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,588; p<0,625(n.i.)

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki
testówosób
postuprawiających
hoc
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla
w grupie
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Odchylenie

Ogółem
(N=89)i testów post
90,4884
16,67809zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji
hoc dla zmiennej znaczenie
prostytucję (N=89)

Zmienna

87,1765

Zasoby wewnętrzne (znaczenie) N (N=19)

Tabela
17. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji i testów post
hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów wewnętrznych
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Ogółem (N=89)

P (N=15)analizy wariancji i testów
15,33938
34,2857
Tabela 17. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

Zmienna

28,3077

Zasoby energii (strata) N (N=19)

prostytucję (N=89)

25,76486
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy
wariancji
Zmienna
Grupy analizy wariancji i testów
Średnia
standardowe
Tabela
16. Wyniki jednoczynnikowej
post hoc dla
zmiennej straty w zasobach energii
w teście
Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających

Ogółem (N=89)

Tabela 16. Wyniki jednoczynnikowej
testów post hoc dla 27,32356
zmiennej straty w zasobach energii w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
P (N=15) analizy wariancji i49,5000
prostytucję (N=89)

Zmienna

12,60393

37,2308

Zasoby stanu (strata) N (N=19)
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87,1765
92,9474
87,5000
91,2000
92,9474
90,4884
91,2000
90,4884

Zasoby wewnętrzne (znaczenie) N (N=19)
S2 (N=40)

S1 (N=15)
P (N=15)

S2 (N=40)
Ogółem (N=89)

P (N=15)

Ogółem (N=89)
16,67809

12,64459

18,93937
16,67809

17,12308
12,64459

14,07229
18,93937

standardowe
17,12308

analizy wariancji

F=0,671; p<0,572(n.i.)

F=0,671; p<0,572(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Średnia
127,5000
115,6471
125,3158
127,5000
123,2000
125,3158
123,4419
123,2000

Grupy
S1
(N=15)

N (N=19)
Zasoby zewnętrzne (znaczenie) S2
(N=40)

(N=15)
PS1(N=15)

S2 (N=40)
Ogółem
(N=89)

P (N=15)

Zmienna

22,90103

32,16604
28,27246

21,77460
22,90103

29,34268
32,16604

29,34268
Odchylenie
standardowe
21,77460

F=0,588; p<0,625(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,588; p<0,625(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

123,4419
28,27246

69,5294
74,0000
Średnia

69,5294
78,0000
78,4667
74,0000
75,6628
78,0000

78,4667
75,6628

N (N=19)

S1
(N=15)
Grupy

Ogółem
(N=89)
S2 (N=40)

P (N=15)

Ogółem (N=89)

Zmienna

N (N=19)
Zasoby wewnętrzne (zysk) S2
(N=40)

PS1(N=15)
(N=15)

Zasoby wewnętrzne (zysk)

16,75260

10,51439

16,75260
19,20726

10,51439
10,94836

19,12171
19,20726

Odchylenie
10,94836
standardowe

19,12171

F=1,207; p<0,312(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,207; p<0,312(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki testów post hoc
P-N n.i.

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
testówwpost
hocosób uprawiających
Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych
w teście Ocena Zachowania ZasobówWyniki
S. Hobfolla
grupie
analizy wariancji
Zmienna
Średnia
standardowe
Grupy
prostytucję (N=89)

Ogółem (N=89)

Tabela 19. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

115,6471

Zasoby zewnętrzne (znaczenie) N (N=19)

Odchylenie
Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej
znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S.Wyniki
Hobfollatestów
w grupie
postosób
hocuprawiających
analizy wariancji
Zmienna (N=89)
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję

Wyniki jednoczynnikowej

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej znaczenie zasobów zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

Średnia
87,5000

Grupy
S1
(N=15)

Zmienna
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Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc

105,0000
100,5625

P (N=15)
S1
(N=15)

27,65850

27,64490
31,16173

18,58571
22,70086

31,16173
27,65850

Odchylenie
22,70086
standardowe

F=1,902; p<0,136(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=1,902; p<0,136(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki P-N
testów
n.i.post hoc

95,0814
27,64490

59,5625
Średnia
55,5135
50,0588
48,1333
59,5625
53,8824
55,5135

S1
(N=15)
Grupy

S2(N=19)
(N=40)
Zasoby wewnętrzne (strata) N

P (N=15)
S1
(N=15)

Ogółem
(N=89)
S2
(N=40)

24,80038

22,81468
24,18864

22,10322
17,54981

24,18864
24,80038

Odchylenie
17,54981
standardowe

F=0,866; p<0,462(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,866; p<0,462(n.i.)

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki P-N
testów
n.i.post hoc

53,8824

Odchylenie

22,81468

Wyniki jednoczynnikowej
Wyniki testów post hoc

79,9375
Średnia
72,9189
66,4118
65,5333

S1
(N=15)
Grupy

S2(N=19)
(N=40)
Zasoby zewnętrzne (strata) N

P (N=15)
S1
(N=15)

Zmienna

66,4118

Zasoby zewnętrzne (strata) N (N=19)

32,05100

36,53034
39,79017

Odchylenie
31,41225
standardowe

39,79017
Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji
F=0,576; p<0,633(n.i.)

P-S2 n.i.
P-N n.i.

P-S1 n.i.

Wyniki P-N
testów
n.i.post hoc

Tabela
22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych
teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
analizy w
wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Ogółem (N=89)

P (N=15)
Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów 48,1333
post hoc dla zmiennej22,10322
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

Zmienna

50,0588

Zasoby wewnętrzne (strata) N (N=19)

prostytucję (N=89)

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
Tabela
21. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach wewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe

Ogółem (N=89)

P (N=15)
18,58571
105,0000
Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach wewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)

95,0814
93,9737

93,9737
83,6471

S2(N=19)
(N=40)
Zasoby zewnętrzne (zysk) N

Ogółem
(N=89)
S2
(N=40)

100,5625
Średnia

S1
(N=15)
Grupy

Zmienna

83,6471

Zasoby zewnętrzne (zysk) N (N=19)

Tabela
20. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
zyski w zasobach zewnętrznych
w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
prostytucję (N=89)

Odchylenie

Tabela 20. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej zyski w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
prostytucję (N=89)
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59,5625
Średnia
55,5135
50,0588
48,1333
59,5625
53,8824
55,5135

50,0588
Odchylenie
17,54981
standardowe
24,18864
24,80038
22,10322
17,54981
22,81468
24,18864

24,80038

F=0,866; p<0,462(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy p<0,462(n.i.)
wariancji
F=0,866;

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów post hoc
P-S1 n.i.

53,8824

79,9375
Średnia
72,9189
66,4118
65,5333
79,9375
71,6353
72,9189

S1 (N=15)
Grupy
S2 (N=40)
Zasoby zewnętrzne (strata) N (N=19)

P (N=15)
S1 (N=15)

Ogółem (N=89)
S2 (N=40)
35,31182
36,53034

32,05100
31,41225

Odchylenie
31,41225
standardowe
36,53034
39,79017

39,79017

F=0,576; p<0,633(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy p<0,633(n.i.)
wariancji
F=0,576;

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów
post hoc
P-S1 n.i.

71,6353

16,3548
15,6000
14,1333
16,1538
15,7162
16,3548

P (N=15)
S1 (N=15)

Ogółem (N=89)
S2 (N=40)

F=0,540; p<0,657(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy p<0,657(n.i.)
wariancji
F=0,540;

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów
post hoc
P-S1 n.i.

15,7162

5,66295

22,9231
Średnia
20,0968
18,9333
24,2667
22,9231

S1 (N=15)
Grupy

S2 (N=40)
N (N=19)

P (N=15)
S1 (N=15)

Zmienna

Religijne radzenie sobie pozytywne

5,27076
6,70151

5,03557
7,67618

Odchylenie
6,70151
standardowe

Wyniki jednoczynnikowej
analizy
wariancji
F=2,734;
p<0,051

P-N n.i.

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.
Wyniki testów
post hoc

Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
standardowe
Zmienna
Średnia
Grupywariancji i testów post
Tabela
24. Wyniki jednoczynnikowej analizy
hoc dla zmiennej
religijne strategie zaradcze o charakterze
pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia Sobie
ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób uprawiających prostytucję (N=89)
Religijne radzenie sobie pozytywne N (N=19)
7,67618
18,9333

Ogółem (N=89)

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy
wariancji i testów post hoc
dla zmiennej religijne
strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia Sobie
P (N=15)
14,1333
5,80476
ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób uprawiających prostytucję (N=89)

5,66295
5,13516

5,80476
6,21619

5,13516
6,33358

16,1538
Średnia

Zmienna

S1 (N=15)
Grupy
S2 (N=40)
Religijne radzenie sobie negatywne N (N=19)

6,33358
Odchylenie
6,21619
standardowe

15,6000

Religijne radzenie sobie negatywne N (N=19)

ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób uprawiających prostytucję (N=89)

35,31182
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Tabela
23. Wyniki jednoczynnikowej analizyGrupy
wariancji i testów postŚrednia
hoc dla zmiennejstandardowe
religijne strategie zaradcze o charakterze
negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia Sobie

Ogółem (N=89)

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów65,5333
post hoc dla zmiennej
religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia Sobie
P (N=15)
32,05100
ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób uprawiających prostytucję (N=89)

Zmienna

66,4118

Zasoby zewnętrzne (strata) N (N=19)

prostytucję (N=89)

22,81468
Wyniki jednoczynnikowej
Odchylenie
Wyniki testów post hoc
analizy wariancji
Zmienna
Grupy
Średnia
standardowe
Tabela
22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów
post hoc dla zmiennej
straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających

Ogółem (N=89)

Tabela 22. Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej straty w zasobach zewnętrznych w teście Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla w grupie osób uprawiających
P (N=15)
22,10322
48,1333
prostytucję (N=89)

Zmienna

S1 (N=15)
Grupy
S2 (N=40)
Zasoby wewnętrzne (strata) N (N=19)
P (N=15)
S1 (N=15)
Ogółem (N=89)
S2 (N=40)

Zasoby wewnętrzne (strata) N (N=19)

��� ���������������������������������������������� ����� �� ��������� ���

71,6353
35,31182

16,3548
14,1333
15,7162

S2 (N=40)

P (N=15)

Ogółem (N=89)
5,66295

5,80476

5,13516

6,21619

6,33358

Odchylenie
standardowe

F=0,540; p<0,657(n.i.)

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

18,9333
22,9231
20,0968
24,2667
21,2027

N (N=19)

S1 (N=15)

S2 (N=40)

P (N=15)

Ogółem (N=89)

Religijne radzenie sobie pozytywne

Średnia

Grupy

Zmienna

6,20203

5,27076

5,03557

6,70151

7,67618

Odchylenie
standardowe

F=2,734; p<0,051

Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji

P-S2 n.i.

P-S1 n.i.

P-N n.i.

Wyniki testów post hoc

Tabela 24. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze pozytywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia Sobie
ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób uprawiających prostytucję (N=89)

16,1538

S1 (N=15)

Średnia
15,6000

Grupy

Religijne radzenie sobie negatywne N (N=19)

Zmienna

Tabela 23. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testów post hoc dla zmiennej religijne strategie zaradcze o charakterze negatywnym w Kwestionariuszu Religijnych Sposobów Radzenia Sobie
ze Stresem K. Pargamenta w grupie osób uprawiających prostytucję (N=89)

Ogółem (N=89)
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PreÎźyna W. 134, 136
Przecøawska A. 270, 287
Przygoda W. 136
PrzymenÂski A. 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 411
PstraÎg D. 100, 136
Pytka L. 15, 37
Quinsey V. 19, 20, 37
Rabideau J. 389, 393, 411
Raczkowska-Bogdanowicz E. 241, 257,
263
RadochonÂski M. 16, 20, 21, 25, 37, 364,
385
Rafferty J. 57, 392, 393, 411
Rajska-Kulik I. 173, 200, 240, 263
Rankin N. 71
Raskin White H. 366, 385
Redo S. 353, 354, 355, 385, 386
Reese E. 287, 385
Reiner R. 36
Rew L. 391, 411
Reykowski J. 332, 354

Rhoden J. 97, 136
Ricci L. 327
Rice M. 37
Riessman F. 126, 136
Robertson M. 390, 391, 393, 410, 411,
412
Robinson B. 97, 136, 290, 291, 327
Rodacka-WroÂbel D. 205, 210, 235
Rogers R. 199
Rokach A. 166, 167, 168, 200
Rose D. 384
Rosenhan D. 21, 37, 95, 136, 407, 411
Rosenthal T. 197, 198, 200
Rosta W. 414
Rotter J. 57, 58, 63, 75, 101, 102, 147,
177, 211, 247, 273, 298, 340, 368,
395, 419
Rowan-Szal G. 135
Rowicki L. 267, 269, 281, 287
Roykiewicz A. 195, 200
Rozynek P. 32
Rura G. 165, 166, 169, 171, 192, 200
Rusiniak E. 327
Ryder J. 384
RysÂ M. 93, 95, 97, 136
RzeplinÂski A. 384
Sadowscy, B., T. 389, 411
Salzer M. 410
Sampson R. 364, 385
Scheff T. 27, 37
Schirmacher R. 414
Schneider K. 415
Schoenholtz-Read J. 126, 136
Seligman M. 21, 37, 95, 136, 407, 411
Sendyk M. 140, 163
Sermat V. 166, 168, 169, 200
Serper M. 391, 412
SeÎdzicki M. 140, 141, 142, 163
SeÎk H. 23, 24, 32, 37, 126, 135, 170,
201, 333, 334, 354, 384, 385, 390,
410, 411
Shinn M. 389, 392, 411
Shore W. 234

618 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Indeks osoÂb
Sidorowicz S. 389, 390, 391, 392, 411
Siemaszko A. 174, 201, 359, 360, 361,
362, 385
Sierosøawski J. 287, 295, 326, 327
Sikorska-Gøodowicz M. 271, 272, 287,
295, 327
Sikorski D. 326
Simon B. 363, 386
Simourd L. 99, 136, 364, 386
Simpson D. 135
Sitek-Koniuszewska S. 157, 163
Sitkowska K. 99, 136
Søowik S. 327
Smith B. 57, 60, 65
SobanÂska A. 204, 235
Sobolewska-Mellibruda Z. 95, 135
Sobolewski A. 37, 325
Sobolewski Z. 136, 327
Socha E. 286
Soøtys A. 143, 144, 163
Soøtysiak T. 67, 91, 100, 136, 238, 262,
263, 264, 391, 411, 432
Sosin M. 391
SowinÂska-Przepiera E. 205, 206, 235
Spahlinger P. 386
Spearman C. 58
Stachowiak S. 262
Stachura K. 410
Stanisøawczyk P. 295, 327
Stankiewicz L. 376, 386
StanÂdo-Kawecka B. 347, 354
Stefurak T. 353
Stelmach J. 99, 136, 240, 263
Steuden S. 166, 201, 333, 334, 354, 391,
392, 411
Stewart L. 21, 22, 37
SteÎpniak P. 36, 353
Stodolska L. 353, 354, 384
Stojanowic D. 411
Stouthamer-Loeber M. 385
Strelau J. 32, 37, 135, 411
Stueve A. 411
Sturmer S. 386
Suder-Malukiewicz J. 263

Sung H. 367, 384
Surowiec I. 291, 295, 328
Syndyk M. 168, 201
Szadkowska J. 238, 263
Szafraniec K. 266, 270, 287
SzaøanÂski J. 238, 263, 331, 335, 337, 353,
354, 393, 411
Szamota B. 385
Szczepaniak J. 139, 140, 143, 157, 159,
163
Szczepaniak P. 17, 21, 22, 24, 37
Szewczyk L. 60, 65, 90, 91
Szkudlarek T. 268, 287
Szot L. 6, 265-288
Sztander W. 94, 96, 136
Sztobryn-Giercuszkiewicz J. 100, 101,
136, 413, 433
Sztompka P. 270, 287, 363, 364, 366,
386
Szulc M. 327
Szulik M. 417, 418, 433
Szuniewicz B. 411
Szydøowska M. 411
Szymanowska A. 21, 37, 99, 136
Szymanowski T. 21, 22, 23, 37, 287, 338,
354, 358, 359, 375, 386
SzymanÂczak J. 267, 287
Szymborska A. 139, 163
Szymczak E. 337, 338, 353, 354, 384
SÂledzianowski J. 389, 390, 391, 392, 412
SÂliwowski J. 337, 354, 361, 386
SÂmilgin-Malinowska M. 143, 144, 163
SÂpila B. 414, 417, 418, 433
SÂwiaÎtkiewicz G. 287
SÂwiaÎtkowska K. 327
SÂwieÎtochowska U. 338, 354
SÂwitka J. 36, 199, 384, 385
Talik E. 60, 65
Tam T. 391, 412
Tamhan G. 63
Tanner J. 21, 37
Telka L. 146, 163
Terelak J. 32, 38

Indeks osoÂb ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 619

Thomas D. 412
Thomson D. 353
Tice P. 385
Tkaczyk-Sztylkowska W. 417, 433
Tobacyk J. 134, 136
ToczynÂski W. 90
Toro P. 389, 390, 391, 393, 411, 412
Tremblay R. 386
Tukey J. 63
Tyburcy M. 286
Tyszkiewicz L. 347, 354
Uchnast Z. 136
Urban B. 19, 37, 38, 136, 240, 245, 257,
262, 263, 354, 385, 433
Velmer B. 383
Vitaro F. 363, 365, 386
Vos J. 27, 36
Walczak B. 192, 201
Wall D. 412
Wallis W. 64
Wallman J. 34, 35
Walters G. 27, 38, 363, 378, 386
Waøejsza A. 366, 385
Warren M. 391, 412
Wawrzak-Chodaczek M. 245, 264
WaÎtøa-Bechaj D. 335, 354
Weinmuller E. 90, 91
Weitzman B. 389, 411
Welch B. 63
Welte J. 386
Wever U. 386
WeÎglinÂski A. 256, 264
Wieczorek W. 386
Wilcox R. 63, 65
WilczynÂska A. 209, 235

Wilk J. 90, 91, 286, 288, 326, 327,
328
Wilkinson R. 22, 38
Wilsnack R. 272, 288
Wilsnack S. 272, 288
Winiarski M. 70, 91
Witkowski T. 136
Woydyøøo E. 96, 137
Wolf Y. 381, 386
WolinÂska J. 239, 241, 264
Woøowicz M. 332, 355, 357, 386
Woronowicz B. 96, 97, 136, 291, 328
Wosicki P. 83, 91
WozÂniak-Krakowian A. 99, 137
WoÂjcik D. 385
Wright J. 17, 23, 38
Wright M. 17, 38
Wu T. 391, 412
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