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Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie¿y

Free time activities and adolescents� risk behaviours
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i Promocji Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Abstract � Introduction. The aim of this study was to analyse the relationships between adolescents�
free time activities and risk behaviours, controlling for socio-demographic, individual, peer and
family factors.
Methods. This survey was conducted among 15-year-old students (n = 1461) in a random sample of
middle school classes (9th graders) from three Warsaw districts: Mokotów, Ursynów, and Wilanów.
The questionnaire containing questions about free time activities was administered to half of the
sample (n = 739). The relationships between variables were tested using the stepwise logistic regres-
sion (with the Wald statistics).
Results. The risk of involvement in different risky behaviours was lower (odds ratio about two times
lower) when students did their homework at least one hour per day, regularly read books for pleasure,
or attended the cinema regularly. Playing computer games was associated with an increased risk of
violent behaviours (OR = 1.5). Spending free time outside the home (over 3 hours per day) was
associated with an increased risk of psychoactive substance abuse and delinquent behaviours (the
latter only for boys). Students who regularly participated in organised sport activities were more
likely to abuse psychoactive substances.
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Streszczenie � Wstêp. Celem pracy by³a analiza zwi¹zków pomiêdzy aktywno�ci¹ w czasie wolnym
a zachowaniami ryzykownymi na tle zmiennych socjodemograficznych oraz czynników rodziciel-
skich, rówie�niczych i indywidualnych.
Metody. Badania ankietowe prowadzono w�ród 15-letnich uczniów (n = 1461), w losowo dobranej
próbie klas gimnazjalnych, w czê�ci Warszawy obejmuj¹cej dzielnice: Mokotów, Ursynów i Wila-
nów. Ankiety zawieraj¹ce pytania o czas wolny wype³nia³a losowo dobrana po³owa badanych
uczniów (n = 739). Zwi¹zki miêdzy zmiennymi analizowano wykorzystuj¹c krokow¹ regresjê logi-
styczn¹ ze statystyk¹ Walda.
Wyniki. Prawdopodobieñstwo wystêpowania ró¿nych zachowañ ryzykownych by³o mniejsze (ok.
dwukrotnie), je�li badani spêdzali co najmniej jedn¹ godzinê dziennie na odrabianiu lekcji, regular-
nie czytali ksi¹¿ki dla przyjemno�ci lub chodzili do kina. Zajmowanie siê grami komputerowymi

Praca w ca³o�ci finansowana ze �rodków bud¿etowych na naukê w latach 2004�2006 w ramach
projektu statutowego IPiN pt. �Wybrane aspekty stylu ¿ycia a wska�niki zdrowia psychicznego m³o-
dzie¿y szkolnej�.
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zwiêksza³o ryzyko wystêpowania przemocy (iloraz szans = 1,5), a codzienne spêdzanie czasu poza
domem (na mie�cie, osiedlu przez wiêcej ni¿ 3 godz.) � ryzyko nadu¿ywania substancji psycho-
aktywnych i wykroczeñ (w przypadku ch³opców). Uczniowie zaanga¿owani w intensywne uprawianie
sportu mieli wiêksz¹ sk³onno�æ do nadu¿ywania substancji psychoaktywnych.

S³owa kluczowe: zachowania ryzykowne, czas wolny, m³odzie¿, czynniki ryzyka

WSTÊP

Koncepcja okre�lana jako �model alternatyw� jest jednym z trzech tradycyj-
nych, wcze�nie rozwijanych kierunków dzia³añ profilaktycznych, obok o�wiaty
zdrowotnej i edukacji afektywnej (1, 2, 3). �Model alternatyw� znalaz³ swoje po-
twierdzenie w pracy profilaktycznej z m³odzie¿¹ szczególnie zagro¿on¹, z tzw.
�grup ryzyka� (4). Prace na rzecz spo³eczno�ci lokalnej lub inne dzia³ania prospo-
³eczne, dodatkowe zajêcia edukacyjne oraz atrakcyjne formy spêdzania wolnego
czasu stanowi¹ wa¿ny, czêsto spotykany element we wspó³czesnych programach
dla zagro¿onej m³odzie¿y, uznawanych za wzorcowe w USA (5). Nie mamy jed-
nak dostatecznych dowodów pokazuj¹cych skuteczno�æ �modelu alternatyw�
w ogólnej populacji m³odzie¿y. Co wiêcej, jak podsumowuje Botvin (1) w swojej
pracy pogl¹dowej z pocz¹tku lat 90., je�li uczestniczenie w niektórych formach
aktywno�ci, np. sportowych, religijnych czy edukacyjnych, mo¿e sprzyjaæ ogra-
niczeniu siêgania po substancje psychoaktywne, to uczestniczenie w innych ro-
dzajach aktywno�ci, ukierunkowanych na rozrywkê, umiejêtno�ci zawodowe czy
aktywno�æ spo³eczn¹ � wrêcz przeciwnie, bywa niekiedy skorelowane ze zwiêk-
szonym u¿ywaniem substancji psychoaktywnych.

Z³o¿ono�æ relacji pomiêdzy aktywno�ci¹ w czasie wolnym i zachowaniami
ryzykownymi dobrze ilustruje przyk³ad badañ francuskich, w których analizowano
zwi¹zki pomiêdzy uprawianiem sportu a u¿ywaniem substancji psychoaktywnych
(6). Na podstawie wyników badañ na bardzo du¿ej próbie m³odzie¿y w wieku
14�19 lat (N>10000), autorzy konkluduj¹, ¿e relacje te kszta³tuj¹ siê ró¿nie, w za-
le¿no�ci od rodzaju uprawianego sportu, p³ci i wieku badanych. Istotne znaczenie
ma tak¿e rodzaj substancji i czêsto�æ jej u¿ywania. Zale¿no�ci pomiêdzy intensyw-
no�ci¹ zajêæ sportowych a u¿ywaniem substancji czêsto maj¹ postaæ krzywoliniow¹
(krzywa �U�): bardzo ma³a i bardzo du¿a intensywno�æ zajêæ sportowych zwi¹zana
jest z wy¿szym poziomem u¿ywania niektórych substancji, a �redniej intensywno�ci
zajêæ towarzyszy ni¿szy poziom u¿ywania.

Badania w³asne, obejmuj¹ce populacjê m³odzie¿y 14�17-letniej w I³awie,
pokaza³y, ¿e czêste i regularne uczestniczenie m³odzie¿y w zorganizowanych
zajêciach: edukacyjnych, artystycznych, harcerskich lub organizowanych przez
Ko�ció³ zwi¹zane by³o z mniejszym ryzykiem siêgania po papierosy i alkohol (7).
Nie mia³y natomiast takiego znaczenia zorganizowane zajêcia sportowe. Wyniki
innych badañ, prowadzonych w�ród warszawskich gimnazjalistów, sugerowa³y,
¿e du¿ej aktywno�ci (ró¿norodno�ci zajêæ) w czasie wolnym towarzyszy³o mniej-
sze prawdopodobieñstwo wystêpowania zachowañ ryzykownych. Podobn¹ rolê
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pe³ni³o wsparcie i kontrola ze strony rodziców, a tak¿e poczucie koherencji u m³o-
dzie¿y � zmienna decyduj¹ca o umiejêtno�ci radzenia sobie ze stresem (8).

Relacje pomiêdzy aktywno�ci¹ m³odzie¿y w czasie wolnym a wystêpowaniem
zachowañ ryzykownych to bardzo interesuj¹cy obszar badañ tak¿e dla praktyki
profilaktycznej. Znaczna czê�æ �rodków, jakimi dysponuj¹ na cele profilaktyczne
samorz¹dy lokalne, przeznaczana jest na organizowanie czasu wolnego m³odzie¿y.
Finansowane s¹ przede wszystkim pozalekcyjne zajêcia sportowe oraz wyjazdy
wakacyjne (9). Fundusz profilaktyczny zasila czêsto bud¿ety lokalnych klubów
sportowych i o�rodków kultury.

Poszerzenie mo¿liwo�ci atrakcyjnego i konstruktywnego spêdzania czasu wol-
nego przez m³odzie¿ jest tak¿e nieod³¹cznym elementem �rodowiskowych progra-
mów profilaktycznych. Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ realizowany w po³owie
lat 90. Program Zapobiegania Narkomanii �Odlot�. Uczestniczy³y w nim spo³ecz-
no�ci dwóch miast, które szczególnie dotkliwie odczu³y skutki transformacji (10).
W ramach programu prowadzono badania spo³eczno�ci lokalnych, interesowano
siê miêdzy innymi potrzebami mieszkañców w zakresie profilaktyki, organizacji
czasu wolnego. Interesuj¹ce dane uzyskano w trakcie wywiadu z grup¹ m³odych
ludzi, których m.in. pytano, w jaki sposób zwykle spêdzaj¹ wolny czas. �POM�
� odpowiedzieli zgodnie � �czyli Powolny Obchód Miasta�. Informacje uzyskane
od m³odzie¿y utwierdzi³y autorów programu �Odlot� w przekonaniu, ¿e stworze-
nie mo¿liwo�ci atrakcyjnego spêdzania wolnego czasu powinno byæ jednym z wa¿-
nych priorytetów w organizowanych dzia³aniach profilaktycznych.

Opisywane w tej pracy badania stanowi¹ kontynuacjê wcze�niejszych zaintere-
sowañ czynnikami istotnymi dla wystêpowania zachowañ ryzykownych i znacze-
niem w tym kontek�cie aktywno�ci m³odzie¿y w czasie wolnym (7, 8). G³ównym
celem badañ by³a analiza zwi¹zków pomiêdzy ró¿nymi formami spêdzania czasu
a zachowaniami ryzykownymi, przy kontrolowaniu zmiennych socjodemograficz-
nych oraz czynników psychospo³ecznych: rodzicielskich, rówie�niczych i indywi-
dualnych. W zwi¹zku z tym sformu³owano nastêpuj¹ce pytania badawcze:

1. Czy ró¿ne formy codziennej aktywno�ci � takie jak korzystanie z kompu-
tera (gry, Internet), odrabianie lekcji, ogl¹danie telewizji lub DVD, spêdza-
nie czasu poza domem � maj¹ istotny zwi¹zek z wystêpowaniem zachowañ
ryzykownych: nadu¿ywaniem substancji psychoaktywnych, przemoc¹ wobec
innych, wykroczeniami?

2. Czy czêste uczestniczenie (regularnie w tygodniu) w ró¿nych formach zorga-
nizowanych zajêæ: sportowych, innych ni¿ sportowe lub zajêæ realizowanych
indywidualnie w czasie wolnym, ma zwi¹zek z wystêpowaniem zachowañ
ryzykownych?

3. Które z kontrolowanych czynników psychospo³ecznych najsilniej zwi¹zane
s¹ z zachowaniami ryzykownymi?

Ponadto dokonano pog³êbionej analizy zwi¹zków pomiêdzy intensywno�ci¹
zajêæ sportowych a nadu¿ywaniem substancji psychoaktywnych oraz wystêpowa-
niem innych zachowañ ryzykownych.
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MATERIA£ I METODY

Badana grupa i procedura badañ

Badania prowadzone jesieni¹ 2004 roku obejmowa³y populacjê uczniów klas
trzecich gimnazjów na obszarze trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Ursynowa
oraz Wilanowa. Wylosowano do badañ 55% klas znajduj¹cych siê na tym terenie.
Próba obejmowa³a ³¹cznie 1461 respondentów. Zasadnicze cele badañ, opisywanych
w literaturze jako �badania mokotowskie� (11), dotyczy³y monitorowania trendów
w rozpowszechnieniu u¿ywania substancji psychoaktywnych w�ród m³odzie¿y
oraz problemów ze zdrowiem psychicznym. W opisywanej tu edycji poszerzono
zakres badañ o dwa obszary: u¿ywanie leków oraz aktywno�æ m³odzie¿y w czasie
wolnym. W celu ograniczenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie audytoryj-
nych badañ w klasach, przygotowano dwa warianty ankiety. Mia³y one wspóln¹
czê�æ diagnozuj¹c¹ u¿ywanie substancji psychoaktywnych i zdrowie psychicz-
ne oraz dodatkowe czê�ci dotycz¹ce albo u¿ywania leków, albo czasu wolnego.
Ankiety zawieraj¹ce pytania o czas wolny wype³nia³a, losowo dobrana, po³owa
badanej grupy uczniów (n = 739). Badania prowadzone by³y w klasach przez grupê
przeszkolonych studentów, z zapewnieniem dobrowolno�ci uczestniczenia, anoni-
mowo�ci i pe³nej poufno�ci danych indywidualnych, klas i poszczególnych szkó³.

Narzêdzia badawcze

Aktywno�æ w czasie wolnym
Ankieta zawiera³a dwie grupy pytañ dotycz¹cych spêdzania czasu wolnego.

Pierwsza z nich opisywa³a takie formy aktywno�ci, które na ogó³ wystêpuj¹
codziennie, na przyk³ad Ile przeciêtnie godzin dziennie po�wiêcasz na (...) ogl¹-
danie telewizji, korzystanie z Internetu, zajmowanie siê swoim hobby? Druga
grupa pytañ opisywa³a formy spêdzania wolnego czasu obserwowane w ci¹gu
tygodnia: Ile przeciêtnie godzin w tygodniu (...) uczestniczysz w zorganizowanych
zajêciach artystycznych? Przy poszczególnych pytaniach badani byli proszeni
o oszacowanie na 5-punktowej skali liczby godzin przeznaczanych na poszcze-
gólne formy spêdzania wolnego czasu. �ród³em inspiracji dla opracowania tej
grupy pytañ by³y pozycje z ankiety stosowanej w europejskim programie badaw-
czym ESPAD (12).

Podstawowe wska�niki wykorzystywane w analizach regresji by³y dychoto-
miczne. Skonstruowano je, uwzglêdniaj¹c rozk³ady odpowiedzi, w oparciu o me-
diany, których warto�ci prezentowane s¹ poni¿ej przy ka¿dym z opisywanych
wska�ników.
Wska�niki codziennej aktywno�ci w czasie wolnym:

● gry komputerowe (1 godzina dziennie lub wiêcej vs mniej ni¿ 1 godzina
dziennie)

● Internet (surfowanie, komunikacja itp., 1 godzina dziennie lub wiêcej)
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● ogl¹danie TV, DVD lub wideo (1 godzina dziennie lub wiêcej)
● w³asne hobby (1 godzina dziennie lub wiêcej)
● odrabianie lekcji (1 godzina dziennie lub wiêcej)
● spêdzanie czasu poza domem � na podwórku, osiedlu lub �na mie�cie� (po-

nad 3 godziny dziennie).
Wska�niki opisuj¹ce spêdzanie czasu wolnego w przeciêtnym tygodniu:

● Uczestniczenie w zorganizowanych zajêciach sportowych w klubie lub in-
nym zespole (ponad dwie godziny tygodniowo). Wska�nik powsta³ z 7 sk³ado-
wych pytañ opisuj¹cych ró¿ne dyscypliny sportowe: pi³ka no¿na, siatkowa,
koszykówka, tenis sto³owy, sporty walki (karate, judo, aikido itp.), lekka
atletyka i inne.

● Uczestniczenie w innych ni¿ sportowe zorganizowanych zajêciach w pla-
cówkach kultury, szkole lub w innych miejscach (ponad 1,5 godziny ty-
godniowo). Wska�nik powsta³ z 6 sk³adowych pytañ opisuj¹cych ró¿ne
zajêcia: artystyczne, harcerskie, edukacyjne � dodatkowe zajêcia, korepety-
cje, zajêcia dla m³odzie¿y organizowane przez Ko�ció³ i inne.

● Indywidualna aktywno�æ sportowa: jazda na rowerze, ³y¿worolkach, desko-
rolce, bieganie, wspinaczka, æwiczenia si³owe lub inne formy, jedno pytanie
(1 godzina tygodniowo lub wiêcej)

● Czytanie ksi¹¿ek dla przyjemno�ci (1 godzina tygodniowo lub wiêcej)
● Spêdzanie czasu w centrach handlowo-rozrywkowych (1 godzina tygodnio-

wo lub wiêcej)
● Chodzenie do kina (przynajmniej raz w tygodniu)
● Praca zarobkowa (zajmowanie siê zwykle w tygodniu, niezale¿nie od ilo�ci

czasu)
● Kolekcjonerstwo (zajmowanie siê zwykle w tygodniu, niezale¿nie od ilo�ci

czasu).

Zachowania ryzykowne
1) Aktywny udzia³ w przemocy wobec innych � wystêpowanie w ci¹gu roku,

poprzedzaj¹cego badanie, przynajmniej jednego z trzech do�wiadczeñ: celo-
we uderzenie lub uszkodzenie kogo�, udzia³ (przynajmniej raz) w bójkach
na terenie szko³y, branie udzia³u w przemocy psychicznej wobec innych,
definiowane w ankiecie nastêpuj¹co: �przemoc ma miejsce wtedy, gdy jedna
lub wiêcej osób dokucza, obra¿a lub niepokoi celowo s³absz¹ osobê� (13).

2) Zachowania sprzeczne z prawem � przynajmniej jedno z piêciu zachowañ
wystêpuj¹cych w ostatnim roku: branie samochodu na przeja¿d¿kê bez zgody
w³a�ciciela, niszczenie (celowe) czyjej� w³asno�ci, handel narkotykami,
drobne kradzie¿e, ucieczki z domu (13).

3) Nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych � z³o¿ony wska�nik obejmu-
j¹cy co najmniej jedno z trzech zachowañ: codzienne palenie papierosów,
u¿ywanie w ci¹gu roku, poprzedzaj¹cego badanie, �rodków narkotyzuj¹-
cych lub upijanie siê. Upijanie siê definiowano jako wypicie w miesi¹cu,
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poprzedzaj¹cym badanie, przy jednej okazji co najmniej trzech du¿ych
porcji alkoholu � 3 butelek piwa (1,5 l), 3 du¿ych lampek wina (600 ml)
lub trzech du¿ych kieliszków wódki (150 ml). W przybli¿eniu ilo�æ taka
jest równoznaczna z wypiciem ok. 60 g 100-procentowego alkoholu (11).
W ankiecie tylko jedno pytanie dotyczy³o u¿ywania narkotyków i jedno �
palenia papierosów. Mo¿liwo�ci tworzenia ró¿norodnych wska�ników nad-
u¿ywania substancji by³y wiêc ograniczone.

Pozosta³a grupa zmiennych uwzglêdnianych w analizach regresji
W analizach regresji uwzglêdniano grupê zmiennych socjodemograficznych,

a tak¿e psychospo³ecznych, o których by³o wiadomo z wcze�niejszych badañ nad
czynnikami ryzyka, ¿e mog¹ mieæ istotne znaczenie dla wystêpowania zachowañ
ryzykownych.

1) Zmienne socjodemograficzne: p³eæ, wiek (opó�nienie w nauce), typ szko³y
(publiczne vs niepubliczne), a tak¿e wykszta³cenie matki oraz wykszta³cenie
ojca (wy¿sze vs pozosta³e kategorie).

2) Zmienna z obszaru wp³ywów �rodowiska rówie�niczego: uczestniczenie
w ci¹gu ostatniego roku w spotkaniach towarzyskich, w czasie których u¿y-
wane by³y �rodki narkotyzuj¹ce (przynajmniej raz) lub w trakcie których
pito alkohol (wiêcej ni¿ kilka razy).

3) Zmienne z obszaru �rodowiska rodzinnego: palenie papierosów przez które-
go� z rodziców oraz czêste picie przez rodziców alkoholu (kilka razy w mie-
si¹cu lub czê�ciej).

4) Problemy ze zdrowiem psychicznym: ten z³o¿ony wska�nik powsta³ jako suma
dwóch sk³adowych: wysokiego nasilenia objawów depresyjnych i nega-
tywnej samooceny zdrowia psychicznego. Wysokie nasilenie objawów depre-
syjnych mierzone by³o za pomoc¹ skróconej skali CES-D Radloffa (14),
sk³adaj¹cej siê z czterech pytañ � o objawy smutku, samotno�ci, przygnê-
bienia i p³aczu w ci¹gu ostatnich siedmiu dni przed badaniem. Wystêpowa-
nie wszystkich czterech objawów by³o wska�nikiem wysokiego nasilenia
depresji. Drugi ze sk³adowych wska�ników powsta³ w oparciu o odpowie-
dzi badanych na pytanie: Je�li chodzi o Twoje zdrowie psychiczne, a w tym
stres, przygnêbienie i problemy emocjonalne, w ci¹gu ilu dni, w ostatnich
30 dniach, Twoje zdrowie nie by³o dobre? Za twórcami tego sposobu po-
miaru przyjêto, ¿e wska�nikiem negatywnej samooceny zdrowia psychicz-
nego s¹ odpowiedzi badanych �wiadcz¹ce o przynajmniej 14 �z³ych� dniach
w ostatnim miesi¹cu (15).

Analizy statystyczne

Zwi¹zki miêdzy zmiennymi analizowano w dwóch etapach. W pierwszym po-
s³ugiwano siê testami chi-kwadrat dla par dychotomizowanych zmiennych. W dru-
gim etapie przeprowadzono trzy krokowe analizy regresji logistycznej ze statystyk¹



273

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie¿y

Walda i warto�ci¹ sta³¹. Zmiennymi obja�nianymi by³y kolejne wska�niki opisu-
j¹ce ró¿ne typy zachowañ ryzykownych, a wiêc: udzia³ w przemocy, zachowania
sprzeczne z prawem oraz nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych. Zmienne ob-
ja�niaj¹ce to ró¿ne formy spêdzania wolnego czasu, zmienne socjodemograficzne
i psychospo³eczne oraz efekty interakcji p³ci z ró¿nymi wska�nikami spêdzania
wolnego czasu. Uwzglêdnienie w analizach tego typu interakcji okaza³o siê ko-
nieczne z powodu ró¿nic w popularno�ci wielu sposobów spêdzania wolnego czasu
w grupach dziewcz¹t i ch³opców.

W regresji krokowej (program SPSS v. 15.0) zmienne do równania regresji
w³¹czane by³y kolejno, w porz¹dku hierarchicznym generowanym przez program
� od najsilniej zwi¹zanej ze zmienn¹ obja�nian¹ do najs³abiej, je�li w³¹czenie
kolejnej zmiennej do równania regresji w istotny sposób poprawia³o dopasowanie
modelu do danych.

WYNIKI

Ogólna charakterystyka sposobów spêdzania wolnego czasu

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, oko³o 90% badanej m³o-
dzie¿y codziennie odrabia³o lekcje oraz spêdza³o wolny czas poza domem � na
podwórku, osiedlu lub �na mie�cie�. Bardzo popularnym zajêciem by³o tak¿e ogl¹-
danie telewizji lub wideo (88%) oraz zajmowanie siê w³asnym hobby (85%).
Wiêkszo�æ badanych korzysta³a codziennie z Internetu (74%) oraz z gier kom-
puterowych (64%).

M³odzie¿ pytano tak¿e o ró¿ne formy spêdzania wolnego czasu w przeciêtnym
tygodniu. Okaza³o siê, ¿e du¿a czê�æ badanej m³odzie¿y uprawia³a sport, zarówno
indywidualnie (82%), jak i w zorganizowanych formach (87%). Do�æ powszechne
by³o tak¿e uczestniczenie w innych ni¿ sportowe zorganizowanych zajêciach (80%).

W�ród tych ostatnich zdecydowanie dominowa³y (48% uczestników) dodatko-
we zajêcia edukacyjne (jak np. nauka jêzyków obcych), a najni¿sz¹ frekwencjê
mia³y zbiórki harcerskie (7% badanych). W�ród zorganizowanych zajêæ spor-
towych najbardziej popularne dyscypliny to pi³ka no¿na i siatkowa (ok. 39%) oraz
koszykówka (36%).

W przeciêtnym tygodniu wiêkszo�æ uczniów przynajmniej raz spêdza³a czas
w centrach handlowo-rozrywkowych, czyta³a dla przyjemno�ci i chodzi³a do
kina. Stosunkowo ma³o powszechne zajêcia to praca zarobkowa (10%) i kolek-
cjonerstwo (21%).

Stwierdzono istotne ró¿nice w podejmowaniu ró¿nych aktywno�ci pomiêdzy
ch³opcami a dziewczêtami. W�ród ch³opców bardziej popularne by³y gry kompu-
terowe, zorganizowane zajêcia sportowe i kolekcjonerstwo, a w�ród dziewcz¹t:
ogl¹danie telewizji lub wideo, zorganizowane zajêcia, inne ni¿ sportowe, czytanie
oraz spêdzanie czasu w centrach handlowo-rozrywkowych.
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Codzienne zajêcia
Everyday activities

Gry komputerowe
Computer games

83,8 44,0 64,2 126,0*** �,415

Internet 75,7 72,3 74,0 n.s. n.s.

Odrabianie lekcji
Homework

92,7 94,2 93,4 n.s. n.s.

Ogl¹danie TV/DVD
Watching TV/DVD

84,9 91,4 88,1 7,4** ,101

Hobby 85,2 83,9 84,6 n.s. n.s.

Czas wolny poza domem
Free time outside home

89,5 90,3 89,9 n.s. n.s
.

Zajêcia w przeciêtnym tygodniu
Activities of an average week

Zorganizowane zajêcia sportowe
Organised sport activities

90,1 83,2 86,7 7,2** �,101

Inne zorganizowane zajêcia
Other organised activities

75,2 84,2 79,8 8,4** ,112

Indywidualna aktywno�æ
Individual activities

Czytanie ksi¹¿ek dla przyjemno�ci
Reading books for pleasure

64,3 77,9 71,0 16,1*** ,150

Indywidualna aktywno�æ sportowa
Individual sport activity

84,2 79,8 82,0 n.s. n.s.

Spêdzanie czasu w centrach
handlowo-rozrywkowych 66,5 86,8 76,6 41,5*** ,240
Spending time in shopping centres

Chodzenie do kina
Attended the cinema

73,4 73,1 73,3 n.s. n.s.

Praca zarobkowa
Gainful employment

10,8 8,4 9,6 n.s. n.s.

Kolekcjonerstwo
Collecting

27,4 13,4 20,5 21,5*** �,173

Tabela 1.
Sposoby spêdzania wolnego czasu a p³eæ badanych. Wska�niki nie uwzglêdniaj¹ czasu przeznacza-
nego na ró¿ne aktywno�ci (uczestnicy w %, n = 733)
Free time activities and gender. Indicators disregard a time designed for activities (participants
in %, n = 733)

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

Spêdzania czasu wolnego
Free time activities

P³eæ Gender
Razem
Total

Chi2

Ch³opcy
Boys

Dziewczêta
Girls

Phi



275

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie¿y

Sposoby spêdzania wolnego czasu a zachowania ryzykowne

Przeprowadzone testy chi-kwadrat wykaza³y, ¿e z wystêpowaniem wszystkich
analizowanych zachowañ ryzykownych (z nadu¿ywaniem substancji psycho-
aktywnych, przemoc¹ i wykroczeniami) by³y zwi¹zane trzy formy aktywno�ci
m³odzie¿y w czasie wolnym: spêdzanie czasu poza domem � na podwórku,
osiedlu czy �na mie�cie� ponad 3 godziny dziennie, odrabianie lekcji przez ponad
1 godzinê dziennie oraz czytanie ksi¹¿ek dla przyjemno�ci ponad 1 godzinê tygo-
dniowo (tabele 2 i 3). Przy tym korelacje pomiêdzy odrabianiem lekcji i czyta-
niem ksi¹¿ek a zachowaniami ryzykownymi by³y ujemne. Na przyk³ad w�ród osób
uczestnicz¹cych w przemocy wobec innych (w ostatnim roku) tylko 48% odrabia³o
codziennie lekcje ponad 1 godzinê, podczas gdy w grupie nie uczestnicz¹cych
w przemocy odrabia³o codziennie lekcje a¿ 73% (tabela 2).

Stwierdzono tak¿e istotny zwi¹zek pomiêdzy przemoc¹ a grami kompute-
rowymi: 51% grupy uczestnicz¹cej w przemocy codziennie zajmowa³o siê co naj-
mniej 1 godzinê grami, podczas gdy w�ród pozosta³ych (nie uczestnicz¹cych
w przemocy) tylko 1/3.

Zwi¹zki kilku zmiennych z zachowaniami ryzykownymi, choæ istotne statystycz-
nie, by³y relatywnie s³abe. �wiadcz¹ o tym warto�ci wspó³czynników phi<0,10
odnotowane w przypadku nastêpuj¹cych zmiennych: codzienne ogl¹danie TV lub
DVD, uczestniczenie w zorganizowanych zajêciach sportowych lub innego typu
ni¿ sportowe, podejmowanie pracy zarobkowej oraz zajmowanie siê kolekcjoner-
stwem. W�ród powy¿szych zale¿no�ci warto zwróciæ uwagê na dodatnie kierunki
korelacji pomiêdzy uczestniczeniem w zorganizowanych zajêciach sportowych
i ogl¹daniem TV lub DVD a nadu¿ywaniem substancji psychoaktywnych.

W analizach chi-kwadrat nie stwierdzono istotnych zwi¹zków pomiêdzy wystê-
powaniem zachowañ ryzykownych a takimi formami spêdzania wolnego czasu, jak
korzystanie z Internetu, zajmowanie siê w³asnym hobby, indywidualna aktywno�æ
fizyczna, spêdzanie czasu w centrach handlowo-rozrywkowych i chodzenie do kina.

Uczestniczenie w zorganizowanych zajêciach sportowych
a wystêpowanie zachowañ ryzykownych

S³abe lub nieistotne statystycznie zwi¹zki pomiêdzy uczestniczeniem w zajê-
ciach sportowych a okre�lonymi zachowaniami ryzykownymi mog¹ byæ artefak-
tem wynikaj¹cym ze z³ej operacjonalizacji zmiennych, np. nietrafnej dychotomi-
zacji. W zwi¹zku z tym przyjrzyjmy siê innym mo¿liwym wska�nikom w zakresie
zorganizowanych zajêæ sportowych.

Badani w odpowiedzi na pytania ankietowe szacowali liczbê godzin prze-
znaczanych przeciêtnie w tygodniu na te zajêcia. Jak widaæ w tabeli 4, osoby nad-
u¿ywaj¹ce substancji psychoaktywnych oraz aktywne w przemocy wobec innych
przeznacza³y na zajêcia sportowe blisko godzinê wiêcej, ni¿ pozostali (w przypad-
ku obu zale¿no�ci p<0,01).
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Codzienne zajêcia
Everyday actives

Gry komputerowe (1 godz. i >)
Computer games (1 h and >)

33,1 50,8 23,9*** ,180 39,9 45,1 n.s. n.s.

Internet (1 godz. i >) (1 h and >) 48,2 49,5 n.s. n.s. 47,1 51,5 n.s. n.s.

Odrabianie lekcji (1 godz. i >)
Homework (1 h and > )

73,2 48,4 47,6*** �,254 68,5 49,2 27,7*** �,194

Ogl¹danie TV/DVD (1 godz. i >)
Watching TV/DVD (1 h and >)

53,9 60,3 n.s. n.s. 54,7 60,7 n.s. n.s.

Hobby (1 godz. i >) (1 h and >) 59,3 61,1 n.s. n.s. 62,8 56,3 n.s. n.s.

Czas wolny poza domem (>3 godz.)
Free time outside home (>3 h)

42,0 54,1 10,7*** ,121 43,2 55,3 10,2*** ,118

Zajêcia w przeciêtnym tygodniu
Activities of an average week

Zorganizowane zajêcia sportowe (>2 godz.)
Organised sport activities (>2 h)

39,0 47,6 5,5* ,086 42,3 44,7 n.s. n.s.

Inne zorganizowane zajêcia (>1,5 godz.)
Other organised activities (>1.5 h)

44,7 33,8 9,3** �,112 41,0 36,6 n.s. n.s.

Tabela 2.
Sposoby spêdzania wolnego czasu a przemoc i wykroczenia w ostatnim roku. Wska�niki aktywno�ci w czasie wolnym by³y dychotomizowane wg
mediany (uczestnicy w %, n = 739)
Relationship between free time activities and risk behaviours: violence and delinquency last year. Indicators of free time activities were binary, median
values marked a cut points (participants in %, n = 739)

Spêdzanie czasu wolnego
Free time activities

Przemoc
Violence

Chi2 Phi

Wykroczenia
Delinquency

Nie No Tak Yes Nie No Tak Yes
Chi2 Phi



277

C
zas w

olny a zachow
ania ryzykow

ne m
³odzie¿y

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

Indywidualna aktywno�æ
Individual activities

Czytanie ksi¹¿ek dla przyjemno�ci (1 godz. i >)
Reading books for pleasure (1 h and >) 50,9 37,0 14,5*** �,140 47,7 38,3 6,4* �,093

Indywidualna aktywno�æ sportowa (1 godz. i >)
Individual sport activity (1 h and >) 57,7 57,6 n.s. n.s. 57,4 58,0 n.s. n.s.

Spêdzanie czasu w centrach
handlowo-rozrywkowych (1 godz. i >)
Spending time in shopping centres (1 h and >) 49,6 46,5 n.s. n.s. 46,2 50,8 n.s. n.s.

Chodzenie do kina
Attended the cinema 50,7 44,1 n.s. n.s. 46,8 48,1 n.s. n.s.

Praca zarobkowa
Gainful employment 7,3 11,6 4,0* ,073 8,1 11,5 n.s. n.s.

Kolekcjonerstwo
Collecting 22,2 18,1 n.s. n.s. 22,3 16,9 n.s. n.s.

C.d. tabela 2
Table 2 continued

Spêdzanie czasu wolnego
Free time activities

Przemoc
Violence

Chi2 Phi

Wykroczenia
Delinquency

Nie No Tak Yes Nie No Tak Yes
Chi2 Phi
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Tabela 3.
Sposoby spêdzania wolnego czasu a nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych. Wska�niki aktyw-
no�ci w czasie wolnym by³y dychotomizowane wg mediany (uczestnicy w %, n = 739)
Relationship between free time activities and misuse of psychoactive substances. Indicators of free
time activities were binary, median values marked a cut points (participants in %, n = 739)

Codzienne zajêcia
Everyday activities

Gry komputerowe (1 godz. i >)
Computer games (1 h and >)

42,1 41,7 n.s. n.s.

Internet (1 godz. i >) (1 h and >) 47,1 52,5 n.s. n.s.

Odrabianie lekcji (1 godz. i >)
Homework (1 h and >)

68,2 45,5 35,3*** �,219

Ogl¹danie TV/DVD (1 godz. i >)
Watching TV/DVD (1 h and >)

54,1 63,2 5,5* ,086

Hobby (1 godz. i wiêcej) (1 h and >) 59,8 61,2 n.s. n.s.

Czas poza domem (>3 godz.)
Free time outside home (>3 h)

38,8 66,9 51,5*** ,264

Zajêcia w przeciêtnym tygodniu
Activities of an average week

Zorganizowane zajêcia sportowe (>2 godz.)
Organised sport activities (>2 h)

41,0 47,9 n.s. n.s.

Inne zorganizowane zajêcia (>1,5 godz.)
Other organised activities (>1.5 h)

42,1 33,5 5,0* �,082

Indywidualna aktywno�æ
Individual activities

Czytanie ksi¹¿ek dla przyjemno�ci (1 godz. i >)
Reading books for pleasure (1 h and >)

50,5 30,6 26,2*** �,188

Indywidualna aktywno�æ sportowa (1 godz. i >)
Individual sport activity (1 h and >)

59,2 54,5 n.s. n.s.

Spêdzanie czasu w centrach
handlowo-rozrywkowych (1 godz. i >) 46,7 50,8 n.s. n.s.
Spending time in shopping centres (1 h and >)

Chodzenie do kina Attended the cinema 46,3 49,6 n.s. n.s.

Praca zarobkowa Gainful employment 8,2 12,0 n.s. n.s.

Kolekcjonerstwo Collecting 22,9 14,5 7,3** �,099

Spêdzanie czasu wolnego
Free time activities

Nadu¿ywanie substancji
psychoaktywnych

Misuse of psychoactive
substances

Chi2 Phi

Nie No Tak Yes

p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Mo¿e jednak zwi¹zki pomiêdzy tymi zmiennymi s¹ krzywoliniowe? Je�li zmien-
n¹ okre�laj¹c¹ liczbê godzin przeznaczanych tygodniowo na uczestniczenie w zor-
ganizowanych zajêciach sportowych podzieliæ na kwartyle, otrzymujemy nastê-
puj¹ce przedzia³y: poni¿ej 1 godziny, 1�1,5 godziny, 2�4,5 godzin oraz 5 i wiêcej
godzin zajêæ tygodniowo. Okazuje siê wtedy, ¿e w kolejnych przedzia³ach odsetki
osób nadu¿ywaj¹cych substancji psychoaktywnych s¹ coraz wy¿sze: 26, 32,
34 i 39% (rys. 1).

Nadu¿ywanie substancji
psychoaktywnych N = 230 Tak (Yes) 4,13

2,68 0,008
Misuse of psychoactive N = 474 Nie (No) 3,25
substances

Przemoc wobec innych N = 353 Tak (Yes) 3,98
2,92 0,004

Violence N = 351 Nie (No) 3,09

Wykroczenia N = 284 Tak (Yes) 3,49
0,332 n.s.

Delinquency N = 420 Nie (No) 3,60

Tabela 4.
Intensywno�æ zorganizowanych zajêæ sportowych (liczba godzin tygodniowo) a zachowania ryzykowne
Intensity of organised sport activities (hours per week) and risk behaviours

Wska�niki zachowañ ryzykownych
Indicators of risk behaviours

Zorganizowane zajêcia
sportowe

(liczba godz./tyg.)
Organised sport activities

(hours per week)

t-Stu-
denta Sig*

* Podobne poziomy istotno�ci uzyskano w nieparametrycznym te�cie Mann-Whitney U, bardziej adekwatnym
ze wzglêdu na sko�ny, ró¿ny od normalnego rozk³ad zmiennej �uczestniczenie w zajêciach sportowych�.

Rys. 1.
Intensywno�æ zajêæ sportowych a nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych (n = 739).
Intensity of organised sport activities and misuse of psychoactive substances (n = 739).
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Podobnie, wraz ze wzrostem liczby godzin przeznaczanych na zajêcia sportowe
wzrasta³y odsetki osób uczestnicz¹cych w przemocy wobec innych (odpowiednio:
43, 48, 52 i 58%).

Przeprowadzono tak¿e testy chi-kwadrat, w których analizowano zwi¹zki po-
miêdzy wystêpowaniem ró¿nych zachowañ ryzykownych a rodzajami uprawianego
sportu. Okaza³o siê, ¿e tylko niektóre dyscypliny sportowe mia³y tu istotne zna-
czenie. Osoby uprawiaj¹ce sporty walki zdecydowanie czê�ciej, ni¿ pozosta³e,
anga¿owa³y siê w przemoc oraz nadu¿ywa³y substancji psychoaktywnych. Zwi¹zek
z przemoc¹ mia³a tak¿e gra w pi³kê no¿n¹. W przypadku pi³ki siatkowej kierunek
zale¿no�ci by³ odwrotny: w�ród �siatkarzy� mniejszy odsetek cechowa³ siê prze-
moc¹ w porównaniu z grup¹ osób nie zajmuj¹cych siê t¹ dyscyplin¹ sportu.

Czas wolny a zachowania ryzykowne � wyniki analiz regresji

Przeprowadzono kolejne trzy analizy regresji, w których zmiennymi obja�nia-
nymi by³y ró¿ne typy zachowañ ryzykownych. Prawdopodobieñstwo nadu¿ywania
substancji psychoaktywnych wzrasta³o (tab. 5), je�li uczniowie w czasie wolnym
spêdzali ponad 3 godziny dziennie poza domem (na mie�cie, podwórku, osiedlu
� wzrost szans ok. 2,5 razy). Ryzyko uczestniczenia w przemocy by³o wiêksze
(1,5 raza), je�li m³odzi ludzie ponad godzinê dziennie zajmowali siê grami kom-
puterowymi. Natomiast by³o ono oko³o dwukrotnie mniejsze, je�li badani codzien-
nie odrabiali lekcje (dotyczy³o to wszystkich typów zachowañ ryzykownych),
a tak¿e gdy czêsto (przynajmniej raz w tygodniu) czytali ksi¹¿ki dla przyjemno�ci
lub chodzili do kina. Pozosta³e analizowane formy spêdzania czasu wolnego,
a w szczególno�ci zajmowanie siê sportem lub uczestniczenie w innych zorgani-
zowanych zajêciach nie mia³y istotnego, bezpo�redniego zwi¹zku z wystêpowa-
niem zachowañ ryzykownych, obejmuj¹cych nadu¿ywanie substancji psycho-
aktywnych, przemoc wobec innych oraz wykroczenia.

Jak prezentowano to wcze�niej, popularno�æ wielu sposobów spêdzania wol-
nego czasu by³a ró¿na w grupach dziewcz¹t i ch³opców (tab. 1). Z tego powodu
we wszystkich analizach regresji testowano wystêpowanie efektów interakcji p³ci
z kolejnymi wska�nikami aktywno�ci w czasie wolnym. Zidentyfikowano dwa
takie efekty. Okaza³o siê, ¿e ch³opcy spêdzaj¹cy codziennie stosunkowo du¿o czasu
poza domem nara¿eni byli na wiêksze ryzyko pope³nienia wykroczeñ. Tak¿e
ch³opcy zaanga¿owani w uprawianie sportu (w klubach lub innych miejscach) mieli
wiêksz¹ sk³onno�æ do nadu¿ywania substancji psychoaktywnych (blisko 2 razy
wiêksze prawdopodobieñstwo).

Spo�ród zmiennych kontrolowanych szczególne znaczenie mia³o uczestnicze-
nie w spotkaniach z rówie�nikami pij¹cymi alkohol lub u¿ywaj¹cymi narkotyków
� prawdopodobieñstwo nadu¿ywania substancji psychoaktywnych wzrasta³o wtedy
oko³o 19-krotnie! Je�li wzi¹æ pod uwagê przedzia³ ufno�ci, iloraz szans mo¿e
osi¹gaæ warto�æ nawet 30. By³ to tak¿e najsilniejszy czynnik zwi¹zany z uczestni-
czeniem w przemocy wobec innych oraz z wykroczeniami.
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Formy spêdzania wolnego czasu
Free time activities

Gry komputerowe (1 godz. i >dziennie)
Computer games (1 h and > per day)

n.s. 1,547 1,080�2,216 n.s.

Odrabianie lekcji (1 godz. i > dziennie)
Homework (1 h and > per day)

,516 ,348�,764 ,459 ,328�,642 ,496 ,357�,689

Czas poza domem (>3 godz. dziennie)
Free time outside home (>3 h per day)

2,385 1,595�3,566 n.s. n.s.

Czytanie ksi¹¿ek dla przyjemno�ci (1 godz. i >tygod.)
Reading books for pleasure (1 h and > per week)

,591 ,392�,890 ,710 ,511�,986 n.s.

Chodzenie do kina Attended the cinema n.s. ,719 ,518�,998 n.s.

Efekty interakcji: p³eæ x czas wolny
Interaction effects: gender x free time activities

P³eæ (ch³opcy) x spêdzanie czasu poza domem
(>3 godz. dziennie) n.s. n.s. 1,478 1,013�2,157
Gender (boys) x time outside home (>3 h per day)

Tabela 5.
Zwi¹zki pomiêdzy formami aktywno�ci w czasie wolnym a zachowaniami ryzykownymi. Wyniki trzech analiz regresji logistycznej, krokowej ze
statystyk¹ Walda, n = 727
Relationship between free time activities and risk behaviours. Results of three stepwise logistic regressions with Wald statistic, n = 727

Nadu¿ywanie substancji
psychoaktywnych

Misuse of psychoactive
substances

Przemoc wobec innych
Violence

Wykroczenia
DelinquencyZmienne obja�niaj¹ce i kategorie referencyjne

Explanatory variables and reference categories
Iloraz
szans
OR

Przedzia³
ufno�ci 95%

95% C.I. for OR

Iloraz
szans
OR

Przedzia³
ufno�ci 95%

95% C.I. for OR

Iloraz
szans
OR

Przedzia³
ufno�ci 95%

95% C.I. for OR
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Efekty interakcji: p³eæ x czas wolny
Interaction effects: gender x free time activities

P³eæ (ch³opcy) x zorganizowane zajêcia sportowe
Gender (boys) x organised sport activities

1,890 1,208�2,957 n.s. n.s.

Zmienne kontrolowane
Controlled variables

Towarzystwo alkoholowe lub narkotykowe (tak)
Company of alcohol or drug using peers (yes)

18,587 11,448�30,176 3,387 2,409�4,763 3,021 2,187�4,174

P³eæ (ch³opcy)
Gender (boys)

n.s. 2,469 1,714�3,555 n.s.

Picie alkoholu przez rodziców (czêste)
Parental alcohol drinking (often)

n.s. n.s. 1,745 1,267�2,402

Problemy ze zdrowiem psychicznym (tak)
Mental health related problems (yes)

n.s. n.s. 1,571 1,040�2,373

C.d. tabela 5
Table 5 continued

Nadu¿ywanie substancji
psychoaktywnych

Misuse of psychoactive
substances

Przemoc wobec innych
Violence

Wykroczenia
DelinquencyZmienne obja�niaj¹ce i kategorie referencyjne

Explanatory variables and reference categories
Iloraz
szans
OR

Przedzia³
ufno�ci 95%

95% C.I. for OR

Iloraz
szans
OR

Przedzia³
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Okaza³o siê tak¿e, ¿e ch³opcy, w porównaniu z dziewczêtami, mieli wiêksz¹
sk³onno�æ do przemocy wobec innych osób. Pope³nianiem wykroczeñ bardziej za-
gro¿one by³y dzieci rodziców czêsto pij¹cych (czê�ciej ni¿ kilka razy w roku) oraz
osoby ze znacznymi problemami z samopoczuciem psychicznym.

Przeprowadzono tak¿e szereg dodatkowych regresji, w których zmiennymi
wyja�nianymi by³y ró¿ne wska�niki opisuj¹ce u¿ywanie okre�lonych substancji
psychoaktywnych. Prezentacja ca³o�ci tych wyników zajê³aby zbyt du¿o miejsca.
Najwa¿niejsze, z perspektywy g³ównego tematu artyku³u, s¹ dwa zidentyfikowa-
ne efekty. Otó¿ uczestniczenie w zorganizowanych zajêciach, innych ni¿ sportowe
(ponad 1,5 godziny tygodniowo): artystycznych, edukacyjnych lub innych, zwi¹-
zane by³o z mniejszym prawdopodobieñstwem codziennego palenia papierosów
(iloraz szans = 0,55) oraz picia alkoholu w ci¹gu miesi¹ca poprzedzaj¹cego bada-
nie (iloraz szans = 0,64).

DYSKUSJA

Wyniki badañ pokaza³y, ¿e ró¿ne formy aktywno�ci m³odzie¿y w czasie wol-
nym maj¹ istotny, bezpo�redni zwi¹zek z wystêpowaniem zachowañ ryzykownych,
przy kontrolowaniu zmiennych socjodemograficznych oraz innych czynników:
rodzicielskich, rówie�niczych i indywidualnych. Na uwagê zas³uguj¹ trzy formy
takiej aktywno�ci: odrabianie lekcji ponad godzinê dziennie, czytanie ksi¹¿ek dla
przyjemno�ci co najmniej godzinê tygodniowo oraz regularne chodzenie do kina
(przynajmniej raz w tygodniu). Towarzyszy³o im mniejsze prawdopodobieñstwo
wystêpowania zachowañ ryzykownych. O ile regularne odrabianie lekcji mia³o
zwi¹zek ze wszystkimi rodzajami zachowañ ryzykownych, o tyle czytanie ksi¹¿ek
by³o zwi¹zane z mniejszym prawdopodobieñstwem nadu¿ywania substancji psy-
choaktywnych i anga¿owania siê w przemoc, a chodzenie do kina � z mniejszym
prawdopodobieñstwem uczestniczenia w przemocy.

Uogólniaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e regularne odrabianie lekcji lub czytanie
ksi¹¿ek dla przyjemno�ci �wiadcz¹ o zaanga¿owaniu m³odego cz³owieka w proces
edukacji. Jest to od dawna znany, jeden z kluczowych czynników chroni¹cych
przed wystêpowaniem zachowañ ryzykownych, opisywany w wielu pracach ba-
dawczych, w tym przede wszystkim twórcy koncepcji zachowañ problemowych,
Jessora (16). Czy tego rodzaju wiedza mo¿e znale�æ zastosowanie w profilaktyce
zachowañ ryzykownych m³odzie¿y? Z pewno�ci¹ mo¿e byæ wykorzystana w kon-
strukcji i realizacji programu wychowawczego szko³y. Taki program mo¿e zawieraæ
odpowiedzi na pytania, jak pomagaæ uczniom szczególnie s³abo radz¹cym sobie
z nauk¹? Jak chroniæ ich przed marginalizacj¹, jak zwiêkszyæ ich zaanga¿owanie
w proces edukacji?

Uzyskane w naszych badaniach wyniki tak¿e sugeruj¹, ¿e rodzice, chc¹c chro-
niæ dzieci przed zachowaniami ryzykownymi, powinni zwróciæ uwagê na sprawê
po�wiêcania czasu na gry komputerowe oraz na spêdzanie czasu poza domem.
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Szczególnie ten ostatni czynnik okaza³ siê silny � zwiêksza³ prawdopodobieñstwo
nadu¿ywania substancji oko³o 2,5-krotnie. Stwierdzono istotny efekt interakcji
tego czynnika z p³ci¹: ch³opcy spêdzaj¹cy ponad 3 godziny dziennie na podwór-
ku, osiedlu lub �na mie�cie� nara¿eni byli na podwy¿szone ryzyko pope³nienia
wykroczeñ. Podobne wyniki prezentuj¹ autorzy znanych badañ epidemiologicz-
nych prowadzonych od wielu lat w USA (Monitoring the Future), w których
stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy liczb¹ wieczorów spêdzanych w tygo-
dniu poza domem a odsetkami upijaj¹cych siê uczniów (17).

Wed³ug wyników naszych badañ prawdopodobieñstwo zachowañ ryzykownych
ro�nie jednak najbardziej, je�li m³odzi ludzie spêdzaj¹ czas w towarzystwie rówie-
�ników pij¹cych alkohol lub u¿ywaj¹cych narkotyków. W takiej sytuacji ilorazy
szans zwi¹zanych z wystêpowaniem zachowañ ryzykownych wzrasta³y od 3 (dla
wykroczeñ i przemocy) a¿ do 19 (dla nadu¿ywania substancji psychoaktywnych).

Podsumowuj¹c ten w¹tek badañ, mo¿na sformu³owaæ wniosek (znajduj¹cy po-
twierdzenie tak¿e w wielu innych pracach badawczych), ¿e pewne zmniejszenie
ilo�ci czasu spêdzanego przez m³odzie¿ poza domem oraz kontrola rodzicielska
nad tym gdzie, kiedy i z kim dorastaj¹ce dzieci spêdzaj¹ wolny czas, mog¹ byæ
bardzo wa¿ne w ograniczaniu wystêpowania zachowañ ryzykownych (3, 8).

Dodatkowe analizy regresji wykaza³y, ¿e walory czynnika chroni¹cego przed
siêganiem po papierosy i alkohol mo¿e mieæ uczestniczenie (ponad 1,5 godziny
tygodniowo) w zorganizowanych zajêciach innych ni¿ sportowe (artystycznych,
edukacyjnych, harcerskich, ko�cielnych itp.). Analogiczne wyniki uzyskali�my
w naszych wcze�niejszych badaniach prowadzonych w�ród m³odzie¿y w I³awie (7).

Osobnego omówienia wymagaj¹ dane dotycz¹ce zorganizowanych zajêæ spor-
towych. Uwzglêdnienie liczby godzin przeznaczanych na tego typu zajêcia da³o
do�æ nieoczekiwane rezultaty. Okaza³o siê bowiem, ¿e uczniowie charakteryzu-
j¹cy siê zachowaniami ryzykownymi (aktywni w przemocy wobec innych lub
nadu¿ywaj¹cy substancji psychoaktywnych) �rednio w tygodniu po�wiêcali oko³o
jedn¹ godzinê wiêcej na zorganizowane zajêcia sportowe ni¿ pozosta³e osoby. Co
wiêcej, wraz ze wzrostem intensywno�ci zajêæ sportowych wzrasta³y odsetki m³o-
dzie¿y nadu¿ywaj¹cej substancji psychoaktywnych, a tak¿e odsetki osób zaanga-
¿owanych w przemoc wobec innych. W analizach regresji zidentyfikowano istotny
statystycznie efekt interakcji: ch³opcy uczestnicz¹cy czêsto (ponad 2 godziny
tygodniowo) w pozalekcyjnych, zorganizowanych zajêciach sportowych nara¿eni
byli na podwy¿szone ryzyko nadu¿ywania substancji psychoaktywnych (iloraz
szans 1,89). Warto tutaj nadmieniæ, ¿e tak¿e w badaniach francuskiej m³odzie¿y
du¿a intensywno�æ uprawiania sportu by³a znacz¹cym czynnikiem zwiêkszaj¹cym
ryzyko nadu¿ywania substancji psychoaktywnych (18).

Jest chyba ma³o prawdopodobne, aby zaanga¿owanie w sport by³o przyczyn¹
wystêpowania zachowañ ryzykownych. Bardziej realna wydaje siê hipoteza, ¿e
do sportu � szczególnie do dyscyplin, w których ma miejsce bezpo�redni kontakt
z przeciwnikiem, takich jak sporty walki, pi³ka no¿na czy koszykówka � garn¹ siê
m³odzi ludzie maj¹cy nieco wiêksze sk³onno�ci do zachowañ ryzykownych ni¿
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ich rówie�nicy. Czynnikiem decyduj¹cym (nie uwzglêdnionym, niestety, w naszych
badaniach) zarówno o zaanga¿owaniu w sport, jak i o sk³onno�ciach do zachowañ
ryzykownych mo¿e byæ temperament, którego przejawy okre�lane s¹ jako wyso-
kie zapotrzebowanie na stymulacjê czy d¹¿enie do poszukiwania mocnych wra¿eñ
(19). Z perspektywy wyników naszych badañ, mo¿emy wiêc patrzeæ na m³odych
sportowców jak na grupê, wymagaj¹c¹ szczególnej opieki wychowawczej i pro-
filaktycznej. Fakt, ¿e m³odzie¿ chêtnie i masowo uczestniczy w pozalekcyjnych
zajêciach sportowych w szko³ach czy w klubach sportowych, stwarza wyj¹tkow¹
okazjê do pracy profilaktycznej.

Podobne za³o¿enie przyjêli autorzy rekomendacji Pañstwowej Agencji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych, adresowanych do samorz¹dów lokalnych
(20). Podkre�lane s¹ w nich: konieczno�æ w³¹czania zajêæ sportowych w szerszy
program profilaktyczny, zasady, które powinny obowi¹zywaæ w zespo³ach sporto-
wych oraz potencjalna u¿yteczno�æ zajêæ sportowych w pracy profilaktycznej ze
szczególnie zagro¿on¹ m³odzie¿¹. Nie wiemy jednak, jakie warunki powinny byæ
spe³nione, aby kluby i dru¿yny sportowe dobrze spe³nia³y funkcjê profilaktyczn¹.
Jakie na przyk³ad postawy i kompetencje winny cechowaæ trenerów? Jak integro-
waæ zajêcia sportowe z prac¹ profilaktyczn¹? Jakie podejmowaæ dzia³ania, aby
najbardziej zagro¿ona m³odzie¿ nie rezygnowa³a zbyt szybko z uczestniczenia
w zajêciach sportowych i z opieki wychowawczej trenerów? Dobrze by³oby znaæ
odpowiedzi na te pytania. To interesuj¹ce pole dla dalszych badañ.

Ograniczenia. Badania prowadzone by³y w specyficznej populacji � w�ród
m³odzie¿y z trzech dzielnic du¿ego miasta, jakim jest Warszawa. W zwi¹zku
z tym uogólnianie wyników, odnoszenie ich do innego typu �rodowisk wydaje siê
nie w pe³ni uprawnione. W mniejszych miastach, a szczególnie w �rodowiskach
wiejskich, mo¿liwo�ci spêdzania wolnego czasu s¹ zwykle bardziej ograniczone.
Inna mo¿e byæ zatem waga aktywnego spêdzania wolnego czasu na tle innych
czynników, zwi¹zanych z wystêpowaniem zachowañ ryzykownych. Bez w¹tpie-
nia interesuj¹ce by³oby przeprowadzenie badañ na ogólnopolskiej próbie m³odzie¿y
i porównanie w analizach ró¿nych typów �rodowisk.

Przedstawione tu badania mia³y charakter przekrojowy i daj¹ jedynie przybli-
¿ony obraz z³o¿onych relacji pomiêdzy aktywno�ci¹ w czasie wolnym a zachowa-
niami ryzykownymi.

Zmienne w³¹czane do analiz regresji logistycznej by³y dychotomizowane, co
tak¿e w istotny sposób ograniczy³o dok³adno�æ uzyskiwanych wyników.

WNIOSKI

1. W profilaktyce zachowañ ryzykownych du¿e znaczenie mo¿e mieæ rodzicielska
kontrola nad spêdzaniem czasu wolnego przez m³odzie¿. Przeprowadzone bada-
nia pokaza³y bowiem, ¿e spêdzanie du¿ej czê�ci wolnego czasu (ponad 3 godziny
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dziennie) poza domem: na podwórku, osiedlu lub �na mie�cie�, uczestniczenie
w spotkaniach z rówie�nikami u¿ywaj¹cymi substancji psychoaktywnych oraz
korzystanie z gier komputerowych (wiêcej ni¿ jedn¹ godzinê dziennie) mo¿e
zwiêkszaæ prawdopodobieñstwo wystêpowania takich zachowañ.

2. Dla profilaktyki zachowañ ryzykownych mo¿e byæ istotne otoczenie szczegól-
n¹ opiek¹ wychowawcz¹ uczniów ma³o zaanga¿owanych w proces edukacji,
którzy maj¹ problemy z nauk¹, po�wiêcaj¹ ma³o czasu na odrabianie lekcji,
czytanie ksi¹¿ek, rzadko chodz¹ do kina.

3. Uczestnicy zajêæ sportowych, szczególnie ch³opcy, mog¹ mieæ wiêksz¹ sk³on-
no�æ do nadu¿ywania substancji psychoaktywnych i przemocy wobec rówie�-
ników. Widoczna jest wiêc potrzeba odpowiedniego przygotowania trenerów
do pracy wychowawczej i profilaktycznej z m³odzie¿¹ uczestnicz¹c¹ w zorga-
nizowanych zajêciach sportowych.
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