
Barbara Wolniewicz-Grzelak, Krzysztof Bobrowski 

·'P:RO.BA SIL" 

HLODZ:I:EB~ PRClGRĄM l?R.OF:I:LAKTYCZNY. 

OCENA Eli :EK~C:I: 

WPROWADZBNIB 

W problematyce działalności profilaktycznej, dotyczącej 
alkoholu i środków narkotyzujących, podejmowanej wśród mło
dziety znaczące miejsce zajmują dwa zagadnienia: efektywność 
programów profilaktycznych i jej pomiar (3). 

Badania nad efektywnością tradycyjnych oddziaływan, o
partych wyłącznie na .przekazywaniu wiedzy o negatywnych 
skutkach picia alkoholu i narkotyzowania się, nie przyniosły 
zachecających rezultatów. Autorzy dOkonujący przeglądu licz
nych badan ewaluacyjnych - M.S. Goodstadt (9) i B.N. Kinder 
i in.(11) - nie znależli potwierdzenia dla tezy, te wzrost 
poziomu wiedzy wiąte sie z potądaną zmianą zachowano Są na
wet sygnały o efektach paradoksalnych tzn. o nasileniu się 

piCia po prOfilaktycznym przekazie informacji (17). Wobec 
takiej sytuacji zaistniała konieczność szukania nowych dróg 
do zwiekszania efektywności oddziaływan (14). 

Od początku lat 70-tych w profilaktyce coraz wyrażniej 
zaznacza sie nurt, który nazwać motna psychospołecznym (l, 
2,4,5,6,7,8,10,16,18,19). Polega on na uczeniu podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji dotyczących substancji uzależniają
cych, treningu odpierania niekorzystnej presji spOłecznej, 

uczeniu umiejętnosci komunikowania się z ludźmi, na klaryfi
kowaniu wartości. Przekaz wiedzy jest tu tylko jedną z kom
ponent. 

Zagadnienia efektywności programów profilaktycznych do
brze ilustruje analiza 127 programów realizowanych w latach 
1968-1977 dokonana przez badaczy kalifornijskich - Schapsa 
i in. (15). Autorzy opracowania włączali do analizy tylkc 
takie programy, w których ocenę oparto na wskaźnikach używa
nia alkoholu czy innych SUbstancji, zamiaru ich używania ~ 



przyszłości lub postaw wobec używania. Testowanie jedynie 
poziomu wiedzy uznali za niewystarczające. W analizowanym 
zbiorze znalazły się zarówno proste, krótkoterminowe od
dZialywania (1 godz.), jak i dlugoterminowe, wtopione w o
gólne programy szkolne bądż środowiskowe. Ogólne wyniki tej 
reanalizy wykazaly, że pozytywny efekt - najczęściej slaby -
odnotowano tYlko w przypadku 46 programów, a więc w 1/3 ca
lego zbioru. W 74 przypadkach efekt oddzialywania w ogóle 
się nie zaznaczyl, a w 7 byl negatywny. Autorzy podkreślają, 
że w większości przypadków - z powodu niedostatków metodolo
gicznych - wartość wyników badań ewaluacyjnych jest niewiel
ka. Większej efektywności można oczekiwać wówczas, gdy od
dZialywania są intensywne. Autorzy znależli w zbiorze dzie
sięć programów o znacznej intensywnosci i zarazem cechują
cych się przestrzeganiem wysokich standardów metodologicz
nych w ewaluacji. Programy te koncentrowaly się na czynni
kach psychospołecznych. Spośród tych 10 programów 8 uzyskało 
efekt pozytywny, w jednym brak bylo uchwytnego efektu od
dZialywania, a w ostatnim wynik bYł negatywny. Niestety po
miar skuteczności najczęściej oparto jedynie na badaniu po
staw (deklarowanych przekonań). Poziom używania środków uza
leżniających mierzono tylko w 4 przypadkach: w dwu stwier
dzono niewielki spadek używania, a w dwu brak zmian, mimo 
korzystnej zmiany postaw. Tak więc skuteczność dzialań pro
filaktycznych była, ogólnie mówiąc, slaba. Autorzy przeglądu 
podkreślają jednak, że nurt psychospoleczny pozwala spojrzeć 
na sprawę przynajmniej z umiarkowanym optymizmem. Twórcom 
nowych programów rekomendują poza tym korzystanie z młodzie
żowej kadry. Wśród 127 programów znalazlo się 6 takich, w 
których bezpośrednimi realizatorami byla wlaśnie mlodzież. 

We wszystkich tych przypadkach zaznaczył się pozytywny efekt 
oddzialywania. 

Wartość nurtu psychospołecznego w profilaktyce potwier
dzają doniesienia z ostatnich lat (2,13). S.J. Botvin i in. 
(2) opracowali pro9ram "Trening Umiejętności Zyciowych ll • W 
starannie prowadzonych badaniach ewaluacyjnych wykazali ko
rzystne zmiany postaw i znaczący spadek używania papierosów, 
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alkoholu i marihuany w szkołach eksperymentalnych w porów

naniu z kontrolnymi. Program był bardzo intensywny - dwa

dziescia 45-minutowych sesji. Wyrażnie pozytywny efekt 

osiągnęła młodzieżowa kadra instruowana przed każdą sesją. 

Nauczyciele, którzy odbyli tylko krótkie przeszkolenie i 
pracowali w oparciu o podręcznik, uzyskali jedynie wzrost 

poziomu wiedzy, "i to w stopniu mniejszym, niż młodzi wyko

'nawcy. 

W ocenie wartości programu należy brac pod uwagę stosu

nek między efektami a ponoszonymi nakładami. Program Botvina 

okazał się efektywny, a'le kosztowny, czasochłonny zarówno 

dla realizatorów, jak i odbiorców. Oazczędny program opraco

wano dla nauczycieli W Instytucie Badart Uzależniert Lekowych 
w Londynie (program "Thinking Twice", 1985). Jest to zestaw 
materiałów zawierający podr"ęcznik metodyczny dla nauczycie

la, kasetę z czterema S-minutowymi fi,lmami i materiały po

mocnicze dla uczniów. Dotyczy on wszystkich substancji uza

leżniających. Przekazuje w·rzetelny spOSÓb wiedzę na temat 
działania różnych substancji, starając się ukazać drogę do 
uzależnienia się jako ciąg podejmowanych decyzji. Realizacja 
programu wymaga czterech godzin lekcyjnych. Filmy mają inic
jować dyskusję, ewentualnie treningowe odgrywanie ról (np, 

problem podejmowania decyzji w sytuacji nacisku spolecznego, 

Skłaniającego do użycia środka). Program jest interesujący i 
możliwy do zastosowania w szerokiej skąli. Legitymuje się 

jednak bardzo nikłą efektywnością. SpraWdzano go we wcze
sniejszej wersji - bez filmów. W klasach eksperymentalnych w 
porównaniu z kontrolnymi wzrósł znacząco poziom wiedzy, ale 

poziom używania sUbstancji uzależniających nie uległ zmia

nie. Zarysowała się poza tym śladowo poprawa na skali umie-. " . . 

jętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Program, w 

tym filmy, osadzony jest w realiach krajów kapitalistycz
nych. Adaptacja do naszych warunków wymagalaby zasadniczYCh 
zmian, przede wszyątkim tworzenia innych filmów, co wobec 

niedostatecznie potwierdzonej efektywności programu wydaje 

się niecelowe. 

W naszym kraju działalność profilaktyczna wśród mło-
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dzieży jest niesystematyczna, bardzo malo intensywna i toczy 
się według tradycyjnego modelu oswiatowego. Jej skuteczność 
nie jest sprawdzana. Ośrodki naukowe dlugo nie wykazywały 

zainteresowania tą problematyka. Prace nad tworzeniem modeli 
i badaniem ich efektów podjęto dopiero w bieżącym pięcio
leciu. Zespól z Wyższej SZkoly Pedagogicznej w Opolu pod 
kierunkiem A. Leśnika pracuje na~ trzyletnim, eksperymen
talnym programem o nazwie "Szansa" (12). Program ten o 
dużej intensywności - dotyczy alkoholu. 

Prezentowany w tym doniesieniu program "Próba Sil" od
nosi się również do problemu alkoholu. Opracowano go w In
stytucie PSYChiatrii i Neurologii w Warszawie (B.Wolniewicz
Grzelak, 1987) (20) w oparciu o zalożenie, iż warto poszuki
wać prostych sposobów działania, sprawdzac, czy przynoszą 

jeśli tak, to stopniowo, 
podejmować próby zwiększenia 

one jakieś korzystne efekty, 
przez dołaczanie innych form, 
skuteczności oddziaływań. 

a 

CHARAKTBRYSTYKA PROGRAMU "PROBA SIL" 

"Próba Sil" - to program dla harcerzy, który powstał 

przy ich współudziale. Przeznaczono go do realizacji przede 
wszystkim w męskich. szkołach zawodowych, w których jest wie
lu uczniów często i intensywnie pijących. Bezpośrednimi wy
konawcami są osoby młode .. 

Nadrzędnym celem jest zwiększenie aktywności i odwagi 
młodzieży w przezwyciężaniu presji społecznej Skłaniającej 

do p1C1a i upijania si~. Oddziaływanie koncentruje się na 
uruchamianiu i ukierunkowaniu na problemy alkoholowe charak
terystycznego dla młodego wieku motywu, jakim jest rozwija
nie własnego charakteru, siły woli. 

Kształt programu dostosowano do form pracy harcerSkiej 
i do samodzielności harcerzy w organizowaniu się i działa

niu. Podstawową sprawą jest przeprowadzenie w szkołach dwa 
razy w roku akcji profilaktycznych pod nazwą "Próba". Poza 
tym program obejmuje szkolenie młodej kadry, jej pracę pro
pagującą ideę wśród młodzieży harcerSkiej i nieharcerskiej 
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(by zwiększać kadrę), a także inne pomocnicze działania. 
Starsi harcerze (w wieku studenckim) pełnią funkcje organi
zacyjne i prowadzą akcje na terenie szkół, mlodsi pomagaj a w 
obliczaniu wyników akcji i pełnią funkcje gońców. Zadaniem 
osób kierUjących programem (profesjonalistów) jest szkolenie 
młodej kadry, pomoc organizacyjna, prowadzenie badań ewa
luacyjnych. 

Akcję "Próba" przeprowadza się w tym samym czasie w 
całej szkole. Młodzi wykonawcy, zwani animatorami, odwiedza
ją uczniów podczas lekcji. Ka~dy Z animatorów wyjasnia w 
klasach, do których trafia, ~e przychodzi w sprawach związa
nych z alkoholem. Odwołuje się ogólnie do wiedzy uczniów o 
rozpowszechnionym piciu i o gro~bie uzależnienia się od al
koholu; podkreśla brak jakiegokolwiek zewnętrznego środka 
mogącego zabezpieczyć ludzi przed nałogiem; wSkazuje, że to, 
co można i trzeba robić, polega na wzmacnianiu własnych sil 
psychi~znych, charakteru, umiejętności Odpierania zachęt i 
nacisków sklaniających do picia. Następnie apeluje do piją
cych o pOdjęcie próby niepicia przez okres 14 dni, ewentual
nie ograniczenia picia. Niepijącym proponuje zachęcanie in
nych do niepicia lub ćwiczenie sil swego charakteru w inny 
sposób np. ćwiczenie słowności, punktualności, niepalenie. 
Potem rozdaje uczniom kartki z pytaniami o częstość picia 
przez nich alkoholu oraz o to, czy decydują się przystąpić 
do "próby", czy też nie. Uczniowie Odpowiadają anonimowo. Na 
zakończenie animator zapowiada s-woje ponowne przybycie za 
dwa tygodnie, by się dowiedzieć, jak im się powiodla "Pró

ba". Wizyta w klasie trwa okolo 15 minut. Po dwóch tygod
niach uczniowie odpowiadają znowu na pytani~ o częstość pi

.cia i o ich postawę wobec akcji. Pytania pobudzają mlodzie~ 
do refleksji, sa sposobem porozumiewania się z nią, a jed
nocześnie umożliwiają sprawdzanie efektów oddzialywania. 

Od ka~dego animatora oczekuje się docierania do czte
rech klas dwa razy w roku. Jest to działalność społeczna, 
niegratyfikowana finansowo. 



BADANIA ZWALUACYJNB 
1. CBL 

Przedstawiane w tym doniesieniu badania nie były pierw
szym krokiem w procesie ewaluacji programu. Pytania, na któ
re miały odpowiedzieć wiązały się z poprzednimi doświadcze

niami. 
W 1986 i 1987 roku prowadzono (B. Wolniewicz-Grzelak 

wraz z harcerzami') serię badań pilotażowych bez grupy 
kontrolnej. Wyniki pierwszych podejść wskazywały na to, że 

część młodzieży reaguje pozytywnie na kierowany do niej apel 
i ogranicza picie. W okresie Objętym "Próba" liczba pijacych 
była niższa o 15-20% od liczby pijących w okresie ją poprze
dzającym. Taki efekt uzyskano w dwu kolejnych akcjach, któ
rymi Objęto kilkuset chłopców. Upoważniało to do opracowania 
programu "Próba Sil" jako propozycji dla harcerzy. 

Celem kolejnego pOdejścia ewaluacyjnego - jesienią 1987 
roku - było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

1) Czy środowiska harcerskie zaakceptują ten program? 
Wartość każdego programu przeznaczonego do realizacji w 
praktyce, mierzy się bowiem m.in. tym, czy przyjmą go poten
cjalni wykonawcy. 

2) Czy spadek picia wystąpi również wówczas, gdy "Pró
ba" przypadnie na pierwsza. polowe miesiąca? Pierwsze akcje 
przez przypadek obejmowały drugą połowę miesiąca, a więc ok
res, w którym często ludzie dysponują mniejszą ilością pie
niędzy, a przez to napoje alkoholowe stają się dla wielu 
osób trudniej dostępne. 

Na pierwsze pytanie uzyskaliśmy odpowiedż pozytywną. 

Kilka drużyn harcerskich wyraziło gotowość przystąpienia do 
realizacji programu. Pozwoliło to dotrzec do przeszło 100 
klas. Zaangażowało się 30 studentów, w tym kilka niezrzeszo
nych w harcerstwie osób. Poza tym kilkudziesięciu młodszych 

'Rarcem I I VDR il. i.lmgutt, 'Cu'" Jadlni,' I Rufca !RP il. SIlIIch Smago •. 
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harcerzy wykonywało -prace pomocnicze. Jednakże tym razem 
częstość picia w okre fe poprzedzającym apel i w okresie 
objętym "Próbą" była taka sama. Akcja prowadzona w pierwszej 
polowie miesiąc~ nie przyniosła więc spadku picia. Na reali
zatorów wpłynęło to oczywiście deprymująco. 

Staneliśmy więc ponownie przed podstawowym pytaniem: 
Czy akcja "Próba" przynosi uchwytny pozytywny efekt? Na to 
miały odpowiedzieć badania obejmujące również szkoły kon
trolne. 

Dodatkowym zadaniem było okresienie, ile mniej więcej . 
osób anga:!:uje się w "~róbę". 

2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GRUP I PROCEDURA BADAN 

Badania prowadzono w Warszawie wiosną 1988 roku w sied
miu zespołach męskich szkół zawodowych - budowlanych, mecha
nicznych i elektrycznych. Okres "Próby" obejmowal, pOdobnie 
jak w badaniach jesiennych, dni, w których uczniom wypłacane 
są pieniądze za prace warsztatowe, a rodzice otrzymują pen
sje w zakładach pracy. Liczba respondentów wynosiła około 
2000. W 75% byli to uczniowie zawodowych szkół zasadni
czych; pozostali - technikum. Pochodzili ze wszystkich po
ziomów klas z wyjątkiem klas maturalnych. Wiek wahał się 

więc w granicach 15-19 lat. Cztery zespoły szkół objęto ak
cją "Próba"*, trzy traktowano jako kontrolne, bez 
oddziaływania profilaktycznego. W doborze szkół kontrolnych 
oparliśmy się na wskazówkach Kuratorium. Młodzież badano w 
dniu rozpoczynania okresu "Próby" i po dwóch tygodniach, 
czyli w dniu konczenia akcji. W szkołach kontrolnych prowa
dzono badania w tych samych dniach. Wstępnie informowano 
tam, ~:!:e celem jest poznanie częstości picia napojów 
alkoholowych w różnych grupach wieku i że po niedługim 
czasie uczniowie będą ponownie proszeni o odpowiedzi na ten 
sam temat. 

*Srla to dm" aicja pro.ad,,'" trcb uiolacb, piervm " i"i .. i~ 1987. 
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Wszystkim respondentom jako, pretest i posttest, sta
wiano następujace pytanie: 

"Przypomnij sobie, czy w ostatnich 14 dniach pile~ al

kohol (piwo, wino, wódkę). Wpisz liczbę dni, w których pi

leś. Jeśli w ostatnich 14 .dniach nie pileś - wpisz zero." 
W szkołach eksperymentalnych respondenci odpowiadali na 

dodatkowe pytania. W dniu rozpoczynania "Próby" pytano, czy 
przystępują do niej, czy też nie. W dniu zamknięcia stoso
wano ankietę z czterema pytaniami: "Czy uczestniczyles w 
"próbie", jesli nie - to dlaczego, jesli tak - to w jakiej i 

czy cos udalo ci się zrobi d li zwiazku z "próba"? 

Badania były anonimowe. Aby móc zestawić odpowiedzi 
pretestu i posttestu pochodzące od poszczególnych osób, pod
czas pierwszego pOdejścia rozdano respondentom losowo kartki 
odpowiedzi oznaczone fikcyjnymi monogramami (AA, BB, CC 
itd.) prosząc, by litery te zapamiętali. Po dwóch tygodniach 
proszono, by ci, którzy pamiętają nadane im monogramy ozna
czyli nimi swoje ankiety. Ten zabieg umożliwił pOłączenie w 
pary odpowiedzi pochodzących od powyżej połowy respondentów 
(1110 osób) i przeprowadzenie na tym materiale analizy wa
riancji powtarzanych pomiarów. Niestety, ten duży materiał 
nie spełniał zadowalająco istotnych kryteriów porównywalno
ści grupy eksperymentalnej z kontrolną, tzn. w każdej z grup 
inna była proporcja uczniów pochodzących z różnych typów 
szkół, różnych poziomów klas. Pewne różnice dotyczyły też 

daty przeprowadzania badan, a więc sprawy prawdopodobnie i
stotnej ze względu na czynnik wypłaty pieniędzy. W szkołach 
zawodowych w określonym dniu tygodnia część klas odbywa pra
ce warsztatowe i nie jest dostępna dla badan. Utrudniło to 
prawidłowy dobór dużej grupy porównawczej. Wysoki standard 
porównl~alności spelniał jedynie fragment materia lu pocho
dzący z dwóch zasadniczych szkół budowlanych eksperymen
talnej i kontrolnej, badanych 10 marca (pretest) i 24 marca 
(posttest). Poslużył on nam do kontroli wyników porównań 

ogółu danych. 
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3. WYNIKI 

Częstość picia alkoholu wśród badanej mlodziety 
Respondenci określali liczbę dni, w których pili jakiś 

napój alkoholowy w okresie dwóch tygodni poprzedzających ba
danie, dysponowali więc 15-punktową skalą częstości p1C1a. 
Prezentowanie rozkladu danych na tak dutej skali byloby nie
przejrzyste, dlatego sprowadzamy je do skali 5-punktowej. W 
okresie 14 dni poprzedzających badanie, zarówno wedlug da
nych pretestu (N=1943), jak i posttestu (N=1903): 

l) nie pilo 53% 
2) pilo 1 - 2 razy 28% 
3) pilo 3 - 4 razy 11% 
4) pilo 5 - 7 razy 5% 
5) pilo 8 -14 razy 3% 

Rozklady danych z pierwszego i drugiego badania są w 
powy2szym ujęciu zadziwiająco identyczne. Jednakże doklad
niejsze obliczenia - średnie arytmetyczne dni, w których re
spondenci pili, Ukazują pewien wzrost picia w drugim odcinku 
czasowym. Brednie te wynoszą: 
a) dla ogólu badanych (Npre-1943, Npost-1903): 

pretest - 1,28; posttest - 1,44 dnią. 
b) dla 1110 osób zidentyfikowanych monogramami: 

pretest - 1,19; posttest - 1,31 dnia. 
Wzrost picia wśród ogólu badanych byl statystycznie znacząCY 
iF/1,1108/=6,44; p<0,02). 

Częstość picia w grupie eksperymentalnej i kontrOlnej 
Porównanie częstości picia wsród mlodzieży ze szkól 

eksperymentalnych i kontrolnych przedstawia Tabela l. 



Tabela 1. 
Częstość picia alkoholu w grupie eksperymentalnej (E) 
i kontrolnej (K) wedlug danych z pretestu i posttestu. 

Grupy Liczebnosć Srednia liczba dni, 
badane grup w których badani pili 

pretest posttest pretest posttest 

E 1342 1288 1,42 1,43 

K 601 615 1,09 1,47 

Em 740 1,30 1,33 

Km 370 0,96 1,27 

Em i Km to pOdgrupy zidentyfikowane fikcyjnymi 
monogramami 

Jak widać w grupie kontrolnej częstosć picia wyrażnie 

wzrosla. W grupie eksperymentalnej efekt ten nie wystąpil 

(częstość picia nie ulegla istotnej zmianie). Zmiany w czę

stosci picia w grupach kontrolnej i eksperymentalnej zna
cząco się różniły na korzysć grupy eksperymentalnej. Testo

wano to analizą wariancji powtarzanych pomiarów na ujętych w 
pary danych z pretestu i posttestu, pochodzących od 1110 

osób (Em i Km; F/1,1108=4,42; p < 0,04). 

Tabela 1 daje pewien wgląd w to, na ile grupy Em i Km 

reprezentowaly ogól badanych tzn. E i K. Wskażniki częstosci 

p~Cla dla grup Em i Krn mają wartości niższe niż 
wskażniki dla E i K. Proporcja między danymi z 

posttestu jest jednak mniej więcej zachowana dla 

odpowiednie 
pretestu i 

E i Ero oraz 

K i Km. Dlatego przyjmujemy, że reprezentatywność grup Ero i 

Km jest zadowalająca. Bardziej niepokoi natomiast nierówno

ważnosć względem siebię grup E i K (analogicznie Em i Km) w 

ważnym wymiarze, jakim jest częstość picia w pretescie. 
Wśród młodzieży z grupy kontrolnej picie alkoholu bylo 
wstępnie mniej 

nej. Zaważyło 

rozpowszechnione niż w grupie eksperymental
tu zapewne I wspomniane wcześniej, niedo-
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stateczne spełnienie standardu porównywalności grup. 

Kontrola efektu "PróbJ,''' na materiale z 10 i 24 marca 
Przedstawiamy tu wynik badań nad efektem akcji "PróbalI 

opartych na poprawnie dobranej grupie kontrolnej. 

Badania p~owadzono w jednym dniu równolegle w dwóch za
sadniczych szkołach budowlanych, eksperymentalnej i kontrol

nej, we wszJ,'stkich dostępnych tego dnia klasach. Po dwóch 
tygodniach badania powtórzono. Liczebność grup odpowiadają
cych na posttest wynosiła: E' - 174 osoby, K' - 173. Wśród 

tych osób większość oznaczyła prawidłowo swoje odpowiedz~na 
posttest fikcyjnymi monogramami. Wyłoniły się w ten sposób 

grupy: 
Em' - 100 osób, Km' - 103 osoby 

Z kaŻdej z tych grup wyeliminowano po jednej osobie u

dzielającej Odpowiedzi wyrażnie niewiarygodnych. W obu przy
padkach były to odpowiedzi na pretest "zero", na posttest 
"14". Reprezentacja trzech poziomów klas była w efekcie na

stępująca: 

Em': I - 32, II - 28, III - 39 

Km': I - 39, II - 21, III - 42 

Srednie arytmetyczne z liczby dni, w których badani pi

li, to: 
Em': pretest - 1,32; posttest - 1,30 
Km': pretest - 1,27; posttest - 1,77 

Różnice między grupami w preteście są nieistotne. Zna

czące różnice wykazała natomiast analiza wariancji powtarza
nych pomiarów (F/l,195/=5,11; p < 0,03), podObnie jak w ba

daniach Obejmujących większe, ale niedostatecznie równoważne 
grupy. 

Kontrola negatywnych efektów "PrÓby" 
Postawiono sobie pytanie, czy obok wyrażania przez 

część młodzieży agresji wobec "Próby", nie występuje też in
ny negatywny sygnał: zwiększenie się odsetka osób podają-
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cych, że bardzo często pili. Jako miernik przyjęto negatywny 
kraniec skali - picie 10-14 razy w okresie dwóch tygodni. 

Odsetki takich przypadków w grupach eksperymentalnej i kon

trolnej wynosiły: 

E - pretest (N=1342)< - 1,9%; posttest (N=1288) - 2,3% 

K - pretest (N= 601) - 1,2%; posttest (N= 615) - 2,0% 
Okazalo się więc, że odsetki zwiększyły się wprawdzie, 

ale w obu grupach, a w kontrolnej nawet nieco bardziej niż w 
eksperymentalnej. Negatywny efekt "Próby" nie zaznaczył się 

więc. 

Inne wskażniki reakcji mlodzieży na "Próbę" 
W szkolach eksperymentalnych mlodzież odpowiadala na 

pytanie, czy decyduje się przystąpić do "Próby". 

twierdzącą udzielilo 715 osób - 52% spośród tych, 
apelowano (N=1386).' 

Odpowiedż 

do których 

Po dwóch tygodniach respondenci (N=1384) wypelniali 
krótką ankietę dotyczącą ich reakc j i na I'Próbę". Okazalo 

się, :te: 

Uczestniczyło w "Próbie": 

Nie uczestniczyło z powodu nieobecności 

w szkole w dniu rozpoczynania "Próby" 

Nie podjęło "Prqby" z innego powodu lub 

nie udzieliło odpowiedzi 

52% (n=716) 

12% (n=169) 

6% (n=499). 

Spośród tych, którzy uczestniczyli (n=716 ) wybralo próbę 
niepicia 56% (n=402 osoby) , 
ograniczenia picia 17% (n=120 osób) 
zachęcenia innych do zmniejszenia picia 15% (n=108 osób) 
inne zadania ćwiczące silę charakteru 12% (n=86 osób). 

Wyżej przedstawione dane ukazują, że "Próbie" poddawala 

się mniej więcej co druga osoba (52%), przy czym - zgodnie z 

akcentem polożonym przez animatorów - w znacznej większości 

'Zviększone liClObbOŚci grupy i wynikaj, I tego, lo v tycb obliCleniacb nie odej" •• liś.! 'braid. 

daDlcb', 
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wybierano próby dotyczące problemu alkoholu. 
W pytaniu o powód nieuczestniczenia była kategoria od

powiedzi: "ogólnie "wkul;zacie' mnfa tą "Próbą". Zakreślenie 

tej odpowiedzi bądż wpisywanie wulgarnych komentarzy trakto
waliśmy jako wyraz reakcji agresywnej. Wystąpila ona u 15,3% 
respondentów (212 osób), w tym w formie wulgarnej w 1,2% (17 
osób) . 

Do kategorii "reakcje wyraźnie pozytywne" klasyfikowa
liśmy przypadki analizując treśo odpowiedzi na pytanie o
twarte kierowane do osób uczestniczących w "Próbie", które 
brzmialo: 

"Opisz hl' kilku slowach, czy coś udalo Ci się zrobi d hl' 

związku z·Prdba~ Pamiętaj! 'Nie od razu Kraków zbudowano'. 
LicZ4 się też male osiągnięcia." 

Załącznik nr 1 zawiera ilustrację wypowiedzi ocenionych 
przez nas jako wyraz reakcji pozytywnej. Nie stosowaliśmy 
metOdy sędziów kompetentnych, dlatego podajemy do wglądu 

wszystkie tego typu wypowiedzi, które znależliśmy wśród stu 
ankiet grupy Em' (szkola budowlana). Pozwoli to Czytelnikom 
skontrolować nasze arbitralne oceny. W innych szkołach, w 
grupie tych osób, które zapamiętaly monogramy (Em), byl po
dobny odsetek wypowiedzi pozytywnych - 21%. Wśród ogólu an
kiet byl on jednak o kilka procent niższy - wynosil 16,5% 
(228 osób). Ksztaltowal się więc mniej więcej na poziomie 
wartości wskażnika reakcji agresywnych. Wśród 228 osób 
reagujących pozytywnie większość (60%) zamierzala przystąpić 
do próby niepicia, jednak część z nich w efekcie poprze
stała na ograniczeniu picia. Pozostałe osoby wybrały inne 
warianty "Próby". 

DYSKUSJA I WNIOSKI 

Analiza porównawcza oparta na danych z grupy ekspery
mentalnej i kontrolnej WSkazuje, że kierowany do młodzieży 
apel wplynąl hamująco na częstość picia alkoholu W okresie 
trwania akcji. Można powiedziec, iż oddzialal na tyle, że 

zrównoważyl wpływ wyplaty pieniedzy na czestość picia. Jest 
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to interpretacja, z którą można, oczywiście, dyskutować. W 
każdym razie na to, że część młodzieży podjęła pewien wysi
łek i ograniczyła picie, wSkazują również jej odpowiedzi na 
pytanie, czy coś udało ąię osiągnąć. Wypowiedzi szeregu osób 
brzmią rzetelnie. Na ich pOdstawie można szacować, iż kil
kanaście procent chłopców wykorzystało "Próbę" zgodnie z jej 
celem. Negatywnych efektów, w postaci zwiększenia się liczbY 
osób szczególnie często pijących, nie stwierdzono. Jednak 
niepokoi wysoki odsetek - kilkanaście procent - osób prze
jawiających postawę agresywną. Składać się na to mogła fru
stracja z powodu niepowodzenia w akcji, gniew z powodu za
kłócenia przyjemności związanej z piciem, a takt e oburzenie 
na ingerowanie w prywatność. 
kich reakcji. Bardzo duży 

Trudno nie doprowadzić do ta
odsetek osób deklarował zamiar 

przystąpienia do "Próby;', a tylko co trzeci z nich wskazywał 
na pewne osiągnięcia. Frustracja występowała wobec teg? czę
sto. POdjęliśmy wstępne starania, by ją zmniejszyć. Zmodyfi
kowaliśmy w tym celu wersję pierwotną (20) wprowadzając jako 
waricł.nt "Próby" ograniczenie picia. 

Stosowanej metodzie ewaluacji zarzucić można szereg 
braków: 1) mierzenie jedynie efektów bezpośrednich; 2) brak 
pomiaru wypijanej ilości alkoholu; 3) ocena efektów akcji 
oparta jedynie na technice samoopisu osóh badanych; 4) sto
sowanie tylko prostych pojedynczych pytan, a więc brak fine
zyjnie skonstruowanych i sprawdzonych testów psychologicz
nych; 5) testowanie istotności różnic na materiale pochodzą
cym od tych osób, które lepiej współpracowały - zapamiętały 

monogramy. 
Przedstawione ·wyżej badania dotyczyły jedynie bez

pośrednich efektów oddziaływan w postaci zmian częstości pi
cia alkoholu po okresie 2 tygodni. Ważność pomiaru efektów 
bardziej odroczonych w czasie jest oczywista. "Próba II , zgod
nie z zalożeniami programu, jest przeprowadzana dwa razy w 
ciągu roku szkolnego i obejmuje wszystkie klasy. Przez ko
lejne lata można więc oceniać efekty oddzialywan pOddając 

badaniom także grupę kontrolną. Potrzebny byłby w tym celu 
nie tylko pomiar częstości picia, ale i ilości wypijanego 
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alkoholu po pierwsze dlatego, że.jest to sprawa bardzo 

ważna, 

dania 
żądane 

po drugie, gdyż część respondentów wybiera jako za

wlaśnie ograniczenie ilości wypijanego alkoholu. Po
jest również (dla oceny efektów odroczonych) badanie 

postaw wobec picia alkoholu przy pomocy wystandaryzowanego 

kwestionariusza. Stosowane przez nas ankiety spełniają tylko 
częściowo to zadanie. Wydaje się jednak, że wystąpienie wy

rażnych efektów odroczonych jest malo prawdopodobne. Prze

widujemy takie pomiary dopiero po dołączeniu do akcji "Pró
ba" innych form oddziaływań. 

Metoda samoopisu w badaniu postaw ma co prawda swoje 

wady - trudno często ocenić wiar.ygodność odpowiedzi - ale 

jest to jedyna dostępna metoda przy tak dużej grupie bada
nych osób. 

Wymagania metodologiczne skłaniają często do stosowania 
zlożonych, finezyjnych metod pomiaru, Z drugiej jednak stro

ny, Jeśli "Próbie" towarzyszyłaby zbyt rozbudowana część 
badawcza, wtedy trudno byłoby kontrolować wpływ oddziały

wania profilaktycznego. Istnieje niebezpieczeństwo pojawie
nia się artefaktów w postaci negatywnych efektów poprzez np. 

podważenie wiarygOdności nadawców "Próby", która mogłaby być 
spostrzegana głównie jako badanie, a jej adresaci jako oso
by, którymi manipuluje się. Podobnie jest z identyfikacją 

respondentów. Ze względów metodologicznych wskazana byłaby 

pelna identyfikacja, aby zminimalizować niewyjaśnioną wa

riancję między osobami, z drugiej jednak strony" konieczne 
jest także zagwarantowanie anonimowości. Identyfikacja osób 
w preteście i post teście w oparciu o fikcyjne monogramy jest 
próbą pogOdzenia tych sprzecznych wymagart. 

Czy w świetle wyników przeprowadzonych badart, akcje 

"Próba" i cały program są wartościowym wkładem w "arsenał" 
dotychczas stosowanych u nas sposobów działalności profilak
tycznej? 

Profilaktyka alkoholowa jest sprawą interdyscyplinarną 

i realizowana winna być przez różne służby społeczne. Prze
ciwstawić się bowiem trzeba różnorodnym czynnikom warunku
jącym nadużywanie alkoholu. Potrzeba też wielu sposobów, by 
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problem atakować od 

dań wskazują, że 

pożądanym kierunku, 

Walorem jest to, 

wielu stron. Wyniki przedstawionych ba

akcja "Próba" jest bodżcem działającym w 

a więc pewnym wkladem w profilaktykę. 

~e jej efekty są przynajmniej do pewnego 
stopnia sprawdzone I podczas gd·y skuteczność innych metod po

stępowania profilaktycznego, funkcjonujących w naszych szko

łach, nigdy nie była u nas kontrolowana. 

"Próba Sil", chociaż ekonomiczna i prosta, wbrew 

pozorom nie jest programem łatwym w realizacji. Wymaga od 

harcerzy (i innych młodych wykonawców) odwagi poruszania 

nieatrakcyjnego tematu wobec wielu sceptycznych, a nawet 

agresywnie nastawionych młodych ludzi. Uzyskiwanie negatyw

nych, niekiedy wulgarnych informacji zwrotnych jest raniące. 

Koszty emocjonalne są więc spore, a wobec tego wkladu efekty 
wydają się zbyt słabe. Wzmocnienie efektów może nastąpić po 

dołączeniu innej formy. Przygotowaliśmy w tym celu program 

dla nauczycieli ("Sytuacje i Decyzje") wymagający jednej, a 
lepiej dwóch gOdzin lekcyjnych. Jest on teraz we wstępnej 

fazie ewaluacji. Ma przybliżyć mlodzie~y sposoby radzenia 
sobie z naciskami otoczenia; skłaniającymi do picia. 

Zarówno program "Próba Sil", jak i program "Sytuacje i 

Decyzje" nie zawiera przekazywania wiedzy o naturze i 

szkodliwości alkoholu, chocia~ wartość takich informacji w 
profilaktyce wydaje się oczywista i nie chcemy jej negować. 
Obydwa programy mogą slu~yć jako uzupelnienie metod oświa

towych. 

* 

CHALLENGE - AN ALCOHOL ABUSE PREVENTION PROGRAMME FOR YOUTH 
Summary 

An alcohol abuse prevention programme for secondary 
schools ia presented. It has be en prepared for young scout
ing leaders as deliverers. The effects of the prevention ac
tien of this pregramme conducted in male vocational 
schools - were tested. During a short visit to the classroom 
pupils were encouraged to ebserve twa weeks af abstinence as 
a challenge and to imprave oneJs own resistance to group 
pressure. Nearly 2000 boys in age of 15-19 were involved in 
the study. A comparison of experimental group with the con-
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trol group showed that the aetion had low, but signifieant 
positive impact on alcohol usa dur ing the challenge period. 
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ZALĄCZNIK NR 1 

WYPOWIEDZI CHLOPCOW Z ZASADNICZEJ SZKOLY BUDOWLANEJ 
(Reakcje pozytywne) 

Informacje zwrotne uzyskane w dniu a) otwierania "Pró_ 
by" i b) zamykania jej. W nawiasach podana jest liczba dni, 
w których dany chłopiec pił w okresie dwóch tygodni poprze
dzających wizytę animatora w klasie. Marzec 1988 rok. 

1- a) 
b) 

2. a) 
b) 

3. a) 

b) 

4. a) 
b) 

5. a) 
b) 

6. a) 

b) 

7. a) 
b) 

Pierwszoklasisci 
Przystępuję do próby - nie pic przez dwa tygodnie (1). 
Przystąpilem, staralem się nie pic, przez te 14 dni 
nie wypiłem. (O)· 
Przystępuję. (O) 
Próba niepicia, udało mi się nie pic. (O) 
Do próby przystępuję. Nie będę rozrabiał w różnych 
publicznych miejscach. (O) 
Próba była za łatwa. W ogóle prawie nie piję, 
powstrzymałem od picia kolegów. (O) 
Przystępuję do próby. (O) 
Przystąpiłem. Po prostu powiedziałem sobie, żeby nie 
pic. Udało mi się. (O) 
Przystępuję do niepicia. (1) 
Starałem się nie pic. Udało mi się, ale od czasu do 
czasu sobie popijam. (O) 
Przystępuję. Nie chciałbym pić, ale te trzy dni to 
były okazje. (3) 
Przystąpiłem do próby zachęcania do niepicia. 
Zachęciłem kilku kOlegów, ażeby nie pili. (O) 

Drugoklasisci 
Przystępuję do próby. (l) 
Tak, uczestniczyłem. Starałem się nie pić. W próbie 
niepicia przez 14 dni nie mialem dużych kłopotów, 
miałem nawet, jak się to mówi, dużo okazji do wypicia. 
Kumpli spotkało wielkie rozczarowanie, a mi bylo 
ekstra bez alkoholu. (O) 

8. a) Przystępuję do próby, będę się starał nie pic. (O) 
b) Uczestniczylem, starałem się ograniczyć picie i 

ograniczylem. (l) 
9. a) POdejmuję próbę niepicia. (l) 

b) POdjąłem próbę zachęcania innych do niepicia. W 
związku z próbą udało mi się ograniczyć picie oraz 
zachęciłem kilku kolegów do zmiejszenia picia 
alkoholu. (1) 

10 . a) Pode jmuj ę próbę. (1 ) 
b) Uczestniczyłem, starałem się ograniczyć picie. Udało 

mi się ograniczyć. Nie wiem, czy ta próba mi kiedyś 
wyjdzie, ale bardzo chciałbym. (2) 

ll.a) POdejmuję. (8) 
h) Podjąłem próbę ograniczenia picia. Piłem mniej i rza

dZiej niż w ciągu poprzednich 14 dni. (4) 
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12.a) Podejmuję próbę. (l) 
b) Uczestniczyłem w próbie niepicia. Zrobiłem co moglem. 

(O) 
13.a) Podejmuję. (3) 

b) Uczestniczyłem w próbie niepicia. Udało mi się nie 
pić. (O) 

Trzecioklasiści 
14.a) Przystępuję. Postaram się nie p~c, ale będzie ciężko. 

Nie chcę pić. (l) 
b) Przystąpilem do próby niepicia. Udało mi się nie pic i 

postaram się tak dalej. (O) 
15.a) ByĆ punktualnym. (O) 

h) Uczestniczyłem. W związku z próbą udało mi się 
poprawie i nie stwarzać jakichś większych problemów. 
Staram się wykonywaĆ wszystko dokladnie. (O) 

16.a) Tak. (l) 
b) Staralem sie nie pić. Udalo mi się nie pić i mam 

zamiar dalej to kontynuować, ta próba bardzo mi się 
podoba. (O) 

17.a) Tak podejmuję próbę. (l) 
b) Uczestniczylem w próbie niepicia. W związku z próbą 

udało mi się nie pić przez dwa tygodnie i zachęcić in
nych do zmniejszenia picia. (O) 

lB.a) W najbliższych 14 dniach bedę próbowal nie pić 
alkoholu. (l) 

h) Uczestniczyłem ~ próbie niepicia. Przez dwa tygodnie 
nie pilem alkoholu. (O) 

19.a) Podejmuję się próby, że nie. (2) 
b) POdjąlem próbę niepicia. Ta próba by la dla mnie 

trudna, ale trochę udalo mi się nie pić. (l) 
20. a) Nie przystępuję. (5) 

h} Nie przystępowałem, po prostu miałem chęć picia. 
Starałem się ograniczyć picie. Odmówiłem dwa razy 
alkoholu. (3) 




