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Czynniki chroni¹ce i czynniki ryzyka zwi¹zane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego, Pracownia
Profilaktyki M³odzie¿owej Pro-M, Warszawa 2008, str. 75 (Protective
and risk factors related to problem behaviours of Warsaw junior high
school students)
W okresie dorastania m³odzi ludzie czêsto przejawiaj¹ sk³onnoæ do zachowywania siê w sposób niekonwencjonalny. Nierzadko zachowania te mog¹ mieæ istotny wp³yw na ich dalsze funkcjonowanie psychospo³eczne (1).
W literaturze przedmiotu pocz¹tkowo przyjê³o siê okrelaæ te zachowania jako
problemowe, póniej za zdefiniowano je jako ryzykowne. G³ównym kryterium klasyfikacji tych zachowañ by³o dotychczas odstêpstwo od tradycyjnych
norm i wartoci, przypisywanych danej grupie wiekowej (2). W ostatnich latach
na gruncie profilaktyki dokona³a siê jednak zmiana punktu widzenia  zaczêto
zwracaæ uwagê na konsekwencje tych dzia³añ, w tym na zagro¿enia dla stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dla rozwoju m³odzie¿y (3). Aktualnie uwa¿a
siê, ¿e zachowania problemowe/ryzykowne maj¹ tendencjê do wspó³wystêpowania: pojawienie siê jednego zwiêksza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia innych.
W wiêkszoci przypadków zachowania te maj¹ charakter przejciowy i stanowi¹ dla m³odych osób pewn¹ metodê na radzenie sobie ze stresem, emocjami oraz
sposób na osi¹ganie po¿¹danych celów czy zaspokojenie potrzeb. W jakiej mierze
s³u¿¹ te¿ podkreleniu w³asnej autonomii oraz kreowaniu to¿samoci (1, 4).
Zachowania ryzykowne/problemowe, które przemijaj¹ wraz z wiekiem pe³ni¹
funkcje adaptacyjno-rozwojowe. Te które utrwalaj¹ siê maj¹ najczêciej zwi¹zek
z indywidualnym nieprzystosowaniem spo³ecznym, czêsto diagnozowanym na pograniczu zaburzeñ zachowania i osobowoci. Stanowi¹ one powa¿ny problem
i wyzwanie dla wielu rodowisk, m.in. rodziców, szko³y czy s³u¿by zdrowia (5, 6).
Recenzowana publikacja jest typowym raportem technicznym z badañ. Przedstawia wyniki z realizacji pierwszego etapu badania nad uwarunkowaniami zachowañ problemowych wród warszawskich gimnazjalistów. Celem g³ównym
wspomnianych badañ by³o uzyskanie wiedzy na temat czynników chroni¹cych
i ryzyka dotycz¹cych czterech grup zachowañ problemowych, tj. przemocy i agresji, wykroczeñ i przestêpstw, u¿ywania substancji psychoaktywnych oraz przejawiania problemów szkolnych.
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Wyniki pozwalaj¹ na sformu³owanie wstêpnych wniosków co do rozmiarów,
stopnia nasilenia oraz uwarunkowania okrelonej grupy zachowañ. Projekt by³ nastawiony g³ównie na identyfikacjê czynników chroni¹cych, rozumianych ogólnie
jako zasoby indywidualne jednostki oraz cechy rodowiska, które kompensuj¹
b¹d redukuj¹ wp³yw czynników ryzyka, przyczyniaj¹c siê do zmniejszenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zachowañ problemowych lub zminimalizowania stopnia
ich intensywnoci (7). Idea poszukiwania czynników chroni¹cych nierozerwalnie
zwi¹zana jest z koncepcj¹ resilience. Resilience rozumiane jest jako proces adaptacji pozwalaj¹cy wyjaniaæ fakt, ¿e wiele osób (w tym dzieci), pomimo oddzia³ywania stresorów, niekorzystnych warunków rodowiskowych oraz wp³ywu
patogenów, zachowuje dobre zdrowie psychiczne. W ramach tej koncepcji czynniki chroni¹ce mo¿na nazwaæ buforem, niweluj¹cym dzia³anie czynników ryzyka
i w pewnym stopniu gwarantuj¹cym odpornoæ, która jest efektem wielu indywidualnych, rodzinnych i rodowiskowych w³aciwoci jednostki (8, 9).
Badaniami objêto losow¹ próbê 3.165 uczniów ze 147 klas gimnazjów publicznych, niepublicznych oraz orodków szkolno-wychowawczych na terenie
Warszawy. Mia³y one charakter anonimowy i by³y realizowane na prze³omie
lat 2006/2007. Informacje pozyskiwano za pomoc¹ wype³nianego przez uczniów
kwestionariusza ankiety.
W badaniach uwzglêdniono wiele czynników mog¹cych mieæ wp³yw na dynamikê zachowañ problemowych, m.in. pozytywne i negatywne wp³ywy rodowiska
rówieniczego, rodzinnego oraz lokalnego (w szkole i w miejscu zamieszkania).
Wziêto pod uwagê istotne zasoby jednostki zwi¹zane z czasem wolnym, takie
jak uczestniczenie w praktykach religijnych, udzia³ w zajêciach pozaszkolnych
czy posiadanie zainteresowañ. Rozpatrywano tak¿e indywidualne cechy, przekonania badanych oraz subiektywn¹ ocenê stanu psychicznego.
Wyniki prezentowane w raporcie obrazuj¹ rozmiar zachowañ problemowych
w badanej grupie oraz pozwalaj¹ na wybór czynników mog¹cych stanowiæ przedmiot dzia³añ profilaktycznych w tym zakresie. Szczegó³owe wnioski i rekomendacje przedstawione s¹ w podziale na okrelone czynniki oraz grupy zachowañ
problemowych. Autorzy raportu, w oparciu o dokonane analizy statystyczne (m.in.
analizê regresji logistycznej), identyfikuj¹ najbardziej znacz¹ce czynniki chroni¹ce, w tym monitorowanie przez rodziców czasu spêdzanego poza domem,
subiektywne przekonanie o wa¿noci nauki w realizacji celów ¿yciowych, pozytywny stosunek do nauczycieli, uczestniczenie w praktykach religijnych, dodatkowych zajêciach pozalekcyjnych i posiadanie konstruktywnych zainteresowañ.
Ponadto du¿¹ rolê przypisuj¹ faktowi posiadania bliskich kolegów/kole¿anek,
którzy maj¹ negatywny stosunek do u¿ywania substancji psychoaktywnych.
Wród czynników ryzyka za wa¿ne dla zachowañ problemowych uznali w szczególnoci: potrzebê doznawania ekscytuj¹cych prze¿yæ przez nara¿anie siê na niebezpieczeñstwo, posiadanie bliskich znajomych  rówieników oraz osób doros³ych
pij¹cych alkohol i u¿ywaj¹cych narkotyków. Z du¿¹ grup¹ zachowañ problemowych zwi¹zane by³o tak¿e akceptowanie przez badanych przemocy i agresji.
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Raport wzbogacony jest nie tylko danymi liczbowymi i procentowymi, ale równie¿ prezentacj¹ wykresów i tabel.
Publikacja ta mo¿e stanowiæ punkt wyjcia do dyskusji nad kierunkiem i kszta³tem dalszych dzia³añ profilaktycznych. Wyznacza obszary dalszej pracy, m.in.
wspó³praca z rodzicami i innymi znacz¹cymi doros³ymi ze rodowiska ucznia, rozwijanie zainteresowañ czy podtrzymywanie pozytywnego klimatu spo³ecznego
w szkole w zakresie motywacji do nauki i rozwoju osobistego, a tak¿e wzmacnianie relacji uczeñnauczyciel.
Wiêkszoæ swego dnia m³odzie¿ spêdza w szkole, dlatego jej wychowanie spoczywa w równej mierze na rodzicach i na nauczycielach. Wa¿ne jest, aby zarówno
jedna, jak i druga grupa potrafi³a rozpoznawaæ symptomy wiadcz¹ce o wyst¹pieniu zachowañ ryzykownych i umia³a wspólnie podj¹æ dzia³ania interwencyjne.
Autorzy adresuj¹ raport do szkó³ i w³adz owiatowych, do obowi¹zków których
nale¿y organizowanie i udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom. Wyniki raportu mog¹ byæ jednak interesuj¹ce dla ka¿dego, kto chce poznaæ zarówno przyczyny zachowañ problemowych, jak i sposoby ich niwelowania.
Ewa Miturska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
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