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PYTANIA BADAWCZE 
•Jaki jest związek pomiędzy psychologicznymi typami relacji rówieśniczych a preferencjami przekonań wobec używania substancji psychoaktywnych 

wśród młodzieży gimnazjalnej?  

•Jaki jest związek pomiędzy społecznymi typami relacji rówieśniczych a preferencjami przekonań wobec używania substancji psychoaktywnych wśród 

młodzieży gimnazjalnej? 

 

 

 

 

 

BADANA GRUPA 

200 osób (114 kobiet, 86 mężczyzn) 

Młodzież 14 – 18 lat 

Uczniowie gimnazjów w województwie świętokrzyskim 

 

METODY 

Metryczka 

Ankieta własna  

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS – R 

Maudsley Addiction Profile (MAP) – część I 

 

 WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 
H1: Spostrzeganie niskiej jakości kontaktów interpersonalnych koreluje z przekonaniami o niskiej 

szkodliwości regularnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej 
 

 

 

Przekonania na 
temat ryzyka 

szkód 
regularnego 
używania SP 

Zimny  -
Nieczuły 

r=-0.309** 

Powściągliwy – 
Introwertywny 

r= -0.008 

Niezdecydowany 
– Uległy 

r= 0.206** 

Arogancki – 
Wyrachowany 

r= -0.211** 

Istnieją zależności pomiędzy wysokim natężeniem kontaktów interpersonalnych typu Arogancki – Wyrachowany i Zimny – 

Nieczuły a przekonaniami o niskiej szkodliwości regularnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży 

gimnazjalnej. 

Hipoteza pierwsza potwierdziła się częściowo. 

 

 

 

 

H2: Wysokie natężenie spostrzegania relacji interpersonalnych  typu „Arogancki – Wyrachowany” 

koreluje z przekonaniami na temat niskiej oceny ryzyka uzależnienia się od substancji 

psychoaktywnych wśród badanej młodzieży 

 

 

 
Arogancki - 

Wyrachowany 

Przekonania na 
temat potencjału 
uzależniającego 

legalnych SP 

r= -0.157* 

Przekonania na 
temat potencjału 
uzależniającego 
nielegalnych SP 

r= -0.245** 

Istnieją zależności pomiędzy wysokim natężeniem kontaktów interpersonalnych typu Arogancki – Wyrachowany  

a przekonaniami o niskim ryzyku uzależnienia się od legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród badanej 

młodzieży gimnazjalnej. 

Hipoteza druga potwierdziła się. 

 

 H3: Poziom spostrzegania relacji interpersonalnych typu „Niezdecydowany – Uległy” w istotny 

sposób współwystępuje z preferencjami przekonań na temat ryzyka szkodliwości różnych wzorców 

używania legalnych substancji psychoaktywnych u badanych gimnazjalistów 

 

 

 Niezdecydowany - 
Uległy 

Przekonania na 
temat ryzyka 

szkodliwości różnych 
wzorców używania 

legalnych SP 

r= 0.252** 

Istnieją dodatnie zależności pomiędzy natężeniem kontaktów interpersonalnych typu Niezdecydowany – Uległy  

a przekonaniami o ryzyku szkodliwości różnych wzorców używania legalnych substancji psychoaktywnych.  

Hipoteza trzecia potwierdziła się. 

 

 

H4: U młodzieży z grup religijnych występuje istotnie wyższy poziom rzetelnej wiedzy 

dotyczącej substancji psychoaktywnych i uzależnienia niż u młodzieży z grup subkulturowych. 

 
 

 

 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

7,5 

8 

grupy religijne subkultury młodzieżowe 

Poziom rzetelnej wiedzy dot. substancji psychoaktywnych i uzależnień 

Młodzież należąca do grup religijnych posiada wyższy poziom rzetelnej wiedzy na temat substancji 

psychoaktywnych (działania, szkodliwości) oraz problematyki uzależnień w porównaniu do nastolatków należących 

do subkultur młodzieżowych. 

Hipoteza czwarta potwierdziła się. 

 

 

 
H5: U młodzieży z grup religijnych w stosunku do młodzieży z grup subkulturowych zaznacza 

się istotnie różna preferencja przekonań na temat ryzyka szkodliwości różnych wzorców 

używania kanabinoli  

 

 
 

 

 

2,4 

2,6 

2,8 

3 

3,2 

3,4 

grupy religijne subkultury młodzieżowe 

Poziom postrzeganego ryzyka szkodliwości różnych wzorców używania kanabinoli 

Młodzież należąca do grup religijnych charakteryzuje się wyższym poziomem postrzeganego ryzyka jednokrotnego 

lub dwukrotnego, sporadycznego i regularnego używania marihuany oraz  jednokrotnego lub dwukrotnego  

i sporadycznego używania haszyszu w porównaniu do nastolatków należących do grup subkulturowych. 

Hipoteza piąta potwierdziła się. 
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