
Dla ujęcia związków pomiędzy sferami przysto-

sowania osobistego a  zmiennymi psychospo-

łecznymi dokonano analizy kanonicznej i analizy re-

gresji. Zmienne kanoniczne wyjaśniają mechanizm

interakcji pomiędzy zasobami zarządzającymi a dzie-

dzinami przystosowania osobistego w grupie nielet-

nich. Natomiast analiza regresji umożliwia ujęcie kie-

runku i  nasilenia zasobów psychospołecznych

nieletnich w kontekście poziomu ich przystosowania

osobistego i pozwala na postawienie prognozy kry-

minologicznej. Zasoby współwystępujące z pozytyw-

ną prognozą kryminologiczną określamy mianem

czynników ochraniających. Zasoby współwystępują-

ce z negatywną prognozą kryminologiczną określa-

my czynnikami ryzyka. Proces pozytywnej readapta-

cji społecznej nieletnich zakłada wzmacnianie

czynników ochraniających (pozytywnych) i osłabia-

nie czynników ryzyka (negatywnych). Czynnikami

o charakterze ochraniającym jak i ryzyka mogą być

właściwości podmiotowe (cechy osoby) jak i środo-

wiskowe (cechy środowiska).

8.1 PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE

A PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

W GRUPIE NIELETNICH

Zmienne kanoniczne wyjaśniają mechanizmy

interakcji pomiędzy zasobami zarządzającymi

a dziedzinami przystosowania osobistego w grupie

nieletnich.

W  grupie nieletnich istnieje istotny związek

pozytywny pomiędzy wszystkimi sferami przystoso-

wania osobistego czyli: relacji z  innymi, relacji ro-

dzinnych, stosunku do siebie, dążeń i  celów oraz

doświadczanych problemów a nadawaniem znacze-

nia zasobom podmiotowym, dążeniem do pozyska-

nia zasobów podmiotowych, poczuciem zaradno-

ści i sensowności swoich działań, doświadczaniem

sukcesów w teraźniejszości.

W grupie tej zaznacza się także istotny zwią-

zek negatywny pomiędzy pięcioma sferami przy-

stosowania osobistego a  występowaniem sytuacji

trudnych w  przeszłości, teraźniejszości i  przyszło-

ści, nasileniem porażek w przeszłości, teraźniejszo-

ści i przyszłości, poczuciem niezrealizowania war-

tości, dezintegracją wartościowania, poczuciem

bezradności i bezsensu.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego nie-

letnich, w  sferach: relacji z  innymi, relacji ro-

dzinnych, stosunku do siebie, dążeń i celów oraz

doświadczanych problemów, współwystępuje

w istotny sposób z wysokim nasileniem:

 nadawania znaczenia zasobom podmiotowym

 pozyskiwania zasobów podmiotowych

 sukcesów w teraźniejszości

 poczucia zaradności

 poczucia sensowności.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego nie-

letnich, w sferach relacji z innymi, relacji rodzin-

nych, stosunku do siebie, dążeń i celów oraz do-

świadczanych problemów, współwystępuje

w istotny sposób z niskim nasileniem:

 sytuacji trudnych w przeszłości i teraźniejszości

 przewidywania sytuacji trudnych w przyszłości

 porażek w przeszłości i teraźniejszości

 przewidywania porażek w przyszłości

 niezrealizowania wartości w życiu

 poczucia bezsensu

 dezintegracji wartości

 bezradności

 izolacji społecznej (Tabela 8.1 i Rysunek 8.1).

ROZDZIAŁ VIII: WYNIKI BADAŃ – ZWIĄZKI
MIĘDZY ZASOBAMI PSYCHOSPOŁECZNYMI

A PRZYSTOSOWANIEM OSOBISTYM
W GRUPIE NIELETNICH
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Do najistotniejszych zasobów zarządzają-

cych, które prognozują przystosowanie osobiste nie-

letnich należą: poczucie sensowności, poczucie bez-

radności oraz poczucie anomii, nasilenie porażek

przeżywanych obecnie oraz nasilenie sytuacji trud-

nych, które wystąpiły w przeszłości, nasilenie suk-

cesów występujących w teraźniejszości. Wymienio-

ne zasoby zarządzające wyjaśniają przystosowanie

osobiste w 43% (Tabela 8.2 i Rysunek 8.2).

Rysunek 8.1. Zależności między zasobami zarządzającymi a obszarami dostosowania osobistego w grupie

nieletnich – wyniki analizy kanonicznej
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• Czynniki prognozujące wysokie przystosowa-

nie osobiste nieletnich:

 poczucie sensowności

 nasilenie sukcesów przeżywanych w teraźniej-

szości

 niskie poczucie bezradności

 niskie nasilanie porażek w teraźniejszości

 niskie nasilenie sytuacji trudnych w przeszłości

 niskie poczucie anomii

8.2. PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE A ZASOBY

STRATEGICZNE W GRUPIE NIELETNICH

Zmienne kanoniczne wyjaśniają mechani-

zmy interakcji pomiędzy zasobami strategicznymi

a dziedzinami przystosowania osobistego w grupie

nieletnich.

Pierwszy mechanizm ujmuje związek pomię-

dzy wszystkimi opisywanymi sferami przystosowa-

nia osobistego a stosowaniem strategii opartych na

poszukiwaniu wsparcia, sięganiu po leki czy inne

środki psychoaktywne (narkotyki). Drugi mecha-

Rysunek 8.2. Zasoby zarządzające najważniejsze dla przystosowania osobistego w grupie nieletnich - wykres

wag beta dla modelu regresji
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nizm pokazuje zależności pomiędzy przystosowa-

niem osobistym w sferach relacji z innymi oraz dą-

żeń i  celów ze strategiami radzenia sobie poprzez

podejmowanie działań agresywnych i strategie reli-

gijne negatywne (Tabela 8.3, Rysunek 8.3 i 8.4).

• Wysoki poziom przystosowania osobistego nielet-

nich, w  sferach relacji z  innymi, relacji rodzin-

nych, stosunku do siebie, dążeń i celów oraz do-

świadczanych problemów, współwystępuje

w istotny sposób z:

  wysokim nasileniem poszukiwania wsparcia

społecznego

 niskim nasileniem sięgania po leki

 niskim nasileniem sięgania po narkotyki (he-

roinę, metadon).

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w  sferze dążeń i  celów kosztem przystosowania

w sferze relacji z innymi współwystępuje z :

 wysokim nasileniem religijnego radzenia sobie

negatywnego

 niskim poziomem radzenia sobie poprzez za-

chowania agresywne

Do zasobów strategicznych, prognozujących

przystosowanie osobiste nieletnich, które wyja-
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śniają 17% wariancji, należą: używanie leków uspo-

kajających i/lub nasennych, poszukiwanie wspar-

cia społecznego, używanie heroiny i metadonu.

Współczynnik korelacji (R) jest równy 0,42

co wskazuje na średnie nasilenie związku zachodzą-

cego pomiędzy wskazanymi zasobami strategiczny-

mi a przystosowaniem osobistym nieletnich.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego pro-

gnozuje:

 poszukiwanie wsparcia społecznego

  brak zachowań związanych z  przyjmowaniem

środków psychoaktywnych typu: leki nasenne,

uspokajające i narkotyki (Tabela 8.4, Rys. 8.5).

8.3. PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE A ZASOBY

STANU W GRUPIE NIELETNICH

Zmienne kanoniczne wyjaśniają mechani-

zmy interakcji pomiędzy zasobami stanu a dziedzi-

nami przystosowania osobistego w  grupie nielet-

nich.

Pierwszy mechanizm ujmuje związek pomię-

dzy wszystkimi opisywanymi sferami przystosowa-

nia społecznego a  znaczeniem nadawanym zaso-

bom stanu, jakością życia w  wymiarze zdrowia

Rysunek 8.5. Zasoby strategiczne najważniejsze dla przystosowania osobistego w grupie nieletnich – wykres

wag beta dla modelu regresji
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fizycznego i relacji społecznych oraz nasileniem ob-

jawów psychicznych. Drugi mechanizm pokazuje

zależności pomiędzy przystosowaniem osobistym

w sferach relacji z innymi (Tab. 8.5, Rys. 8.6, 8.7).

• Wysoki poziom przystosowania osobistego nielet-

nich, w  sferach relacji z  innymi, relacji rodzin-

nych, stosunku do siebie, dążeń i celów oraz do-

świadczanych problemów, współwystępuje

w istotny sposób z:

 wysokim znaczeniem, dla osoby, zasobów stanu

  wysoką jakością życia w  aspekcie zdrowia fi-

zycznego

 wysoką jakością życia w sferze relacji społecz-

nych



86________________________________________________________________________________ Rozdział VIII – Wyniki badań



Związki między zasobami psychospołecznymi a przystosowaniem osobistym w grupie nieletnich___________________________ 87

 niskim nasileniem objawów psychotycznych

Poziom przystosowania osobistego współwystępuje z:

 płcią

Kobiety mają większe predyspozycje do

wchodzenia w  pozytywne relacje społeczne kosz-

tem stosunku do siebie.

Mężczyźni mają większe predyspozycje do

podtrzymywania pozytywnego stosunku do siebie

kosztem przystosowania w sferze relacji z innymi.

 objawami somatycznymi

Kobiety mają większe predyspozycje do

wchodzenia w  pozytywne relacje społeczne, kosz-

tem stosunku o siebie, za co ponoszą straty związa-

ne ze sferą zdrowia somatycznego (większe nasile-

nie objawów somatycznych).

Mężczyźni mają większe predyspozycje do

podtrzymywania pozytywnego stosunku do siebie

kosztem przystosowania w  sferze relacji z  innymi,

przy małym nasileniu objawów somatycznych.

Wśród zasobów stanu, które mają najistotniej-

szy wpływ na prognozowanie przystosowania osobi-

stego nieletnich, należy wymienić: nasilenie trudno-

ści psychicznych, relacje społeczne, znaczenie

nadawane zasobom stanu, wiek, zdrowie psychicz-

ne, spostrzeganie oceny społecznej typu: niezdecy-

dowany – uległy.

Zasoby te wyjaśniają 40% zmienności przysto-

sowania osobistego w  grupie nieletnich. Związek

pomiędzy wymienionymi powyżej zasobami stanu

a  przystosowaniem osobistym jest dość silny

(R=0,65) (patrz Tabela 8.6, Rysunek 8.8).

• Wysokie przystosowanie osobiste warunkowane

jest wysokim poziomem:

 relacji społecznych

 znaczenia zasobów stanu

 kondycji fizycznej

 spostrzeganej oceny społecznej typu niezdecy-

dowany – uległy

• Wysokie przystosowanie osobiste warunkowane

jest niskim nasileniem:

 trudności psychicznych

  wiekiem (poziom przystosowania osobistego

w grupie nieletnich maleje z wiekiem).

8.4. PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE A ZASOBY

MATERIALNE W GRUPIE NIELETNICH

Zmienna kanoniczna wyjaśnia mechanizm in-

terakcji pomiędzy zasobami materialnymi a dziedzi-

nami przystosowania osobistego w grupie nieletnich.

Zaznacza się istotny związek pomiędzy ob-

szarami przystosowania osobistego takimi jak: re-

lacje z innymi, relacje rodzinne, stosunek do siebie,

dążenia i  cele, doświadczane problemy, a  sytuacją

materialną nieletnich oraz znaczeniem, pozyskiwa-

niem i  utratą materialnych zasobów bazowych

(patrz Tabela 8.7, Rysunek 8.9).

• Wysoki poziom przystosowania osobistego nie-

letnich, w sferach relacji z innymi, relacji rodzin-

nych, stosunku do siebie, dążeń i celów oraz do-

świadczanych problemów, współwystępuje

w istotny sposób z:

 dobrą sytuacją materialną

Rysunek 8.8. Zasoby stanu najważniejsze dla przystosowania osobistego w grupie nieletnich – wykres beta

dla modelu regresji
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 wysokim znaczeniem bazowych zasobów ma-

terialnych

 pozyskiwaniem zasobów materialnych

 niską utratą bazowych zasobów materialnych

Zasoby materialne, takie jak sytuacja material-

na, znaczenie bazowych zasobów materialnych

i utrata bazowych zasobów materialnych odgrywają

istotną rolę w przewidywaniu przystosowania osobi-

stego w  grupie nieletnich. Wyjaśniają one 13%

zmienności przystosowania osobistego (R-kwadrat

skorygowany przyjmuje wartość 0,13, współczynni-

ka korelacji R=0,37) (Tabela 8.8, Rysunek 8.10).

• Wysokie przystosowanie osobiste nieletnich pro-

gnozowane jest w sytuacji:

 korzystnej sytuacji materialnej

 nadawanego przez nieletnich znaczenia bazo-

wym zasobom materialnym

 niskiej utraty bazowych zasobów materialnych

8.5. PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE A ZASOBY

ENERGETYCZNE W GRUPIE NIELETNICH

Zmienna kanoniczna wyjaśnia mechanizm

interakcji pomiędzy zasobami energetycznymi

a dziedzinami przystosowania osobistego w grupie

nieletnich.

Pierwszy mechanizm ujmuje związek pomię-

dzy sferami przystosowania osobistego takimi jak re-

lacje rodzinne, stosunek do siebie, dążenia i cele, do-

świadczane problemy a  znaczeniem aktywów
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finansowych, znaczeniem zabezpieczenia finansowe-

go, znaczeniem zasobów energetycznych po stronie

najbliższych, utratą czasu wolnego i odpoczynku, utra-

tą zasobów energetycznych u najbliższych (Tabela 8.9,

Rysunek 8.11).

Drugi mechanizm wyjaśnia zależności pomię-

dzy przystosowaniem w  sferze relacji rodzinnych

oraz dążeń i celów a czynnikami środowiskowymi,

pozyskiwaniem aktywów finansowych, pozyskiwa-

niem zabezpieczeń finansowych, pozyskiwaniem

czasu wolnego i odpoczynku, pozyskiwaniem zaso-

bów energetycznych najbliższych (Tabela 8.9,

Rysunek 8.12).

• Wysoki poziom przystosowania osobistego nielet-

nich, w  sferach relacji rodzinnych, stosunku do

siebie, dążeń i  celów oraz doświadczanych pro-

blemów, współwystępuje w  istotny sposób z wy-

sokim nasileniem:

  znaczenia nadawanego zabezpieczeniom fi-

nansowym

  znaczenia zasobów energetycznych osób naj-

bliższych

 znaczenia nadawanego aktywom finansowym

Wysoki poziom przystosowania osobistego

nieletnich, w  sferach relacji rodzinnych, stosunku

do siebie, dążeń i celów oraz doświadczanych pro-

blemów, współwystępuje w  istotny sposób z  ni-

skim nasileniem:
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 utraty czasu wolnego i odpoczynku

 utraty zasobów energetycznych najbliższych.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rach relacji rodzinnych oraz dążeń i celów współ-

istnieje z wysokim nasileniem;

 pozyskiwania czasu wolnego i odpoczynku

 pozyskiwania zabezpieczeń finansowych

 pozyskiwania zasobów energetycznych od naj-

bliższych

 pozyskiwania aktywów finansowych

 pozyskiwania czynników środowiskowych

Do zasobów energetycznych istotnych dla

prognozowania przystosowania osobistego nielet-

nich zalicza się: znaczenie nadawane zabezpiecze-

niu finansowemu, utratę czasu wolnego i  odpo-

czynku, czynniki środowiskowe, znaczenie

zasobów energetycznych najbliższych.

Wymienione zasoby energetyczne wyjaśniają

15% wariancji przystosowania osobistego. Współ-

czynnik korelacji (R) równy 0,40 (Tabela 8.10,

Rysunek 8.13).

Wysokie przystosowanie osobiste można

prognozować w sytuacji:

• wysokiego znaczenia nadawanego zasobom fi-

nansowym

• wysokiego natężenia czynników środowisko-

wych wzmacniających jakość życia

• niskiej utraty czasu wolnego i odpoczynku




