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•Jakiego typu zależności istnieją między umiejscowieniem poczucia kontroli a postawami wobec substancji psychoaktywnych u młodzieży szkolnej

BADANA GRUPA

199 osób (100 kobiet, 99 mężczyzn)

Wiek: M = 17,18 , Uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych

METODY: Metryczka, Ankieta własna , KBPK, ESPAD

ANALIZA HIPOTEZ
H1: Nasilenie lokalizacji kontroli koreluje dodatnio z posiadaną wiedzą na temat działania
substancji psychoaktywnych

Im bardziej wewnętrzna lokalizacja kontroli u osób badanych tym bardziej rzetelna wiedza na temat substancji 
psychoaktywnych. Wraz ze wzrostem przekonania osób badanych, że odnoszone przez nie sukcesy są ich 
zasługą, można zaobserwować u tych osób przyrost wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych. 
Należy jednak pamiętać o ograniczeniach tego wniosku, wynikających ze niewielkiej siły związku pomiędzy 
analizowanymi zmiennymi.

Hipoteza pierwsza potwierdziła się, chociaż siła tego związku jest także słaba: ρ = 0,2; p = 0,004.
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KBPK

Wiedza na temat substancji psychoaktywnych

Korelacja rho Spearmana p≤

LOC S 0,20** 0,004

LOC P 0,10 0,172

LOC S+P 0,16* 0,023

H2: Nasilenie lokalizacji kontroli koreluje ujemnie z motywacją do używania substancji
psychoaktywnych

KBPK
Motywacja do używania substancji psychoaktywnych

Korelacja rho Spearmana p≤

LOC S -0,25** 0,001

LOC P -0,08 0,241

LOC S+P -0,19** 0,008
Im bardziej wewnętrzna lokalizacja kontroli u osób badanych tym mniejsza chęć do korzystania z substancji 
psychoaktywnych. Wraz ze wzrostem przekonania o wewnętrznej kontroli pozytywnych następstw zdarzeń 
spada motywacja do sięgania po substancje psychoaktywne. Podobnie jak w przypadku pierwszej hipotezy, 
należy pamiętać o ograniczeniach tego wniosku, wynikających ze niewielkiej siły związku pomiędzy 
analizowanymi zmiennymi.

Hipoteza druga potwierdziła się, chociaż siła tego związku jest także słaba: ρ = -0,25; p = 0,001

H3: Istnieje istotny negatywny związek między nasileniem lokalizacji kontroli a używaniem substancji psychoaktywnych przez badane osoby

KBPK
Używanie substancji psychoaktywnych

Korelacja rho Spearmana p≤

LOC S -0,32** 0,001

LOC P -0,22** 0,002

LOC S+P -0,29** 0,001

. Im bardziej wewnętrzna lokalizacja kontroli u osób badanych tym rzadziej sięgają one po substancje 
psychoaktywne. Wraz ze wzrostem przekonania o wewnętrznej kontroli pozytywnych oraz negatywnych 
następstw zdarzeń osoby badane rzadziej zażywają substancje psychoaktywne. Także w tym wypadku należy 
pamiętać o ograniczeniach tego wniosku, wynikających ze niewielkiej siły związku pomiędzy analizowanymi 
zmiennymi

Hipoteza trzecia potwierdziła się, chociaż siła tego związku jest także słaba: ρ = -0,29; p = 0,001

Wykres 6. Charakterystyka grupy osób badanych z względu na częstość 
palenie papierosów w ciągu ostatnich 30 dni z podziałem na płeć 
(N=199)

Wykres 7. Charakterystyka grupy osób badanych z względu na częstość 
spożywania alkoholu w ciągu życia z podziałem na płeć (N=199)
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Wykres 8. Charakterystyka grupy osób badanych z względu na częstość 
używania marihuany lub haszyszu w ciągu życia z podziałem na płeć 
(N=199)


