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Temat: DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO A TYPY 

RELACJI INTERPERSONALNYCH U MŁODZIEŻY UŻYWAJĄCEJ 

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Jakie są związki pomiędzy doświadczaniem wsparcia społecznego a typami 

interpersonalnymi u młodzieży używającej substancji psychoaktywnych ?

ANALIZA HIPOTEZ

METODY

Skala Wsparcia Społecznego (SWS) 

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS – R)

Maudsley Addiction Profile (MAP)

Instrukcja ogólna 

H2. U badanych osób zaznacza się istotny związek między wsparciem od rówieśników a preferencja typu 

Ekstrawertywny – Towarzyski.

Istnieją zależności między badanym typem relacji a otrzymywaniem wsparcia emocjonalnego i wartościującego. Oznacza to, że 

hipoteza druga  potwierdziła się częściowoNa podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że hipoteza pierwsza potwierdziła się.

H1. Wysoki poziom preferencji relacji interpersonalnej typu Ciepły - Zgodny u 

badanej młodzieży w istotny sposób koreluje z odczuwaniem dużego natężenia 

wsparcia emocjonalnego

H3. Preferencja typu Zimny - Nieczuły istotnie wiąże się z poczuciem niskiego 

wsparcia ze strony rodziny u osób używających substancji psychoaktywnych

Rys 1 Korelacje pomiędzy natężeniem wsparcia emocjonalnego a wyborem relacji Ciepły – Zgodny

Istnieją związki między wyborem typu relacji zimny nieczuły a otrzymywaniem niskiego poziomu 

wsparcia ze strony rodziny. Hipoteza trzecia potwierdziła się częściowo.

H5. Zaznacza się istotny związek u młodzieży używającej substancji psychoaktywnych między 

odczuwaniem wsparcia instrumentalnego i informacyjnego a preferowaniem relacji typu Pewny siebie -

Dominujący

Dokonana analiza nie wykazała żadnych istotnych zależności pomiędzy preferencją typu Pewny siebie - Dominujący a 

otrzymywaniem wsparcia instrumentalnego i informacyjnego. Hipoteza piąta nie potwierdziła się.

Rys. 2 Korelacje pomiędzy wsparciem od rówieśników a preferencją relacji Towarzyski - Ekstrawertywny

H4. Występują istotne związki między niskim poziomem wsparcia emocjonalnego a preferowaniem relacji 

typu Powściągliwy- Neurotyczny u badanej młodzieży

Rys. 4 Korelacje pomiędzy niskim poziomem wsparcia emocjonalnego a preferencją typu Powściągliwy-Neurotyczny

Istnieją związki pomiędzy doświadczaniem niskiego poziomu wsparcia emocjonalnego a wyborem relacji Powściągliwy –

Neurotyczny. Hipoteza czwarta potwierdziła się całkowicie.

Rys. 3 Korelacje pomiędzy niskim poczuciem, wsparcia ze strony rodziny a wyborem relacji Zimny – Nieczuły

Towarzyski - Ekstrawertywny

Wartościujące ,315* Emocjonalne ,326*

BADANA GRUPA

60 osób

Młodzież w wieku 14 -16 lat

Uczniowie gimnazjum

Używający substancji psychoaktywnych

Zimny - Nieczuły

Rodzice Rodzeństwo

Instrumentalne

-,320*

Informacyjne

-,402**

Emocjonalne

-,441**

Wartościujące

-,266*

Instrumentalne

-,333**

Emocjonalne

-,408**

Ciepły - Zgodny

Emocjonalne

,260*

Rodzice

,332**

Rodzeństwo

,255*

Nauczyciele

,272*

Powściągliwy- Neurotyczny

Emocjonalne

-,371**

Koledzy z osiedla

-,264*

Rodzice

-,325**

Nauczyciele

-,279*

Koledzy ze szkoły

-,344**

Rodzeństwo

-,359**


