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Rozpowszechnienie zachowañ problemowych
m³odzie¿y. Badania mokotowskie1
Kiedy na pocz¹tku lat 80. XX wieku. Barbara Wolniewicz-Grzelak
wraz z grup¹ wspó³pracowników rozpoczyna³a pilota¿ow¹ edycjê badañ ankietowych w szko³ach warszawskiej dzielnicy Mokotów, nikt nie
przypuszcza³, ¿e badania bêd¹ kontynuowane przez 20 lat. Pomiêdzy
rokiem1984 i 2004 przeprowadzono je szeœæ razy. Pierwsza relacja z badañ ukaza³a siê drukiem w 1983 roku (Wolniewicz-Grzelak, Ostaszewski, 1983). Potem systematycznie pojawia³y siê publikacje, które na
przyk³adzie jednej dzielnicy du¿ego miasta relacjonowa³y zmiany we
wskaŸnikach u¿ywania przez m³odzie¿ substancji psychoaktywnych:
alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz leków uspokajaj¹cych/nasennych
(Wolniewicz-Grzelak, 1985,1995; Okulicz-Kozaryn, Borucka, 1997, 2001;
Ostaszewski, 1998, 2001, 2003). W miarê up³ywu lat, badania mokotowskie
sta³y siê Ÿród³em wiedzy o trendach w u¿ywaniu tych substancji przez
m³odzie¿ szkoln¹. Niniejszy artyku³ odpowiada na nastêpuj¹ce pytania
dotycz¹ce 15-letniej m³odzie¿y ucz¹cej siê na Mokotowie:
1. Jakie w ostatnich 20 latach by³o rozpowszechnienie u¿ywania przez
m³odzie¿ substancji psychoaktywnych: alkoholu, nikotyny, narkotyków i leków uspokajaj¹cych/nasennych?
1

Praca naukowa finansowana ze œrodków bud¿etowych na naukê w latach 2005-2006
jako projekt badawczy.
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2. Jak w ci¹gu ostatnich 20 lat zmienia³y siê wskaŸniki u¿ywania tych
substancji psychoaktywnych ze wzglêdu na p³eæ?
3. Jakie by³o w 2004 roku rozpowszechnienie innych zachowañ problemowych (przemoc, bójki, wykroczenia) w badanej grupie m³odzie¿y?

Metoda
Osoby badane. W 2004 roku, podobnie jak w latach 1984, 1988,
1992, 1996 i 2000 — badan¹ populacjê stanowili 15-letni uczniowie
ucz¹cy siê w szko³ach publicznych i niepublicznych w nastêpuj¹cych
dzielnicach Warszawy: Mokotów, Ursynów oraz Wilanów (w latach 80.
by³ to teren dawnej dzielnicy Mokotów). W 1999 roku rozpoczê³a siê
reforma szkolnictwa, która wprowadzi³a nowy typ szko³y — gimnazjum. Zmieni³o to organizacjê nauczania w grupie wiekowej objêtej
badaniami. Do 2000 roku 15-latkowie uczyli siê w pierwszych klasach
szkó³ ponadpodstawowych. Aktualnie m³odzie¿ w tym wieku uczêszcza do trzeciej klasy gimnazjum. Wobec tego badania w 2004 roku zosta³y przeprowadzone w trzecich klasach gimnazjalnych, tak aby zachowaæ ci¹g³oœæ badania tej samej grupy wiekowej. Przez lata 1984-2000
w badanej populacji by³o wiêcej dziewcz¹t (51-53%) ni¿ ch³opców
(47-49%). W 2004 roku odsetek dziewcz¹t w badanej populacji
zmniejszy³ siê i wyniós³ 48%. By³o to prawdopodobnie zwi¹zane ze
zmianami demograficznymi w populacji 15-latków ucz¹cych siê w tych
trzech dzielnicach w Warszawie. Tabela 1. przedstawia zestawienie
liczebnoœci badanych grup w latach 1984-2004.
Tabela 1. Zestawienie liczebnoœci prób. Badania mokotowskie 1984-20042
Rok badania
1984
1988
1992
1996
2000
2004

Ch³opcy (%)
1600 (47%)
1830 (47%)
918 (46%)
1175 (47%)
1205 (49%)
758 (52%)

Dziewczêta (%)
1802 (53%)
2088 (53%)
1082 (54%)
1309 (53%)
1266 (51%)
703 (48%)

Razem*
3402
3918
2000
2484
2471
1461

* W tabeli zosta³y pominiête osoby, które nie poda³y w ankiecie informacji o swojej p³ci.
2

Dane pochodz¹ z badañ przeprowadzonych przez Pracowniê Profilaktyki M³odzie¿owej Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
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Dobór próby. W latach 1984 i 1988 badania obejmowa³y wszystkie
klasy pierwsze szkó³ ponadpodstawowych z terenu Mokotowa. Od
1992 roku wprowadzono losowy dobór ponad po³owy uczniów klas
pierwszych szkó³ ponadpodstawowych. Jednostk¹ doboru losowego
by³a klasa szkolna. Od 1996 roku do³¹czono klasy z nowo powsta³ych
szkó³ niepublicznych. W roku 2004 zastosowano losowy dobór reprezentatywnej próby klas trzecich ze wszystkich gimnazjów publicznych
i niepublicznych znajduj¹cych siê na obszarze Mokotowa, Wilanowa
i Ursynowa. Losowanie prowadzono oddzielnie dla klas z gimnazjów
publicznych i oddzielnie dla niepublicznych. W obu przypadkach wylosowano 55% klas, co stanowi³lo 69 klas trzecich z gimnazjów publicznych i 13 klas trzecich z gimnazjów niepublicznych.
Procedura badawcza. Badania, podobnie jak w poprzednich edycjach, prowadzono w paŸdzierniku z zachowaniem procedur postêpowania zapewniaj¹cych anonimowoœæ odpowiedzi pojedynczych uczniów,
klas i szkó³. Ankieterami by³y osoby spoza szko³y. W badaniach wziê³y
udzia³ 1493 osoby, co stanowi³o 90% wylosowanej próby. Dwadzieœcia
dwie ankiety uznano za niewiarygodne ze wzglêdu na znaczne braki
danych, sposób wype³niania i komentarze œwiadcz¹ce o niepowa¿nym
stosunku do badañ. Zosta³y one wyeliminowane z obliczeñ. Wobec
powy¿szego w obliczeniach danych z 2004 roku uwzglêdniono ankiety
1471 osób. We wszystkich edycjach badañ odsetki uczniów, którzy
w czasie badania byli nieobecni w szkole, by³y zbli¿one i wynosi³y:
6% próby w 1988 roku, 8% w latach 1984, 1992 i 2000 oraz 10% w 1996
i 2004 roku.
Selekcja danych. Zdecydowana wiêkszoœæ uczniów (93%) bior¹cych
udzia³ w ostatniej edycji badañ urodzi³a siê w 1989 roku, czyli prawdopodobnie realizowa³a obowi¹zek nauki zgodnie z planem i w dniu
badania mia³a ukoñczone 15 lat. Oko³o 7% badanych uczniów urodzi³o
siê przed 1989 rokiem. S¹ to uczniowie, którzy z ró¿nych powodów s¹
opóŸnieni w swojej edukacji szkolnej. Najprawdopodobniej powtarzali
kiedyœ klasê. W naszych badaniach ta grupa osób okreœlana jest jako
„opóŸnieni w realizacji obowi¹zku szkolnego” w skrócie „drugoroczni”. Odsetki takich uczniów znacz¹co zmniejsza³y lub zwiêksza³y siê
pomiêdzy poszczególnymi edycjami badañ. W 2004 roku odsetek „drugorocznych” wynosi³ 7% i by³ znacz¹co mniejszy ni¿ w poprzednich
edycjach badañ, kiedy to waha³ siê pomiêdzy 11-15%. Ze wzglêdu na te
ró¿nice dla zachowania porównywalnoœci danych, wyniki dotycz¹ce
trendów w u¿ywaniu substancji psychoaktywnych w latach 1988-2004
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zosta³y tak przeliczone, aby uwzglêdnia³y dane tylko dla osób nieopóŸnionych w nauce. Ze wzglêdów technicznych przeliczenie w taki sposób danych z 1984 roku nie by³o mo¿liwe3.

Narzêdzie badawcze i wskaŸniki
Do pomiaru u¿ywania substancji psychoaktywnych stosuje siê
dwie bardzo krótkie anonimowe ankiety opracowane przez B. Wolniewicz-Grzelak: „NAN” (Wolniewicz-Grzelak, Ostaszewski, 1983) oraz
arkusz „Piwo-Wino-Wódka” (Wolniewicz-Grzelak, 1995). Gotowe skale
odpowiedzi pozwalaj¹ na okreœlenie stopnia nasilenia badanych zachowañ. Do porównañ zmian zachodz¹cych w czasie wybrano kilka wskaŸników okreœlaj¹cych w³aœnie stopieñ nasilenia.
1) narkotyki — u¿ywanie tych œrodków przynajmniej raz i przynajmniej
kilkanaœcie razy w ci¹gu ostatniego roku,
2) uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich, podczas których u¿ywa
siê narkotyków — przynajmniej raz w roku,
3) leki uspokajaj¹ce/nasenne — u¿ywanie tego typu leku przynajmniej
raz w roku poprzedzaj¹cym badanie,
4) palenie papierosów — dwa wskaŸniki: 1) palenie papierosów ogó³em,
czyli bez wzglêdu na czêstoœæ tego zachowania, oraz 2) palenie codzienne,
5) picie alkoholu — picie alkoholu w ostatnich 30 dniach poprzedzaj¹cych badanie,
6) upijanie siê — wypicie przy ostatniej okazji 60 i wiêcej gramów 100%
alkoholu. Odpowiada to: trzem lub wiêcej ni¿ trzem butelkom piwa,
trzem i wiêcej lampkom wina oraz przynajmniej trzem du¿ym
kieliszkom wódki; wskaŸnik przyjêty, za B. Wolniewicz-Grzelak
(1985).
Do pomiaru zachowañ zwi¹zanych z przemoc¹ oraz zachowañ
sprzecznych z prawem zastosowano kilka pytañ ankietowych. S¹ one
adaptacj¹ pytañ wykorzystywanych w badaniach „Ontario Student Drug
Survey” (Adlaf i Paglia, 2001), dokonan¹ za zgod¹ autorów w ramach
badañ statutowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
(Czaba³a i wsp., 2004). Zastosowano nastêpuj¹ce wskaŸniki:
3

W zwi¹zku z tym prezentowane tu wyniki z 1984 roku dotycz¹ ca³ej grupy, ³¹cznie
z drugorocznymi.
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— przemoc — czêste (co najmniej raz na tydzieñ) branie udzia³u w przemocy wobec innych,
— bójki — branie udzia³u w bójkach na terenie szko³y, przynajmniej raz
w ostatnich 12 miesi¹cach,
— zachowania sprzeczne z prawem — wystêpowanie przynajmniej jednego z szeœciu zachowañ w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy (kradzie¿,
kradzie¿ samochodu w celu przeja¿d¿ki, handel narkotykami, celowe
niszczenie rzeczy nale¿¹cych do innych osób, pobicia innych osób,
ucieczki z domu).
Analizy statystyczne. Dla oceny istotnoœci ró¿nic wyników ze
wzglêdu na p³eæ oraz poszczególne edycje badañ zastosowano test chi
kwadrat.

Wyniki
Trendy w u¿ywaniu substancji psychoaktywnych ogó³em

Trendy w u¿ywaniu przez m³odzie¿ substancji psychoaktywnych
w latach 1984-2004 przedstawione s¹ na rycinie 1. S¹ to dane ogó³em,
bez rozbicia na p³eæ, dla takich zachowañ, jak: picie alkoholu, palenie
papierosów, u¿ywanie narkotyków oraz u¿ywanie leków uspokajaj¹cych/nasennych.
Alkohol. W 2004 roku na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie odsetek 15-latków, którzy pili alkohol (picie alkoholu w ci¹gu 30 dni poprzedzaj¹cych badanie) by³ nieco mniejszy ni¿ w roku 2000. W latach
2000-2004 oko³o po³owa 15-latków pozostawa³a tzw. bie¿¹cymi konsumentami alkoholu (rycina 1). Najbardziej rozpowszechnionym wœród
m³odzie¿y napojem alkoholowym pozostawa³o piwo, ale po raz pierwszy od rozpoczêcia badañ odsetek uczniów pij¹cych piwo zmniejszy³
siê znacz¹co w porównaniu z poprzednim badaniem. W 2004 roku
bie¿¹ce picie piwa dotyczy³o ok. 40% 15-latków z Mokotowa, bie¿¹ce
picie wódki jednej pi¹tej (ok. 21%), a picie wina oscylowa³o wokó³ jednej pi¹tej /jednej czwartej (22-24%) próby (rycina 2).
W latach 1996-2004 nie stwierdzono istotnych zmian w liczbie
abstynentów (ich liczba utrzymywa³a siê na poziomie 10-12%). Odsetek
uczniów upijaj¹cych siê napojami alkoholowymi systematycznie rós³ na
przestrzeni lat 1988-1996 (z 7,5% w 1988 do 20% w 1996 roku). W latach
1996-2004 nie stwierdzono istotnego wzrostu czêstoœci upijania siê na-
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pojami alkoholowymi przez 15-latków. W tych latach oko³o 20% 15-latków upija³o siê alkoholem w ci¹gu ostatnich 30 dni przed badaniem.

Rycina 1. Trendy w u¿ywaniu substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, leki) przez m³odzie¿

Papierosy. Na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba pal¹cych 15-latków
ucz¹cych siê na Mokotowie podlega³a wahaniom. Wzrost odsetka pal¹cych 15-latków nastêpowa³ pomiêdzy latami 1988 i 1996, natomiast
w latach 1996-2000 nast¹pi³o zahamowanie trendu wzrostowego, a w latach 2000-2004 odnotowano zmniejszenie siê liczby pal¹cych. W latach
2000-2004 na Mokotowie odsetek 15-letnich uczniów, którzy palili papierosy, uleg³ istotnemu zmniejszeniu. W latach 1996-2000 oko³o jedna
trzecia badanej grupy z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ pali³a papierosy, a w roku
2004 liczba ta zmala³a do nieco ponad jednaj czwartej (rycina 1). W tym
samym czasie odsetek uczniów pal¹cych codziennie utrzymywa³ siê na
wzglêdnie sta³ym poziomie ok. 12-14%.
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Rycina 2. Trendy w piciu napojów alkoholowych przez m³odzie¿

Narkotyki. Od 1988 roku do 2000 roku obserwowana by³a wyraŸna
tendencja wzrostowa w zakresie kontaktów m³odzie¿y z narkotykami.
Skokowy wzrost obejmowa³ zarówno liczbê uczniów, którzy stykali siê
z tymi substancjami na spotkaniach towarzyskich (wzrost z ok. 4% „uczestnicz¹cych” w 1988 roku do 45% w 2000 roku), jak równie¿ liczbê
uczniów, którzy u¿ywali tych substancji (wzrost z ok. 2% „u¿ywaj¹cych” w 1988 roku do ok. 17% w 2000 roku, rycina 1). W tym okresie
wzros³a równie¿ liczba 15-latków, którzy czêsto (kilkanaœcie razy lub
czêœciej w ci¹gu ostatniego roku) siêgali po narkotyki — w 1988 roku —
0,4%, a w 2000 roku — 4,2%. Wyniki ostatniej edycji badañ na Mokotowie sugeruj¹ jednak, ¿e pomiêdzy latami 2000 i 2004 nast¹pi³a pewna
stabilizacja kontaktów m³odzie¿y z substancjami nielegalnymi. Wskazuje na to zarówno mniejszy ni¿ w 2000 roku odsetek m³odzie¿y uczestnicz¹cej w spotkaniach, gdzie u¿ywano takich œrodków (znacz¹cy
spadek z 45% do ok. 39%), oraz utrzymuj¹cy siê na tym samym poziomie jak w 2000 roku odsetek m³odzie¿y przyznaj¹cej siê do u¿ywania narkotyków. W 2004 roku oko³o 17% badanej m³odzie¿y u¿ywa³o —
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przynajmniej raz w ci¹gu ostatniego roku — jednej z nielegalnych substancji psychoaktywnych, czyli podobnie jak w 2000 roku (rycina 1).
Leki uspokajaj¹ce. Doœæ stabilna by³a sytuacja na Mokotowie
w zakresie u¿ywania leków uspokajaj¹cych lub nasennych. W drugiej
po³owie lat 90. oko³o 15% badanych uczniów przyjmowa³o tego typu
leki przynajmniej raz w ci¹gu ostatniego roku (rycina 1). Wyniki z lat
1996-2004 wskazuj¹, ¿e obserwowany wczeœniej s³aby trend wzrostowy
w zakresie u¿ywania leków uspokajaj¹cych i nasennych uleg³ zahamowaniu. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e w Polsce odsetek m³odzie¿y
przyjmuj¹cej leki uspokajaj¹ce lub nasenne bez zalecenia lekarza nale¿y
do najwy¿szych w Europie (Sieros³awski, 1999).

Trendy w u¿ywaniu substancji psychoaktywnych
ze wzglêdu na p³eæ
Ogólnie rzecz bior¹c dynamika zmian w u¿ywaniu substancji psychoaktywnych obserwowana w ostatnich latach wœród dziewcz¹t na
Mokotowie mia³a inny przebieg ni¿ u ch³opców. By³o to najbardziej
widoczne na przyk³adzie zmian w piciu alkoholu i paleniu papierosów.
Miêdzy latami 1996 a 2004 odsetek dziewcz¹t pij¹cych alkohol w ostatnich 30 dniach wzrós³ z 47% do ok. 54%. W tym samym czasie odsetek
pij¹cych ch³opców zmniejszy³ siê o 10 punktów procentowych z ok. 55%
w 1996 do ok. 45% w 2004 (rycina 3). Podobny przebieg mia³y zmiany
w paleniu papierosów (rycina 4). W 1996 roku ok. 15% ch³opców i oko³o
13% dziewcz¹t pali³o codziennie papierosy, podczas gdy w 2004 roku
odsetek ten wynosi³ odpowiednio 9% i ok. 15%. Nale¿y dodaæ, ¿e
w okresie pomiêdzy 1988 i 2000 rokiem wœród dziewcz¹t obserwowana
by³a sta³a tendencja wzrostowa w regularnym paleniu papierosów
(rycina 4).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w latach 1996-2004 nie tylko „zatar³y siê”
wczeœniej wystêpuj¹ce ró¿nice w czêstym piciu alkoholu i codziennym
paleniu papierosów pomiêdzy dziewczêtami a ch³opcami, ale to dziewczêta przejê³y „prowadzenie” w tych dwóch wymiarach. Co wiêcej, wyniki z 2004 roku wskazuj¹, ¿e podobna grupa ch³opców (ok. 20%) i dziewcz¹t (19%) pije alkohol w du¿ych iloœciach prowadz¹cych do upijania
siê (rycina 3).
W przypadku narkotyków równie¿ zaobserwowano zacieranie siê
wczeœniej wystêpuj¹cych ró¿nic ze wzglêdu na p³eæ. W latach 1996-2000
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Rycina 3. P³eæ a trendy w piciu alkoholu

Rycina 4. P³eæ a trendy w paleniu papierosów

wiêksza grupa ch³opców ni¿ dziewcz¹t siêga³a po narkotyki. Ale w 2004
roku dziewczêta „dogoni³y” ch³opców we wskaŸnikach czêstoœci u¿ywania narkotyków. Dotyczy³o to zarówno eksperymentowania z narko-
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tykami (choæ raz w ostatnim roku), jak i czêstego siêgania po te œrodki
(przynajmniej kilkanaœcie razy w ci¹gu ostatniego roku) (rycina 5).

Rycina 5. P³eæ a trendy w u¿ywaniu narkotyków

Rycina 6. P³eæ a u¿ywanie leków uspokajaj¹cych/nasennych
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Najbardziej odporne na zmiany w czasie okaza³y siê ró¿nice ze
wzglêdu na p³eæ w zakresie u¿ywania leków uspokajaj¹cych i nasennych. Ponaddwukrotnie wiêcej dziewcz¹at (17-22%) ni¿ ch³opców u¿ywa³o tych leków (5-9%). Ta tendencja utrzymywa³a siê przez wszystkie
lata badañ (rycina 6).

Inne zachowania problemowe
Przemoc. Oko³o 15% uczniów czêsto (przynajmniej raz w tygodniu)
bra³o aktywny udzia³ w przemocy fizycznej lub psychicznej wobec
innych uczniów, a w ostatnim roku blisko jedna czwarta przynajmniej
raz uczestniczy³a w bójkach na terenie szko³y. Zdecydowanie czêœciej
takie doœwiadczenia zwi¹zane z przemoc¹ by³y udzia³em ch³opców ni¿
dziewcz¹t (tabela 2).
Zachowania sprzeczne z prawem. W ci¹gu ostatniego roku przed
badaniem pope³nienie przynajmniej jednego zachowania sprzecznego
z prawem dotyczy³o oko³o po³owy badanych uczniów, czêœciej ch³opców (ok. 53%) ni¿ dziewcz¹t (ok. 46%) (tabela 2). Wœród tego typu zachowañ najbardziej powszechne by³y: akty fizycznej agresji wobec
innych (31%), kradzie¿e (25%) i przejawy wandalizmu, takie jak np.
celowe niszczenie czegoœ (21%).
Tabela 2. Przemoc i wykroczenia. Odsetki badanych, dane z 2004 roku
Zachowania przestêpcze

Razem

Ch³opcy Dziewczêta

Udzia³ w przemocy fizycznej
lub psychicznej w szkole
(przynajmniej raz w tygodniu)

14,7

21,1

7,8***

Udzia³ w bójkach w szkole
(przynajmniej raz w ostatnim
roku)

23,6

34,1

12,3***

Wykroczenia np. kradzie¿e,
niszczenie (ostatni rok)

49,7

53,4

45,8**

*** p<0,001 ** p<0,01 (dotyczy porównania dziewczêta/ch³opcy)
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Omówienie wyników
Badania mokotowskie wyraŸnie wskazuj¹, ¿e w pocz¹tkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1988-1996 wskaŸniki
u¿ywania przez m³odzie¿ substancji psychoaktywnych zdecydowanie
ros³y. Od koñca lat 80. do roku 1996 na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie systematycznie zwiêksza³ siê odsetek 15-latków pij¹cych alkohol i upijaj¹cych siê. WyraŸnie wzrasta³ równie¿ odsetek m³odzie¿y
eksperymentuj¹cej z narkotykami, a jednoczeœnie zwiêksza³a siê dostêpnoœæ i popularnoœæ tych substancji w krêgach m³odzie¿y. W tym okresie zwiêkszy³y siê równie¿ wskaŸniki dotycz¹ce palenia papierosów
i przyjmowania leków uspokajaj¹cych. W latach 1996-2000 w tych trzech
dzielnicach Warszawy kontynuowany by³ trend wzrostowy w zakresie
u¿ywania narkotyków. Podobne tendencje, œwiadcz¹ce o upowszechnianiu siê wœród m³odzie¿y mody na u¿ywanie substancji psychoaktywnych, zosta³y równie¿ zaobserwowane w badaniach ogólnopolskich
By³y to, miêdzy innymi, doniesienia z badañ nad zachowaniami zdrowotnymi m³odzie¿y szkolnej HBSC4 (Woynarowska i Mazur, 2000) oraz
badañ znanych jako ESPAD5 (Sieros³awski, Zieliñski, 2000). Autorzy
ESPAD, dokonuj¹c porównania wyników uzyskanych w 1995 i 1999
roku, wykazali, ¿e: 1) relatywnie najmniej wzros³y wskaŸniki palenia
tytoniu, 2) znacznie wzros³o rozpowszechnienie czêstego picia i upijania siê, szczególnie wœród uczniów 15-letnich, 3) najbardziej wzros³y
wskaŸniki u¿ywania nielegalnych substancji psychoaktywnych.
Wyniki badañ mokotowskich z lat 1996-2000 zapowiada³y pewn¹
„stabilizacjê” trendu w zakresie picia alkoholu, palenia tytoniu i u¿ywania leków uspokajaj¹cych, ale wyniki ostatniej edycji badañ mokotowskich nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, ¿e w latach 2000-2004 nast¹pi³o
zahamowanie tendencji wzrostowych w u¿ywaniu substancji psycho-aktywnych w grupie 15-latków ucz¹cych siê w Warszawie na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie. Œwiadczy o tym zmniejszenie siê rozpowszechnienia palenia papierosów, picia piwa, zahamowanie trendu
4

Miêdzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi m³odzie¿y szkolnej wykonywane pod auspicjami Œwiatowej Organizacji Zdrowia — Health Behaviour
in School-Aged Children. A WHO Cross-National Study (HBSC).
5 Europejski Program Badañ Ankietowych w Szko³ach na temat U¿ywania Alkoholu
i Narkotyków (ESPAD) koordynowany przez Szwedzk¹ Radê ds. Informacji o Alkoholu i Narkotykach i Grupê Pompidou.
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wzrostowego w u¿ywaniu narkotyków. Te wyniki, dawno oczekiwane
przez œrodowisko ludzi zajmuj¹cych siê profilaktyk¹, by³y pocz¹tkowo
przyjmowane z pewnym niedowierzaniem. Powstawa³o pytanie, czy
korzystne tendencje obserwowane w Warszawie s¹ czymœ wyj¹tkowym
w skali kraju, czy te¿ zapowiadaj¹ zmiany w ca³ej populacji m³odzie¿y
w Polsce?
Wyniki ostatniej edycji badañ ESPAD z 2005 roku (Sieros³awski,
2005) sugeruj¹, ¿e to, co zaobserwowaliœmy w Warszawie, mo¿e byæ
przejawem ogólniejszych zmian w zachowaniach ryzykownych m³odzie¿y w ca³ym kraju. Badania ESPAD prowadzone na ogólnopolskiej
próbie m³odzie¿y 15 i 17-letniej wskazuj¹ na znaczne zmniejszenie wskaŸników picia alkoholu i u¿ywania marihuany w porównaniu z poprzednim badaniem z 2003 roku. Na przyk³ad, w grupie 15-latków wskaŸnik „picie alkoholu w ostatnich 30 dniach” spad³ z 66% (2003 rok) do
45%, a wskaŸnik „upijanie siê w ostatnich 30 dniach” z 29% do 15%. Te
spektakularne spadki mog¹ wynikaæ z tego, ¿e ostatnia edycja badañ
ESPAD zosta³a wykonana w paŸdzierniku-listopadzie 2005, czyli w pocz¹tkowym okresie roku szkolnego, a poprzednie edycje by³y realizowane w koñcu roku szkolnego (na wiosnê). Wobec tego uczniowie
badani w 2005 roku byli m³odsi o kilka miesiêcy, co mog³o wp³yn¹æ na
uzyskanie ni¿szych wskaŸników u¿ywania substancji psychoaktywnych. Niemniej jednak, wyniki obu tych badañ: mokotowskich i ESPAD
wskazuj¹ na zahamowanie siê trendu wzrostu obserwowanego w latach 90. i na pocz¹tku pierwszej dekady XXI wieku.
Wyniki badañ mokotowskich dostarczaj¹ interesuj¹cych danych na
temat zmian w zachowaniach 15-letnich dziewcz¹t i ch³opców w ostatnich 20 latach. Te zmiany spowodowa³y, ¿e w zakresie niektórych wskaŸników u¿ywania substancji psychoaktywnych (np. czêstoœæ picia alkoholu, palenie papierosów) dziewczêta wyprzedzi³y ch³opców, podczas
gdy w innych wskaŸnikach (upijanie siê, u¿ywanie narkotyków) ró¿nice ze wzglêdu na p³eæ uleg³y zatarciu. Ró¿ne badania wskazuj¹ na to, ¿e
obecne pokolenie m³odych dziewcz¹t chêtniej anga¿uje siê w ró¿norodne zachowania ryzykowne, do niedawna czêœciej obserwowane
u ch³opców. W latach 90. dziewczêta zaczê³y „doganiaæ” ch³opców
w piciu alkoholu (Szymañski i wsp., 2001), w paleniu papierosów (Mazur i wsp., 2000) i w przestêpstwach agresywnych (Fr¹czek, 2001).
W zwi¹zku z tymi zmianami rola czynnika p³ci jako predyktora u¿ywania substancji psychoaktywnych przez m³odzie¿ zaczê³a s³abn¹æ, choæ
w badaniach ogólnopolskich ró¿nice te nadal utrzymuj¹ siê na nieko-
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rzyœæ ch³opców, gdy w grê wchodzi upijanie siê, u¿ywanie narkotyków
lub na³ogowe palenie papierosów (Sieros³awski, 2005; Woynarowska,
2003). Wyniki uzyskane w Warszawie na Mokotowie, œwiadcz¹ce o innej dynamice zmian w u¿ywaniu substancji psychoaktywnych wœród
m³odych dziewcz¹t i ch³opców, s¹ zgodne z niektórymi wynikami najnowszych badañ prowadzonych w Polsce wœród nastolatków (Czapiñski i Panek, 2006). Podsumowuj¹c zmiany pomiêdzy 2003 i 2005 rokiem
dotycz¹ce picia alkoholu, palenia papierosów i u¿ywania narkotyków
w grupie 16—18-latków, autorzy badañ pt. Diagnoza Spo³eczna 2005 zauwa¿aj¹, ¿e „wszêdzie widaæ radykalny wzrost odsetka dziewcz¹t »schodz¹cych
na z³¹ drogê« i mniejszy wzrost, a niekiedy nawet spadek odsetka ich niegrzecznych kolegów” (Czapiñski, Panek, 2006, s. 177).
Wyniki badañ mokotowskich uzyskane w 2004 roku potwierdzaj¹,
¿e powa¿nym problemem jest równie¿ przemoc i inne wykroczenia
w œrodowiskach m³odzie¿y szkolnej. Miêdzynarodowe badania prowadzone w ramach projektu HBSC wskazuj¹, ¿e zjawisko przemocy w polskich szko³ach jest znacznie rozpowszechnione i ¿e „odsetek uczniów
drêcz¹cych innych jest w Polsce znacznie wy¿szy od przeciêtnego dla
krajów uczestnicz¹cych w projekcie HBSC”. (Mazur, Ma³kowska, 2003,
s. 133). W zale¿noœci od przyjêtych wskaŸników szacuje siê, ¿e ze
zjawiskiem przemocy w szkole czynnie styka siê od jednej trzeciej (Bobrowski, 2005) do po³owy populacji uczniów, w tym oko³o 20% bardzo
czêsto (Mazur, Ma³kowska 2003). Wyniki tych obu badañ zgodnie
potwierdzaj¹, ¿e doœwiadczenia zwi¹zane z przemoc¹ czêœciej zdarzaj¹
siê ch³opcom ni¿ dziewczêtom. Podobnie rzecz siê ma, jeœli chodzi
o wykroczenia. Czêœciej pope³niaj¹ je ch³opcy.

Wnioski
1. Zestawienie wyników badañ mokotowskich z ostatnich lat œwiadczy
o tym, ¿e w latach 1996-2004 w grupie 15-latków ucz¹cych siê w Warszawie na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie nast¹pi³a stabilizacja wskaŸników u¿ywania substancji psychoaktywnych i tym samym
zahamowany zosta³ trend wzrostowy obserwowany w latach 1988-1996.
2. Dynamika zmian w u¿ywaniu substancji psychoaktywnych obserwowana w latach 1996-2004 w grupach 15-letnich dziewcz¹t uczestnicz¹cych w badaniach mokotowskich jest prawdopodobnie jednym
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z objawów szerszych przemian obyczajowych obserwowanych
wœród m³odych kobiet w Polsce.
3. Przemoc w szkole i zachowania niezgodne z prawem s¹ w znacznym
stopniu rozpowszechnione wœród 15-letniej m³odzie¿y uczestnicz¹cej
w badaniach mokotowskich.
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