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WSTĘP 

 W literaturze można znaleźć termin „zdrowy dom – dom sprzyjający pożądanej kondycji 

człowieka, określanej zdrowiem [6]. Jeżeli termin zdrowie oznacza dla nas „kompletny, 

fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka” (definicja WHO) to możemy innymi 

słowami wyrazić się, iż „zdrowy dom” to taki, który możliwie najlepiej, najpełniej sprzyja 

zaspokajaniu istotnych ludzkich potrzeb. „Dom chory” to dom utrudniający lub uniemożli-
wiający zaspokajanie takich potrzeb. Badania pokazują, że zdrowy dom daje lepsze wspar-

cie osobie chorej i odwrotnie, jest też odporniejszy na obciążenie, jakim jest osoba chora w 

rodzinie. Zdrowy dom kształtuje w młodych ludziach wysokie standardy zdrowia fizyczne-

go i psychicznego [3, 5, 7], jest też według niektórych autorów pierwszym poziomem opieki 

zdrowotnej, gdyż autodiagnoza i samoleczenie wyprzedzają często pierwszy kontakt z leka-

rzem i medycyną.  
 Zbadanie czy i jak dom rodzinny wpływa na postawy zdrowotne młodzieży nie jest 

proste. W naszych poprzednich badaniach ankietowych stosunek do domu rodzinnego nie 

okazał się czynnikiem wyjaśniającym stosunek do własnego zdrowia [1], dlatego teraz po-

stanowiliśmy przeprowadzić nieco pogłębioną analizę nie tylko więzi z domem rodzinnym, 

ale też „dobroci” domu rodzinnego. Postanowiliśmy uwzględnić fakt, że silna więź z do-

mem, który daje negatywne wzorce zachowań, nie jest czynnikiem jednoznacznie pozytyw-

nym, dlatego „więź z domem” i „dobroć domu” powinno się traktować jako oddzielne 

czynniki kształtujące postawy młodzieży. Należało również wziąć po uwagę to, że deklara-

cja pozytywnego stosunku do rodziców często nie idzie w parze z codziennymi dobrymi 

relacjami międzyludzkimi w domu i chęcią naśladowania zachowań rodziców [4]. W próbie 

budowania miary „dobroci domu rodzinnego” wzięto pod uwagę różne cechy środowiska 
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rodzinnego [2]. W budowie ankiety i analizie wyników uwzględniono wyniki badań publi-

kowane przez Woynarowską i Mazur [8, 9, 10]. 

CEL BADAŃ 

 Wyodrębnienie cech domu rodzinnego sprzyjających negatywnym zachowaniom zdro-

wotnym licealistów z klas ogólnokształcących i profilowanych w rodzinach pełnych (dziec-

ko mieszka z obojgiem rodziców).  

MATERIAŁ I METODA 

 Analizowano odpowiedzi ankietowe 293 uczniów 1 i 2 klas liceów ogólnokształcących 

(LO) i liceów profilowanych (LP) miasta Wrocławia, którzy deklarowali, iż mieszkają z 

obojgiem rodziców. 70 osób było w wieku 16 lat (24%), 182 osoby 17 lat (62%), 34 osoby – 

18 lat (12%). Anonimowa ankieta, przeprowadzona w styczniu 2004 roku, składała się z 

pytań o płeć i wiek oraz stwierdzeń, do których należało się ustosunkować, zaznaczając 

tylko te, które opisują badanego (odpowiadają jego osobie). Wybrane dla celów niniejszej 

pracy stwierdzenia umieszczono w Tabeli 1. 135 badanych uczęszczało do LO, 158 do LP; 

98 – kl. 1, 195 kl. 2; 99 M, 194 K. Do analizy statystycznej użyto pakietu STATISTICA 

firmy Statsoft. 

WYNIKI 

 Wskaźniki opisujące dom rodzinny rzutujące na znalezienie się młodego człowieka w 

poszczególnych grupach ryzyka zdrowotnego są różne (Tabela 1). Do dalszej analizy wy-

brano osiem wskaźników charakteryzujących rodziców, które najlepiej korelowały z za-

chowaniami ryzykownymi młodzieży.  

Tabela 1. Istotne współwystępowanie stwierdzeń charakteryzujących stosunki w domu 

rodzinnym i ryzykownych zachowań zdrowotnych ucznia.  

W tabeli umieszczono prawdopodobieństwa z testu chi kwadrat, jeżeli były mniejsze niż 
0,10 oraz znaki współczynników korelacji Spearmana („+” – korelacja dodatnia, „–” – kore-

lacja ujemna). 
 Ucznia zaklasyfikowano do grupy zachowań ryzykownych (wg Tabeli 1): 

Stwierdzenie 

Spoż. 
alko-

holu 

Palenie 

papie- 

rosów 

Uży- 

wanie 

narko- 

tyków 

Częste 

niewy- 

spanie 

Niepr. 

Odży- 

wianie 

Auto- 

agresja 

Nieza- 

pinanie 

pasów 

bezp. 

Brak 

Dba- 

łości 

o 

zęby 

Wcze- 

sne 

rozp. 

Współż. 

1.spędzam mało 

czasu z rodzicami 

0,043 

+ 
 

0,003 

+ 

0,052 

+ 

0,001 

+ 
 

0,015 

+ 
  

2.lubię przebywać 
z ojcem lub z 

matką, czy jest to 

rozmowa, czy 

milczenie 

0,043 

- 
  

0,080 

- 
 

0,038 

- 

0,031 

- 
  

3.wiem (lub 

wydaje mi się), że 

rodzice piją dużo 

alkoholu 

0,009 

+ 
 

0,004 

+ 
   

0,060 

+ 
 

0,019 

+ 

4.rodzice mają 
bardzo niskie 

wykształcenie 

0,015 

+ 
 

0,045 

+ 
     

0,000 

+ 



 191 

5.moi rodzice 

ciągle się kłócą 
0,092 

+ 
   

0,060 

+ 
    

6.rodzice w 

sposób przyjazny 

rozmawiają ze 

mną o mojej 

przyszłości 

  
0,095 

- 
  

0,026 

- 

0,028 

- 
  

7.nie lubię spę-
dzać czasu z 

rodzicami i uni-

kam ich, jeśli 
mogę 

  
0,007 

+ 

0,008 

+ 

0,084 

+ 

0,000 

+ 
   

8.bardzo chciał-

bym spędzać 
więcej czasu z 

rodzicami – brak 

mi ich 

 
0,082 

+ 
  

0,012 

+ 

0,001 

+ 
   

9. rodzice poma-

gają mi w nauce 
         

10. rodzice płacą 
za korepetycje dla 

mnie 

      
0,017 

+ 
  

11. rodzice płacą 
za moją naukę 
języków poza 

szkołą 

     
0,026 

+ 
   

 

 Powyższe wyniki pokazują, że różne negatywne cechy domu rodzinnego mają związek z 

różnymi zachowaniami ryzykownymi młodzieży.  

 Deklaracja ucznia, że spędza mało czasu z rodzicami istotnie współwystępuje i koreluje 

dodatnio z przynależnością młodego człowieka do pięciu grup ryzykownych zachowań 
zdrowotnych: nadużywających alkoholu, używających narkotyków, nie dbających o sen, 

nieregularnie się odżywiających i nieużywających pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 

samochodem. 

 Deklaracja ucznia, że lubi przebywać z rodzicami istotnie współwystępuje i koreluje 

ujemnie z przynależnością do grup: nadużywających alkoholu, nie dbających o sen, kale-

czących swoje ciało i nieużywających pasów bezpieczeństwa.  

 Deklaracja ucznia, że nie lubi spędzać czasu z rodzicami i unika ich, jeśli może, istotnie 

współwystępuje i koreluje dodatnio z przynależnością do czterech grup: używających nar-

kotyków, nie dbających o sen, nieregularnie się odżywiających, okaleczających swoje ciało. 

Uczniowie, których rodzice w sposób przyjazny rozmawiają o ich przyszłości, istotnie rza-

dziej należą do grup: nadużywających narkotyków, okaleczających swoje ciało, niezapina-

jących pasów bezpieczeństwa.  

 Deklaracja tęsknoty za spędzaniem większej ilości czasu z rodzicami istotnie współwy-

stępuje i koreluje dodatnio z przynależnością do grup: palących dużo papierosów, nieregu-

larnie się odżywiających, okaleczających swoje ciało. 

 Deklaracja, że rodzice piją dużo alkoholu istotnie współwystępuje i koreluje dodatnio z 

przynależnością ucznia do grup: nadużywających alkoholu, używających narkotyków, nie-

zapinających pasów bezpieczeństwa, wcześnie rozpoczynających współżycie seksualne. 

Podobnie bardzo niskie wykształcenie rodziców istotnie współwystępuje i koreluje dodatnio 

z przynależnością do grup: nadużywających alkoholu, używających narkotyków, wcześnie 

rozpoczynających współżycie seksualne. Deklaracja, że rodzice stale się kłócą, współwystę-
powała istotnie z przynależnością do dwóch grup: nadużywających alkoholu i nieregularnie 

się odżywiających.  
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 Deklarowanie, że rodzice pomagają w nauce, płacą za korepetycje czy naukę języków 

nie współwystępowało z przynależnością do grup zachowań ryzykownych w sposób istotny 

i regularny (Tabela 1, wiersze 9-11). 

DYSKUSJA 

 Pewną nowość stanowi stwierdzenie silnej zależności faktu znalezienia się młodego 

człowieka mieszkającego z obojgiem rodziców w grupach zagrożeń zdrowotnych od jego 

emocjonalnego związku z rodzicami i brak związku między zachowaniami ryzykownymi a 

„faktyczną”, wymierną pomocą rodziców. Młody człowiek zachowuje się w sposób groźny 

dla swojego zdrowia fizycznego i psychologicznej równowagi, gdy spędza mało czasu z 

rodzicami, gdy nie lubi z nimi być, gdy rodzice piją dużo alkoholu, gdy są nisko wykształ-

ceni, kłócą się ze sobą, nie rozmawiają przyjaźnie z dzieckiem o jego przyszłości, gdy mło-

dy człowiek tęskni za spędzaniem czasu ze swoimi rodzicami (chociaż z nimi mieszka!). 

Stwierdzenia wskazujące na ubóstwo w rodzinie korelowały tylko z niedostatkami w żywie-

niu dziecka i nie braliśmy ich pod uwagę w dalszej analizie. Jak widzimy wykrystalizowała 

się lista postulatów do rodziców. Wyniki badań wskazują, że to kreowana przez nich atmos-

fera emocjonalna domu ma silny wpływ na zachowania zdrowotne dziecka., natomiast kwe-

stie pomocy w nauce i płacenia za korepetycje czy naukę języków nie odgrywają statystycz-

nie istotnej roli.  

 Spędzanie małej ilości czasu z dzieckiem sprzyja największej liczbie analizowanych 

negatywnych zachowań (pięć z dziewięciu) i wydaje się mieć na młodego człowieka bar-

dziej destrukcyjny wpływ niż częste picie alkoholu przez rodziców.  

WNIOSKI 

1. Kapitalne znaczenie w procesie kształtowania zachowań zdrowotnych młodego czło-

wieka mieszkającego z obojgiem rodziców ma ilość czasu spędzanego z rodzicami i 

dobra atmosfera panująca w domu.  

2. Okazywanie dziecku przez rodziców pomocy w nauce czy płacenie za jego naukę nie 

wpływa istotnie na zachowania zdrowotne dziecka.  
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STRESZCZENIE 

 Na podstawie analizy odpowiedzi 293 licealistów z rodzin pełnych z Wrocławia na ano-

nimową ankietę stwierdzono, że kapitalne znaczenie w procesie kształtowania zachowań 
zdrowotnych młodego człowieka mieszkającego z obojgiem rodziców ma ilość czasu spę-
dzanego z rodzicami i dobra atmosfera panująca w domu. Okazywanie dziecku przez rodzi-

ców pomocy w nauce czy płacenie za jego naukę nie ma istotnego związku z zachowaniami 

zdrowotnymi dzieci.  

SUMMARY 

 Anonymous opinion poll was carried out and 293 answers of high school children aged 

16-17, living in complete families in Wroclaw (650 000 inhab.) were analyzed. It was found 

that the main factors moulding health behaviours in this group were amount of time spent 

with parents and atmosphere of emotional relations at home. Helping in learning and paying 

additional lessons have no veritable connection with health behaviours of youth.  

 


