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Streszczenie: Profilaktyczny program 
grup wsparcia dla młodzieży ma służyć 
zapobieganiu patologii społecznych wśród 
młodych ludzi. Przedmiotem badań było 
sprawdzenie skuteczności uczestnictwa 
w programie poprzez dwukrotny pomiar 
zmiennych świadczących o poziomie przy-
stosowaniai: samoocena (SES; Rosenberg, 
1965), zadowolenie z życia (SWLS; Diener 
i  in., 1985), optymizm (LOT-R; Scheier 
i in., 1994), samoskuteczność opanowania 
emocji (RESE; Bandura i in., 2003) i sa-
moskuteczność w kontaktach interperso-
nalnych (CPSE-R; Pastorelli i in., 2001). 
Przebadano dwie grupyi: uczestników grup 
wsparcia (n = 51, średni wiek M = 17,12, 
SD = 1,50) i grupę porównawczą (n = 35, 
M = 17,09, SD = 0,75). W  obydwu po-
miarach, na początku i na końcu okresu 

uczestniczenia w  grupach wsparcia (dla 
grupy porównawczej pomiary w tym sa-
mym czasie), średni wynik w samoocenie 
okazał się wyższy w grupie porównawczej. 
Wbrew oczekiwaniom w  grupie korzy-
stającej ze wsparcia nie wystąpiły istotne 
zmiany w zakresie wymienionych zmien-
nych. Wzrosły natomiast wyniki w zakre-
sie obydwu rodzajów samoskuteczności 
w grupie porównawczej. Zgodnie z hipote-
zą wystąpił związek między samoskutecz-
nością a orientacją pozytywną rozumianą 
jako zmienna latentna wyjaśniająca współ-
zmienność samooceny, zadowolenia z życia 
i optymizmu. 

Słowa kluczowe: grupa wsparcia, mło-
dzież, samoskuteczność, samoocena, przy-
stosowanie 

WPROWADZENIE

Wiek dojrzewania jest okresem krytycznym w  rozwoju człowieka, sposób przejścia 
kryzysu adolescencyjnego w przypadku wielu młodych ludzi ma znaczący wpływ na 
ich życie dorosłe (Erikson, 2002; Oleszkowicz, 1995). Główne wyzwania tego okresu 
to opanowanie zmieniającej się emocjonalności, opracowanie koncepcji siebie, uzyska-
nie emocjonalnej i psychospołecznej autonomii, określenie tożsamości osobistej w sy-
tuacji dojrzewania biologicznego, pierwszych doświadczeń uczuciowych i erotycznych 
oraz zupełnie nowych oczekiwań osobistych i społecznych, nauczenie się nowego spo-
sobu nawiązywania więzi i budowania kontaktów interpersonalnych, ustalenie i pod-
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jęcie zadań życiowych typowych dla okresu poprzedzającego wchodzenie w  doro-
słość, a także podjęcie decyzji, których skutki będą miały znaczenie w przyszłości (np. 
rodzaj wykształcenia, inicjacja seksualna, stosowanie używek, preferencje wartości). 
Przemiany kulturowe, w tym procesy globalizacji, sprawiają, że coraz trudniejsza staje 
się orientacja w świecie o rosnącym stopniu złożoności, a procesy informatyzacji wy-
muszają próby uzyskania równowagi między światem wirtualnym i rzeczywistym, np. 
w zakresie kontaktów interpersonalnych, określania własnej tożsamości, korzystania 
ze źródeł informacji, przyjmowania wzorców społecznych czy realizacji celów osobi-
stych (Oleś, Sobol-Kwapińska, 2014).

Adolescencja jest okresem krytycznym także i w tym znaczeniu, że szanse i zagro-
żenia, jakie pojawiają się na tym etapie życia, są szczególnie duże, a skutki podjętych 
i niepodjętych działań mogą być znaczące, np. z uwagi na prawo pierwszych połączeń 
lub kwestię nieodwracalności pewnych form aktywności (np. uzależnienie). Znajo-
mość problemów okresu dorastania, w tym wahań w zakresie samooceny oraz nie za-
wsze korzystnych procesów zachodzących w relacjach rówieśniczych, skłania psycho-
logów i  pedagogów do organizowania różnych form oddziaływań prozdrowotnych 
i profilaktycznych. Chodzi zarówno o wsparcie zdrowego rozwoju, jak i o profilaktykę 
uzależnień czy zaburzeń zachowania.

Jednym z takich programów są tzw. grupy wsparcia dla młodzieży. Funkcjonują one 
w różnych miastach, mają zbliżony program, a relacje młodzieży (uczestników) i osób 
prowadzących (najczęściej psychologów) potwierdzają na ogół wartość tych działań. 
Niemniej jednak poznanie rzeczywistych efektów prorozwojowego i prozdrowotnego 
oddziaływania tych form pracy z młodzieżą wymaga systematycznych badań.

OPIS PROGRAMU GRUP WSPARCIA

Młodzieżowe grupy wsparcia to program profilaktyczny, którego celami są wzrost 
poziomu wglądu uczestników, rozwój ich umiejętności psychospołecznych i wspar-
cie zdrowego rozwoju młodych w  kierunku wschodzącej dorosłości. Wykorzy-
stywane są strategie informacyjne, edukacyjne, działania alternatywne oraz in-
terwencyjne. Oddziaływania prowadzone są na dwóch poziomach profilaktykii: 
pierwszorzędowej i drugorzędowej. Młodzieżowe grupy wsparcia kierowane są do 
osób z  grupy zwiększonego ryzyka, które podejmują zachowania ryzykowne lub 
znajdują się na granicy wykluczenia społecznego, np. ze względu na swoją nieśmia-
łość lub silne negatywne przekonania na temat siebie. Istotne są tu również oddzia-
ływania z poziomu profilaktyki pierwszorzędowej mające na celu rozwijanie róż-
norodnych umiejętności, które pozwalają na lepsze radzenie sobie z przeżywanymi 
trudnościami. Ważne jest stworzenie nastolatkom możliwości spędzania czasu wol-
nego w  sposób wartościowy, oparty na pozytywnych normach, skupiony wokół 
konkretnych celów i zadań. Podstawowe zasady dotyczą abstynencji w odniesieniu 
do alkoholu, narkotyków i przedwczesnych zachowań seksualnych oraz powstrzy-
mania się przed stosowaniem przemocy. Program profilaktyczny (dotyczący całości 
oddziaływań) realizowany jest na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej, w  ra-
mach strategii edukacyjnej i alternatyw, z wykorzystaniem elementów grupy wspar-
cia i treningu umiejętności społecznych.

Proces grup wsparcia rozpoczyna się już od momentu pierwszego kontaktu pro-
wadzącego z młodymi ludźmi w trakcie rekrutacji w klasie szkolnej. Realizatorzy mają 
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tu dwa celei: dotrzeć do odbiorcy z ofertą, aby wyłoniły się osoby, które odkryją, że jest 
to dla nich sensowne, ciekawe i może im pomóc w realnie przeżywanych kłopotach. 
Młodzież dostaje informacje o założeniach programu opartych na koncepcji zdrowia 
psychicznego. Inicjowana jest dyskusja na temat okresu dojrzewania, jego trudnych 
momentów, typowych spraw i kłopotów, z którymi stykają się nastolatki, ale również 
tego, jak można sobie lepiej i skuteczniej radzić. W te informacje wpisuje się przekaz 
dotyczący oferty grup wsparcia. Drugim zadaniem realizatora jest wejście z młodzieżą 
w otwarty kontakt będący próbą tego, z czym uczestnicy zetkną się w grupie. Prowa-
dzący musi mieć rzetelną wiedzę i być dla młodych ludzi wiarygodny. Są to podstawo-
we elementy powodzenia w procesie rekrutacji. 

Każdego dnia w ośrodkach profilaktycznych prowadzących grupy wsparcia prze-
widziane są dyżury, na które zgłasza się młodzież zainteresowana ofertą. Z każdą ze 
zgłaszających się osób przeprowadza się rozmowę wstępną, której celem jest zebranie 
podstawowych danych (założenie karty przyjęcia) oraz poznanie oczekiwań kandyda-
ta do programu, a także ponowne omówienie oferty oraz zasad, na jakich działa pla-
cówka. Ta wstępna procedura umożliwia pracownikom ośrodka zebranie potrzebnych 
informacji i bliższe poznanie osób, które będą uczestniczyły w zajęciach grupowych; 
samym zainteresowanym zaś pozwala obniżyć napięcie przeżywane w zetknięciu z no-
wą instytucją i ludźmi, nawiązać kontakt oraz przełamać onieśmielenie i niepewność. 
Z nastolatkami, którzy zostaną zakwalifikowani do grupy, przeprowadzany jest wy-
wiad służący wstępnej diagnozie jako jeden z warunków wejścia do programu. Z oso-
bami, które nie są w stanie podjąć pracy w grupie, ale potrzebują pomocy, ustalana 
jest procedura kontaktów indywidualnych (na początek pięć sesji, z możliwością roz-
szerzenia kontaktu indywidualnego). 

Po zebraniu 10 do 15 osób rozpoczyna się właściwa praca z grupą, która obejmu-
je 30 spotkań. Pierwsze spotkanie najczęściej wyznacza przebieg następnych; jest to 
spotkanie kontraktowe, podczas którego przedstawia się i dyskutuje sens programu 
grup wsparcia, a także zasady udziału i warunki odniesienia sukcesu przez uczestni-
ków. Reguły są proste i obejmują abstynencję, brak zachowań przemocowych, udział 
we wszystkich spotkaniach, punktualność, dbanie o miejsce, w którym odbywają się 
spotkania. Kontrakt uwzględnia również akceptację warunków współpracyi: dobro-
wolność, otwartość, aktywność, gotowość do ryzyka w podejmowaniu wyzwań, jakie 
stawia grupa, oraz współpracy z uczestnikami i prowadzącym. Wszystkie te warunki 
są omawiane i dyskutowane razem z młodzieżą. Efektem ma być uzyskanie faktycznej 
zgody na ich respektowanie.

Po tym kroku rozpoczyna się etap integracji, oparty na aktywności i większej dy-
rektywności prowadzącego (struktury integracyjne), z  elementami wstępnej analizy 
relacji interpersonalnych w grupie. Następnie uczestnicy podejmują tematy i sprawy 
w obszarze (nie)wiedzy, jak i trudności osobistych, z którymi zgłosili się do programu. 
Stopniowo zwiększa się aktywność uczestników, sami wnoszą sprawy i tematy osobi-
ste. Rolą prowadzącego jest pomoc uczestnikom w radzeniu sobie z emocjami, ukie-
runkowanie autorefleksji, pomoc w uzyskiwaniu wglądu i pogłębionego rozumienia 
siebie, modelowanie zachowań pożądanych, ale też pilnowanie norm i  tym samym 
troska o bezpieczeństwo i komfort uczestników.

Grupy są zamknięte (mają stały skład), prowadzone przez jedną osobę (przy 
współudziale stażystów), spotykają się raz w tygodniu na trzy godziny. Prowadzone 
są zgodnie z zasadami dynamiki grupowej i znajomości procesów typowych dla małej 
grupy; stosowane są elementy treningu interpersonalnego i procedur terapeutycznych. 
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Niektóre zajęcia mają charakter warsztatowy lub seminaryjny. W trakcie trwania spo-
tkania grupy, uczestnicy mają możliwość korzystania z  indywidualnych konsultacji 
z prowadzącym w sytuacjach kryzysowych, wymagających dodatkowych kroków za-
radczych. 

Cały program wsparcia obejmuje 30 spotkań grupowych, Klub Młodzieżowy 
oraz Zjazd Młodzieżowy. W zakres spotkań grupowych wchodzą bloki zawierające 
elementy treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności radzenia sobie 
z emocjami, treningu otwartości. Pełnią one funkcje korekcyjne, terapeutyczne oraz 
edukacyjne. Elementy wszystkich treningów wykorzystywane są na każdym ze spo-
tkań grupy wsparcia. Celem Klubu Młodzieżowego jest stworzenie nastolatkom moż-
liwości spędzania czasu wolnego w  sposób wartościowy i  alternatywny do dotych-
czasowego. Uczestnicy Klubu Młodzieżowego spotykają się raz w tygodniu w piątek. 
W tym czasie nie odbywają się spotkania grupy wsparcia. Dla nastolatków Klub Mło-
dzieżowy stanowi możliwość weryfikacji swoich nowo nabytych umiejętności inter-
personalnych. Wyjazd na Zjazd Młodzieżowy jest pewnego rodzaju sprawdzianem 
i nagrodą całorocznej pracy młodzieży. Uczestnicy zjazdu mają możliwość wykorzy-
stać wszystkie te umiejętności interpersonalne, które szkolili podczas całorocznej pra-
cy w grupach. 

W trakcie uczestniczenia w grupie wsparcia młodzi ludziei: 
 – nabywają i  rozwijają umiejętności psychospołeczne poprzez tworzenie pozy-

tywnych relacji z innymi, otwartość, świadomość i jasną komunikację przeży-
wanych emocji, klarowne i bezpośrednie wyrażanie własnych poglądów i prze-
konań oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i uczenie się tolerancji 
opartej na rozumieniu i akceptacji drugiego człowieka;

 – zdobywają wiedzę, jak zdrowo i adaptacyjnie funkcjonować, poznają mechani-
zmy zachowania człowieka, także to, skąd się biorą problemy, konflikty i kłopo-
ty, jak ich unikać, jak je rozwiązywać lub jak sobie z nimi radzić;

 – poznają źródła własnych emocji i emocji przeżywanych przez innych ludzi, oraz 
to, jak wpływają one na ich życie;

 – uczą się, jak prawidłowo, w sposób zdrowy, wchodzić w relacje chłopak–dziew-
czyna;

 – uczą się rozpoznawać i rozwijać własne zainteresowania i pasje;
 – uczą się rozumieć swoich bliskich (rodziców, rodzeństwo), jak również swoje 

zachowania wobec nich;
 – zdobywają wiedzę o sobie, o tym jacy, są, jak żyją, jak się z tym czują, dzięki 

temu zyskują rozumienie własnych mechanizmów funkcjonowania i  mogą 
podjąć próbę zmiany w kierunku bardziej satysfakcjonującego zachowania bądź 
poradzenia sobie z własnymi trudnościami;

 – zyskują większą kontrolę nad swoimi zachowaniami;
 – doświadczają możliwości spędzania wolnego czasu poprzez współdziałanie 

z innymi, bez konieczności wspomagania się używkami;
 – uczą się opanowywania stresu i technik obniżania napięcia psychicznego w sy-

tuacji kontaktu z drugim człowiekiem oraz trudności i wyzwań codzienności.
Zajęcia młodzieżowych grup wsparcia odbywają się w trakcie roku szkolnego, na 

ogół jest to ok. 30 spotkań w formulei: jeden raz w tygodniu po trzy godziny zegarowe, 
co łącznie daje ok. 90 godzin w roku.
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PROBLEM BADAŃ

Z punktu widzenia adaptacyjnego funkcjonowania osób w wieku 15–19 lat szcze-
gólnie ważne wydają się nowe umiejętności psychospołeczne polegające na opa-
nowaniu emocji, skutecznej samokontroli i  nawiązywaniu satysfakcjonujących 
kontaktów interpersonalnych. W ślad za adaptacyjnym funkcjonowaniem, czego 
efekty widoczne są np. w nauce szkolnej i ogólnym dobrostanie psychicznym mło-
dego człowieka, podążają na ogół przekonania o własnej skuteczności, możliwo-
ściach i  szansach życiowych (optymizm), czy poczucie jakości życia i  adekwatna 
samoocena. Dlatego pomiar takich zmiennych, jak przekonania o własnej skutecz-
ności w zakresie opanowania emocji, samokontroli i kontaktów interpersonalnych 
oraz samoocena, optymizm i satysfakcja z życia, mogą uchodzić za (fasadowo) traf-
ne miary przystosowania w okresie adolescencji (Bandura i  in., 2003). O ile wy-
mienione rodzaje przekonań o  własnej skuteczności odpowiadają teorii Bandury 
(1997) na temat specyficzności owej zmiennej – definiowanej jako przekonanie 
o zdolności do efektywnego funkcjonowania i radzenia sobie w danego typu zada-
niach w nowych, nieprzewidywalnych, a nawet trudnych warunkach – o tyle samo-
ocena, satysfakcja z życia i optymizm tworzą zmienną wyższego rzędui: orientację 
pozytywną (Caprara, 2009). Wynika to z wzajemnego skorelowania wymienionych 
trzech zmiennych, faktu, że w wielu badaniach tworzą one jeden czynnik oraz ich 
wspólny sens empiryczny daje się potwierdzić w licznych badaniach. Orientacja po-
zytywna to ogólna skłonność do formułowania pozytywnych sądów na temat siebie 
(samoocena), życia (satysfakcja z życia) i przyszłości (optymizm). Od strony empi-
rycznej orientacja pozytywna to ukryta zmienna wyjaśniająca współzmienność sa-
mooceny, zadowolenia z życia i optymizmu (Caprara, 2010). Struktura orientacji 
pozytywnej została potwierdzona w różnych populacjach z uwagi na narodowość 
czy wiek (Caprara i in., 2012b). Jest ona skorelowana z uogólnionym przekonaniem 
o własnej skuteczności, pozytywnymi emocjami i kilkoma innymi zmiennymi opi-
sującymi adaptacyjne aspekty funkcjonowania człowieka (Caprara, Steca, 2005; 
Caprara i  in., 2012a; Oleś i  in., 2013). Co najciekawsze, choć jej komponentami 
są uogólnione przekonania (o sobie, życiu i przyszłości), orientacja pozytywna jest 
w znacznym stopniu wrodzona (ok. 60% wariancji) (Caprara i in., 2009). Wpraw-
dzie ten ostatni wynik nie pozwala oczekiwać dużych zmian w zakresie tej zmien-
nej nawet pod wpływem skutecznego treningu nowych i cenionych przez jednostkę 
umiejętności, ale też pozostawia miejsce na ewentualną zmianę (Alessandri, Capra-
ra, Tisak, 2012).

Celem tych badań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytaniei: czy i w  jakim za-
kresie trening umiejętności psychospołecznych w grupie wsparcia dla młodzieży jest 
skuteczny? W szczególności, czy przyczynia się do wzrostu przekonania o własnej sku-
teczności opanowania emocji i  radzenia sobie w kontaktach interpersonalnych oraz 
zmiany orientacji pozytywnej? W związku z tak sformułowanym problemem badaw-
czym postawiono następujące hipotezyi:

H1i: W wyniku treningu umiejętności psychospołecznych nastąpi istotny wzrost 
w zakresie nasilenia przekonań o własnej skuteczności zarówno w zakresie opanowa-
nia emocji, jak i kontaktów interpersonalnych i wykonywania zadań.

H2i: W wyniku treningu umiejętności psychospołecznych nastąpi istotny wzrost 
w zakresie nasilenia trzech komponentów orientacji pozytywnej.
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H3i: Zmiany w zakresie orientacji pozytywnej i przekonań o własnej skuteczności 
zaistniałe w wyniku treningu umiejętności psychospołecznych będą wzajemnie sko-
relowane.

H4i: Wyniki grupy, która przechodziła trening umiejętności psychospołecznych, 
w zakresie nasilenia przekonań o własnej skuteczności oraz orientacji pozytywnej po 
treningu nie będą niższe od wyników grupy porównawczej.

Uzasadnienie hipotez 1–3 wiąże się z celem treningu oraz wynika z metod pra-
cy z młodzieżą, a  także z  czynnika niespecyficznego, jakim jest wsparcie grupowe. 
Trening zmierza w  kierunku opanowania przez młodzież skutecznej samokontroli, 
klaryfikacji wartości, nabycia nowych umiejętności komunikacyjnych, asertywności 
i  empatii, a  także bardziej adaptacyjnego radzenia sobie z  problemami osobistymi, 
konfliktami w rodzinie, z rówieśnikami i osobami dorosłymi oraz skutkami stresują-
cych zdarzeń losowych; służy również, oczywiście, profilaktyce uzależnień, zaburzeń 
w zachowaniu i zaburzeń emocjonalnych. Niebagatelną rolę odgrywa wsparcie gru-
powe uzyskiwane w wyniku samego uczestnictwa w grupie. Można zatem oczekiwać, 
że umiejętności i przekonania dotyczące własnej skuteczności w zakresie opanowania 
pozytywnych i negatywnych emocji oraz kontaktów interpersonalnych, a także orga-
nizacji czasu i realizacji własnych celów oraz zadań istotnie się poprawią. Podobnie, 
można oczekiwać wzrostu nasilenie pozytywnych przekonań w zakresie samooceny, 
optymizmu i zadowolenia z życia. Bardziej skuteczne funkcjonowanie w środowisku 
– jak można oczekiwać – powinno nieść również takie pozytywne skutki. W bada-
niach włoskich wykazano, że młodzież w wyniku odpowiedniego oddziaływania na-
bywa większego przekonania o własnej skuteczności oraz że przekłada się to na wzrost 
nasilenia orientacji pozytywnej (jako wspólnego czynnika leżącego u podłoża adapta-
cyjnych przekonań na temat własnej wartości, życia i przyszłości) (Caprara, Alessan-
dri, Barbaranelli, 2010). Można zatem powiedzieć, że badania mają w znacznej mierze 
charakter replikacyjny.

Hipoteza czwarta wymaga dodatkowych wyjaśnień. Otóż rekrutacja do grup 
wsparcia odbywa się w ten sposób, że psycholog lub pedagog szkolny sugeruje wy-
branym uczniom udział w takiej grupie. Wskazanie danej osoby wiąże się z tym, 
że przejawia ona jakieś problemy w przystosowaniu lub (i) w nauce albo też należy 
do grupy ryzyka (np. uzależnień). Decydują o tym czynniki osobowościowe, śro-
dowiskowe (głównie rodzinne) i sytuacyjne, w każdym razie są to „osoby z proble-
mami”, zagrożone patologią społeczną, uczniowie, którzy z różnych powodów za-
chowują się w środowisku szkolnym i rówieśniczym w sposób mniej adaptacyjny od 
innych (Raport z badań, 2011). Mogą przejawiać zaburzenia emocjonalne lub zabu-
rzenia w zachowaniu, mogą bądź to wycofywać się i izolować, bądź to przejawiać 
agresję w kontaktach interpersonalnych, mogą też pochodzić z  trudnych, proble-
mowych środowisk. W związku z tym, po pierwsze, szczególnie warto z nimi pra-
cować w grupie wsparcia, po drugie – szczególnie takiej pomocy potrzebują z uwa-
gi na deficyty umiejętności psychospołecznych lub wyjątkowo stresującą sytuację. 
To z kolei oznacza, że w zakresie przekonań o własnej skuteczności (opanowania 
emocji i w kontaktach interpersonalnych) oraz zakresie orientacji pozytywnej mo-
gą mieć wyniki niższe od przeciętnych w danej populacji. Dlatego pomimo istot-
nego wzrostu w zakresie obydwu zmiennych – przekonania o własnej skuteczności 
i orientacji pozytywnej – wyniki tej grupy po treningu nie muszą być wyższe od 
wyników grupy porównawczej. Jeśli grupa wsparcia jest wystarczająco skuteczna, 
nie będą niższe. 
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METODY

Do pomiaru pozytywnej orientacji, zgodnie z  jej oryginalnym ujęciem (Caprara, 
2009), zastosowano trzy skale – Skalę Samooceny, Skalę Satysfakcji z Życia oraz Test 
Orientacji Życiowej (LOT-R).

Skala Samooceny (SES; Rosenberg, 1965), w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej, La-
chowicz-Tabaczek i Łaguny (2008) jest jednowymiarowym narzędziem mierzącym po-
ziom ogólnej samooceny. Zawiera 10 diagnostycznych pozycji testowych, z których część 
ma charakter „odwrócony”. Osoba badana odpowiada na pytania przy użyciu 4-stopnio-
wej skali, której końce wyznaczająi: 1 – „zdecydowanie się zgadzam”, do 4 – „zdecydo-
wanie się nie zgadzam”. Zgodność wewnętrzna skali mierzona przy użyciu współczyn-
nika alfa Crombacha wynosi 0,77. Wyższy wynik oznacza wyższy poziom samooceny.

Skala Satysfakcji z Życia (SWLS; Diener i in., 1985), w polskiej adaptacji Juczyń-
skiego (2001), jest metodą do pomiaru uogólnionego zadowolenia z życia. Zawiera 5 
pozycji testowych, na które osoba badana odpowiada przy użyciu 7-punktowej skali, 
przy czym 1 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”, do 7 – „zdecydowanie się nie zga-
dzam”. Zgodność wewnętrzna wynosi a = 0,81. Wyższy wynik oznacza wyższy po-
ziom zadowolenia z życia.

Test Orientacji Życiowej (LOT-R; Scheier, Carver, Bridges, 1994) w polskiej ada-
ptacji Poprawy i Z. Juczyńskiego (Juczyński, 2001), służy do pomiaru poziomu opty-
mizmu. Składa się z 10 pozycji, z których 6 ma charakter diagnostyczny, natomiast 4 
mają charakter buforowy. Cześć pozycji diagnostycznych jest sformułowana w sposób 
„odwrócony”. Skala odpowiedzi rozciąga się od 0 – „zdecydowanie się nie zgadzam” 
do 4 – „zdecydowanie się zgadzam”. Wynik ogólny jest sumą pozycji diagnostycznych, 
im jest on wyższy, tym większą dyspozycję do optymizmu wykazuje osoba badana. 
Zgodność wewnętrzna skali wynosi a = 0,76.

Do zbadania poczucia własnej skuteczności zastosowano dwie metodyi: Skalę Sa-
moskuteczności Emocjonalnej oraz Skalę Samoskuteczności Interpersonalnej.

Skala Samoskuteczności Emocjonalnej (RESE; Bandura i in., 2003), w polskim 
tłumaczeniu Wacława Bąka i Piotra Olesia, służy do pomiaru poczucia własnej sku-
teczności w odniesieniu do opanowania pozytywnych i negatywnych stanów emocjo-
nalnych. Skala składa się z 12 pozycji testowych, na które respondenci odpowiadają za 
pomocą 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „zupełnie nie potrafię”, natomiast 5 – bar-
dzo dobrze potrafię”. Wyższy wynik oznacza wyższe poczucie własnej skuteczności 
w odniesieniu do radzenia sobie z emocjami. Zgodność wewnętrzna skali wynosi al-
fa = 0,79; dla podskali opanowania emocji pozytywnych a = 0,70, a negatywnych – 
a = 0,80 (smutek 0,68; lęk 0,73).

Skala Samoskuteczności Interpersonalnej (CPSE-R; Pastorelli i in., 2001), w pol-
skim tłumaczeniu i adaptacji Piotra Olesia, służy do badania przekonania o własnej 
skuteczności w zakresie funkcjonowania w  relacjach interpersonalnych. Oryginalna 
skala składa się z 37 pytań tworzących trzy skale czynnikowei: samoskuteczność w za-
kresie nauki, samoskuteczność społeczna i samoskuteczność w zakresie autoregulacji. 
Polska, skrócona wersja składa się z 17 pytań, na które badani odpowiadają posługu-
jąc się skalą od 1 – „zupełnie nie potrafię”, do 5 – „bardzo dobrze potrafię”. Wyższy 
wynik oznacza wyższe poczucie własnej skuteczności w odniesieniu do radzenia sobie 
w relacjach interpersonalnych. Polska wersja zawiera 4 podskale uzyskane za pomocą 
analizy czynnikowej (wyjaśniają w sumie 54% wariancji). Zgodność wewnętrzna skali 
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wynosi a = 0,75 (a w podskalach samoskuteczności w zakresiei: autoregulacji a = 0,74, 
społecznej (relacji z ludźmi) a = 0,72, spełniania oczekiwań innych a = 0,61 i własnej 
autonomii a = 0,64).

GRUPY BADANE

Ankiety rozdano 232 osobom w celu ich dwukrotnego wypełnienia. Spośród uczest-
ników badania, którzy zwrócili ankiety w pierwszym pomiarze, znaczna część albo nie 
zwróciła ankiet podczas drugiego pomiaru, albo też oddała je zakodowane w sposób 
uniemożliwiający ich dopasowanie do ankiet zebranych za pierwszym razem. W ten 
sposób do analiz włączono grupę 86 osób z pełnymi ankietami zarówno w pre- jak 
i postteście, z czego 51 osób brało udział w grupach wsparcia, natomiast 35 zostało 
dobranych do grupy porównawczej z pośród osób w podobnym wieku, nieuczęszcza-
jących w okresie badania na żadne warsztaty psychologiczne, terapie lub grupy samo-
pomocowe. Ze względu na specyfikę grupy, naturę i kontekst oddziaływania badanie 
miało charakter quasi-eksperymentalny, co oznacza, że przyporządkowanie do grup 
odbyło się w sposób nielosowy. W grupie badanej znalazło się 25 kobiet i 26 męż-
czyzn, natomiast w grupie porównawczej 11 kobiet i 24 mężczyzn. Średni wiek osób 
w  grupie badanej wynosił 17,12 lat (SD = 1,50), natomiast w  grupie porównawczej 
17,09 lat (SD = 0,75).

Procedura badania polegała na dwukrotnym wypełnieniu pięciu opisanych wyżej 
kwestionariuszy, na początku i na końcu udziału w grupach wsparcia (grupa porów-
nawcza w tym samym czasie w klasach szkolnych) oraz wypełnieniu metryczki. 

WYNIKI

Statystyki opisowe dla obu grup przedstawione są w tabeli 1. 
Rozkład badanych zmiennych był w przybliżeniu normalny – wartości bezwzględ-

ne dla skośności zawierały się w przedziale od 0,11 do 0,80, natomiast dla kurtozy od 

TABELA 1. Wyniki badanych grup w zakresie zmiennych składających się na orientację pozytywną 
i przekonania o własnej skuteczności

Grupa eksperymentalna Grupa porównawcza

Pretest Posttest Pretest Posttest

M SD M SD M SD M SD
SES 26,19 4,87 25,32 5,88 28,78 5,54 29,07 3,68

SWLS 18,27 5,79 18,45 7,14 18,36 6,15 20,18 5,14
LOT-R 13,08 3,61 13,34 4,75 13,52 5,18 13,79 4,89
RESE 40,42 6,55 42,02 4,92 40,92 6,47 44,18 6,24
CPSE 61,58 7,52 62,85 4,11 61,41 8,07 65,95 7,60

SES – samoocena,  SWLS – satysfakcja z życia,  LOT – optymizm,  RESE – poczucie sku-
teczności w zakresie opanowania emocji,  CPSE – poczucie skuteczności interpersonalnej
Źródłoi: opracowanie własne.
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0,16 do 1,60. Aby sprawdzić istotność różnic między grupami, zastosowano dla każ-
dej ze zmiennych analizę wariancji z powtarzalnym pomiarem w układzie 2 (grupyi: 
eksperymentalna vs. porównawcza) na 2 (czasi: pretest vs. posttest). Wyniki analiz za-
wiera tabela 2.

TABELA 2. Wartości testu F oraz siła efektu (cząstkowe eta2) dla poszczególnych zmiennych

efekt SES SWLS LOTR RESE CPSE

F(1,82) η2 F(1,82) η2 F(1,82) η2 F(1,82) η2 F(1,82) η2

grupa 12,84** 0,13 0,67 0,008 0,27 0,003 1,40 0,02 1,05 0,01
czas 0,26 0,003 2,56 0,03 0,32 0,004 12,35** 0,13 13,25** 0,14

grupa 
x czas 1,05 0,01 2,06 0,02 < 0,001 0,001 1,04 0,01 3,81t 0,04

t p < 0,1;  ** p < 0,001;  SES – samoocena,  SWLS – satysfakcja z życia,   
LOT – optymizm,  RESE – poczucie skuteczności w zakresie opanowania emocji,   
CPSE – poczucie skuteczności interpersonalnej
Źródłoi: opracowanie własne.

Wyniki ANOVA wskazują na cztery istotne efekty. Pierwsze dwa dotyczą efek-
tu głównego czasu pomiaru w przypadku dwóch rodzajów poczucia własnej warto-
ścii: odnośnie do emocji oraz relacji interpersonalnych. W obydwu przypadkach na-
stąpił ich wzrost w drugim czasie pomiarui: F(1,82) = 12,35, p < 0,001, η2 = 0,13 dla 
RESE i F(1,82) = 13,25, p < 0,001, η2 = 0,14 dla CPSE. Dodatkowo, istotny na po-
ziomie tendencji efekt interakcji pomiędzy grupą a czasem pomiaru (F(1,82) = 3,81, 
p = 0,054, η2 = 0,04), wskazuje na to, że znaczący wzrost poczucia samoskuteczności 
w relacjach z innymi ludźmi nastąpił jedynie w grupie porównawczej. Grupy różniły 
się również istotnie pod względem poziomu samooceny, zarówno w pre-, jak i postte-
ściei: F(1,82) = 12,84, p < 0,001, η2 = 0,13.

Ze względu na możliwość wystąpienia pozornych różnic w czasie i pomiędzy gru-
pami, które nastąpiły nie tyle ze względu na prawdziwą zmianę, jaka zaszła, ale ze 
względu na możliwy błąd pomiaru, postanowiliśmy zastosować również metodę mo-
delowania z  użyciem zmiennych latentnych. Zgodnie z  procedurą zaproponowaną 
przez Raykova (1992) sformułowany został model pozwalający na pomiar prawdziwej 
zmiany zachodzącej w czasie (nie tylko tzw. zmiany resztowej oraz zmiany wynikają-
cej z błędów pomiaru). 

Model jest przedstawiony na rysunku 1. Uwzględnia on cztery główne zmien-
ne latentne, z których dwie pierwsze reprezentują średnie wyniki w preteście dla po-
zytywnej orientacji (POpretest) oraz samoskuteczności (PSpretest). Wskaźnikami 
zmiennej latentnej POpretest była samoocena, satysfakcja z życia oraz optymizm mie-
rzone przed treningiem. Natomiast wskaźnikami zmiennej PSpretest były wyniki 
osób w samoskuteczności opanowania emocji i w kontaktach interpersonalnych zmie-
rzone przed treningiem. Ładunki czynnikowe dla poszczególnych zmiennych zosta-
ły z góry określone po ich uprzednim oszacowaniu w prostym modelu pomiarowym. 
W celu kontroli wyników pretestu poprowadzono ścieżki od zmiennych latentnych 
POpretest i PSpretest do odpowiadających im zmiennych mierzonych po treningu. 
Ładunkom czynnikowym dla zmiennych w postteście przypisano takie same warto-



MAŁGORZATA ŁYSIAK, PIOTR OLEŚ, TOMASZ JANKOWSKI, MAGDALENA FLAK, JOANNA CZARNIK60
PS

YC
HO

LO
GI

A 
W

YC
HO

W
AW

CZ
A,

 N
R 

10
/2

01
6,

 5
1–

66

ści jak odpowiadającym im zmiennym w preteście. Dało to możliwość wyodrębnienia 
kolejnej pary zmiennych latentnych reprezentujących zmianę w nasileniu pozytyw-
nej orientacji (POzmiana) oraz poczuciu własnej skuteczności (PSzmiana). Pozwolo-
no również na korelację pomiędzy błędami dotyczącymi tych samych metod w dwóch 
odstępach czasu.

Model okazał się dobrze dopasowany do danych. Najczęściej brane pod uwagę 
przy ocenie dopasowania modelu współczynniki były na akceptowalnym poziomiei: 
χi2/df = 1,45; CFI = 0,95; TLI = 0,92; RMSEA = 0,07. Analiza poszczególnych ele-
mentów modelu wskazuje na kilka ciekawych efektów. Po pierwsze, pozytywna orien-
tacja i ogólne poczucie własnej skuteczności przed treningiem były istotnie i umiarko-
wanie związane ze sobą (r = 0,52; p < 0,001). Grupy jednakże nie różniły się istotnie 
między sobą w nasileniu obydwu zmiennych – ich korelacje ze zmienną reprezentującą 
udział w treningu okazały się nieistotne. Udział w treningu nie miał również związku 
ze zmianą w pozytywnej orientacji (b = –0,05, n.i.), natomiast pozwalał przewidywać 
zmiany w ogólnym poczuciu własnej skuteczności. Osoby po ukończonym treningu 
wykazywały tendencję do mniejszych zmian w obrębie poczucia własnej skuteczno-
ści niż osoby z grupy porównawczej (b = –0,21, p < 0,09). Co ciekawe, zmiany w po-
czuciu własnej skuteczności istotnie przewidywały zmiany w pozytywnej orientacji 
(b = 0,49, p < 0,001).

RYSUNEK 1. Model przedstawiający związek pomiędzy udziałem w treningu a zmianami w pozytywnej 
orientacji (PO) i samoskuteczności (PS) 

Wartości wyjściowe pozytywnej orientacji i samoskuteczności oraz ich zmiany w czasie są ujęte 
w formie zmiennych latentnych. Na rysunku przestawiono standaryzowane współczynniki ścieżek. 

Współczynniki oznaczone kolejnymi literami „a”, „b”, „c”, „d” i „e” zostały ograniczone do ustalonych 
wcześniej wielkości.

Źródłoi: opracowanie własne.
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DYSKUSJA WYNIKÓW

Przeprowadzone badania mają dwa istotne aspektyi: poznawczy i aplikacyjny. Z po-
znawczego punktu widzenia służyły próbie weryfikacji hipotezy Caprary (2009), że 
orientacja pozytywna może ulegać zmianie pod wpływem wzrastającego przekonania 
o własnej skuteczności. W tym wypadku trenowano m.in. umiejętności psychospo-
łeczne, co mogło się przyczyniać do wzrostu przekonania o własnej skuteczności w za-
kresie opanowania emocji i funkcjonowania w kontaktach społecznych. Są to ważne 
umiejętności w okresie adolescencji. Niestety wobec nieoczekiwanych wyników hipo-
tezy tej po prostu nie dało się weryfikować.

Oczekiwany efekt wzrostu nasilenia przekonań o własnej skuteczności oraz w za-
kresie orientacji pozytywnej nie nastąpił, pomimo wielotygodniowego udziału w gru-
pach wsparcia i związanego z tym treningu umiejętności psychospołecznych. Nato-
miast w grupie niepoddanej żadnemu treningowi nastąpił istotny wzrost w zakresie 
nasilenia przekonań o własnej skuteczności opanowania emocji oraz w kontaktach in-
terpersonalnych i realizacji zadań (hipoteza 1). Istotnych zmian w zakresie zmiennych 
składających się na orientację pozytywną nie odnotowano (hipoteza 2). Uczestnicy 
grup wsparcia różnili się od swych nieprzejawiających trudności w przystosowaniu ró-
wieśników w zakresie samooceny, w obydwu pomiarach samoocena uczestników grup 
wsparcia była na niższym poziomie (hipoteza 4). Potwierdziła się jedynie hipoteza po-
stulująca związek między przekonaniami o własnej skuteczności a orientacją pozytyw-
ną (hipoteza 3).

Wyniki falsyfikują trzy spośród czterech hipotez, a niektóre są odwrotne w sto-
sunku do oczekiwanych. Pytanie, dlaczego tak jest?

Przede wszystkim programem grup wsparcia objęta jest młodzież zagrożona pa-
tologią społeczną. Fakt ten może wyjaśniać niższe wyniki w  zakresie samooceny 
w grupie uczestników grup wsparcia w porównaniu z grupą porównawczą. To, co 
wydaje się niezrozumiałe, to po pierwsze brak efektów oddziaływania grup wspar-
cia i treningu umiejętności psychospołecznych, a po drugie, istotny wzrost wyników 
grupy porównawczej w obydwu rodzajach przekonań o własnej skuteczności (pomiar 
drugi). W pierwszym badaniu wyniki osób z grupy kryterialnej i porównawczej w za-
kresie przekonań o własnej skuteczności nie różniły się istotnie, a po kilku miesią-
cach nastąpił istotny wzrost nasilenia owych przekonań, ale tylko w grupie nieobję-
tej programem grup wsparcia. Osoby trenujące np. opanowanie emocji, asertywność, 
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu, samokontrolę nie odniosły namacalnych 
korzyści z takiego oddziaływania, podczas gdy osoby niepoddane takiemu treningo-
wi – jeśli ich przekonania o własnej skuteczności są adekwatne do zachowania – roz-
winęły umiejętności psychospołeczne w stopniu znaczącym. Jak można wyjaśnić ten 
nieoczekiwany rezultat?

Programem wsparcia objęta jest młodzież zagrożona patologią społeczną, niskie 
wyniki w zakresie samooceny są zrozumiałe, podobnie jak utrzymywanie się ich po-
mimo udziału w programie (por. Rosenblend, 2003). Brak zmian w zakresie satys-
fakcji z życia i optymizmu oraz przekonań o skutecznej samokontroli emocji i dzia-
łań i w zakresie kontaktów interpersonalnych i realizacji zadań u uczestników grup 
wsparcia nie wyklucza, że choć nie nastąpiła zmiana ilościowa, to mogły jednak zajść 
zmiany jakościowe polegające na lepszym uświadomieniu sobie zakresu i istoty proble-
mów osobistych – na tym polega w znaczniej mierze praca w grupach wsparcia. Grupy 
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te być może chronią przed uzależnieniem, zaburzeniami zachowania oraz eskalacją 
problemów w krytycznym okresie życia (Raport z badań, 2011), ale nie przyczyniają 
się do wzrostu zadowolenia z życia czy nabywania bardziej adaptacyjnych przekonań 
na temat siebie, własnego życia, przyszłości czy własnych możliwości. Niekoniecznie 
też owocują zwiększonym poczuciem wsparcia społecznego lub wzrostem samooceny 
(Smith, 2005). Jednakże istnieją badania, które wykazują adaptacyjne zmiany w za-
kresie koncepcji siebie i poczucia własnej wartości (u dziewcząt) w wyniku uczestni-
czenia w programie grup wsparcia (Rosenbledt, 2003).

Grupy wsparcia zawierają szeroko rozumiany element edukacyjny i bywa tak, że 
są wręcz utożsamiane z profilaktyką w ogóle. Jak wynika z przeglądu badań ewalu-
acyjnych, rezultaty najbardziej rozpowszechnionych programów są niejednoznaczne. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy zajęcia grup wsparcia są wkomponowane w szerszy 
program działań wychowawczych szkoły, środowiska rodzinnego i instytucji współ-
pracujących (Okulicz-Kozaryn, 2013). Oddziaływanie samej grupy wsparcia dla mło-
dzieży szczególnie zagrożonej mogą być niewystarczające, jeśli niekorzystne otoczenie 
nie jest objęte programem profilaktycznym.

Z  drugiej strony, uczestnicy z  grupy porównawczej, niepoddani tak silnej pre-
sji problemów środowiskowych, osobistych czy rodzinnych, mają – być może słabo 
zreflektowane – poczucie, że dobrze sobie radzą i skutecznie podtrzymują, czy wręcz 
umacniają pozytywne przekonania o sobie, własnym życiu i przyszłości. Jeśli jedno-
cześnie otrzymują tzw. nieprofesjonalną pomoc ze strony przyjaciół, rodziny, znajo-
mych, duchownych czy nauczycieli, to poczucie radzenia sobie rzeczywiście może być 
dość wysokie (Bergin, Lambert, 1990, zai: Włodawiec, 1998, s. 6).

Być może program wsparcia w równiej mierze uświadamia problemy, co pozwa-
la nabywać coraz bardziej adaptacyjne sposoby radzenia sobie z nimi. Adaptacyjne 
rozwiązanie trudnych problemów może odbywać się sporym kosztem psychicznym 
i  stąd nie musi łatwo przekładać się na wzrost pozytywnych przekonań o  sobie, 
przyszłości czy jakości życia. Istotą sprawy w programie wsparcia jest zapobieganie 
uciekaniu młodych ludzi od problemów w alkohol, używki lub do grup z margine-
su społecznego oraz dążenie do tego, by świadomie i odważnie stawiali czoła pro-
blemom osobistym, rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. To zaś kosztuje. Moż-
na się nauczyć opanowania emocji, obrony swych praw, wyrażania swych potrzeb 
– i  w  tym sensie funkcjonować zdrowiej – ale ponosić emocjonalne i  poznawcze 
koszty, narażając się na silniejszy stres, niż gdyby zastosować techniki ucieczkowe. 
Analogiczne wyniki uzyskano w badaniach dorosłych. W raporcie Ewaluacyjnym 
Programu Rozwoju Osobistego grupy osób po oddziaływaniach terapeutycznych 
podzielono m.in. na tych, którym leczenie nie w pełni pomogło, ale oceniają pobyt 
w ośrodkach pozytywnie, i  tych, którym leczenie nie pomogło lub wręcz zaszko-
dziło. Członkowie drugiej grupy jako korzyść podawali zdobycie większej wiedzy 
o sobie, lecz pomimo tej wiedzy nie zawsze potrafili uporać się ze swoimi głównymi 
problemami (Włodawiec, 1998). Trzecia grupa osób, którym leczenie nie pomogło 
lub nawet zaszkodziło, zwracała uwagę nai: brak motywacji do aktywnego lecze-
nia, niepodejmowanie pracy nad sobą i zmianą swoich postaw, powstanie nowych 
trudnych sytuacji, których rozwiązanie wymagałoby większego wysiłku i  zaanga-
żowania. W naszych badaniach mogło być podobnie. Innymi słowy, brak zmiany 
na poziomie psychometrycznym nie musi oddawać pełni procesów zachodzących 
w wyniku uczestniczenia w grupach wsparcia. Przekonanie o własnej skuteczności 
może pozostać metrycznie niezmienione, ale sposób funkcjonowania może być bar-
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dziej adaptacyjny. Istnieje pośrednie potwierdzenie dla takiej interpretacji, uczest-
nicy grup wsparcia relacjonowali adaptacyjne zmiany w zakresie sposobu postrzega-
nia kontaktów i problemów rodzinnych i rówieśniczych, w zależności od programu 
grupy (Connor, 1995).

Możliwa jest też inna interpretacja. Nabywanie umiejętności psychospołecznych 
poprawia jakość funkcjonowania na co dzień, ale niekoniecznie przyczynia się do 
zwiększonego poczucia sensowności życia i własnej aktywności – a te zmienne w okre-
sie adolescencji mają duże znaczenie dla samooceny, optymizmu czy poczucia jako-
ści życia, ale też dla kształtującej się tożsamości (Oleszkowicz, Senejko, 2011; Rapha-
el i in., 1994). Źródłem satysfakcji i powodem adekwatnej samooceny u progu życia 
dorosłego nie musi być samokontrola i inne umiejętności psychospołeczne. Znacznie 
ważniejszym źródłem pozytywnych emocji i przekonań jest zaangażowanie w aktyw-
ność celową i powodzenie w niej, budowanie własnej autonomii poprzez podejmowa-
nie ważnych decyzji życiowych, jak też odpowiedzialność za siebie i innych (Bandura, 
2001; Leontiev, 2006; Nurmi, Samela-Aro, 2006). Przystosowanie nie oznacza tylko 
skutecznego radzenia sobie w środowisku, lecz także planowanie życia, podejmowanie 
nowych wyzwań i wybór preferencji życiowych.

Można zaryzykować hipotezę, że młodzież niezagrożona patologią społeczną (gru-
pa nieuczestniczących w programie grup wsparcia) spontanicznie rozwija aktywność 
celową, buduje własną autonomię, nawiązuje satysfakcjonujące kontakty i ogólnie ra-
czej cieszy się z życia niż skupia się na jego problemach; podąża drogą pozytywne-
go rozwoju (Larson, 2000). To właśnie wyrażają wyniki ukazujące wzrost przekonań 
o własnej skuteczności. Natomiast uczestnicy grup wsparcia tracą podwójniei: więk-
szość energii wydatkują na mniej lub bardziej adaptacyjne próby radzenia sobie z pro-
blemami i niewiele jej już zostaje na ów pozytywny rozwój; zyskują jedynie to, że nie 
schodzą na margines i nie wpadają w społeczne patologie. Skutecznie wspierać w sy-
tuacjach naprawdę trudnych, to podtrzymywać szanse rozwoju i zapobiegać patolo-
gii, a nie inspirować do samoaktualizacji. Do podobnych wniosków prowadzi dokład-
na analiza Raportu z badań (2011) nad efektywnością programu psychoedukacyjnego 
dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną. Wprawdzie zmniejszyło się nasilenie 
nieprzystosowania młodzieży objętej programem, ale nie zmieniły się istotnie wyniki 
w zakresie samooceny czy przekonania o kontroli nad środowiskiem lub poczucia ak-
ceptacji w grupie rówieśniczej; przystosowanie psychospołeczne nadal pozostawało na 
poziomie niższym w porównaniu z młodzieżą niewymagającą oddziaływań profilak-
tycznych. Proces zmiany, jakiej doświadczają uczestnicy grup wsparcia, w pierwszym 
momencie wydaje się znaczący. Jednakże zmiany i umiejętności psychospołeczne, ta-
kie jak większa zdolność do szukania bliskości, trwalszych relacji interpersonalnych 
czy odpowiedzialności za innych, okazują się nietrwałe z tendencją do zmniejszania 
się (Włodawiec, 1998).

Ograniczenia badań wynikają z ich kwestionariuszowego charakteru, brakuje da-
nych jakościowych dotyczących sytuacji psychologicznej badanych oraz zmian, jakie 
dostrzegają pod wpływem uczestniczenia w grupach wsparcia, a to wydaje się kluczo-
we dla zrozumienia istoty uzyskanych danych. Charakter grupy badanej (młodzież 
w okresie rozwojowym potrzebująca pomocy) oraz długi czas oddziaływania (kilka 
miesięcy) wymuszał zastosowanie quasi-eksperymentalnego planu badawczego. Wią-
że się to z kilkoma istotnymi ograniczeniami, z których najważniejszym jest brak ja-
sności co do przyczyn uzyskanych efektów. Nie wiadomo, czy brak zmian w grupie 
badanej był podyktowany specyfiką grupy czy też wpływem oddziaływania. 
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Wśród ograniczeń tego badania trzeba wskazać ponadto dobór grupy porównawczej. 
Grupa kontrolna – gdyby taka była możliwa – powinna zawierać osoby, które podobnie 
jak uczestnicy grupy kryterialnej potrzebują pomocy i wsparcia, ale jej nie otrzymują. Jed-
nakże z punktu widzenia realiów tego rodzaju oddziaływań nie można było niektórych 
potrzebujących zakwalifikować do grup wsparcia, a część pozostawić bez pomocy. 

W przyszłych badaniach należałoby ten problem rozwiązać. Ponadto, z obliczeń 
wypadło wiele osób, które tak wypełniały testy, że nie udało się ich zidentyfikować ja-
ko pochodzących od tej samej osoby. To zaważyło na zmniejszonej liczebności grup. 
Nie można też wykluczyć, że w  grupie porównawczej znalazły się osoby raczej su-
mienne, to jest takie, które wypełniły i podpisały testy bardziej starannie. Natomiast 
w grupie kryterialnej było o tyle łatwiej identyfikować badania, że pochodziły one od 
mniejszych grup (ok. 10–12 osobowych), a nie od całych klas szkolnych (20–30 osób). 

Dalsze badania warto wzmocnić o szereg pytań pozwalających ustalić źródła sa-
tysfakcji z życia, problemy oraz to, czego konkretnie dotyczą przekonania o własnej 
skuteczności.

Jeśli jako ograniczenie potraktować „zastaną” formułę programu grup wsparcia, 
to można i warto proponować zmiany i udoskonalenia tego programu. Można popra-
wić kwalifikację do grup, np. część młodzieży objąć raczej opieką indywidualną, nie 
grupową, przynajmniej do czasu rozwiązania najostrzejszych problemów, a zarazem 
uzyskania stanu gotowości do pracy w grupie. Grupy wsparcia opierają się na pracy 
na procesie, ale bardzo możliwe, że wprowadzenie elementów struktury, np. treningu 
asertywności, zwiększyłby skuteczność oddziaływań.

Podsumowując, badania nie tyle dowodzą nieskuteczności młodzieżowych grup 
wsparcia, ile pokazują (pośrednio), jak „trudna młodzież” jest nimi objęta i jak trud-
nym zadaniem jest prowadzenie tego typu programów profilaktycznych.
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UNEXPECTED RESULT OF ADOLESCENTS’ PARTICIPATION  
IN SUPPORT GROUPS

Abstract: The preventive program of sup-
port groups for adolescents is to prevent 
social pathologies among young people. 
The subject of the study was to test the ef-
fectiveness of participation in the program 
by measuring variables showing the level 
of adaptation two timesi: self-esteem (RS-
ES; Rosenberg, 1965), satisfaction with 
life (SWLS; Diener et al., 1985), optimism 
(LOT-R; Scheier et al., 1994), regulatory 
emotional self-efficacy (RESE; Bandura 
et al., 2003), and interpersonal self-effica-
cy (CPSE-R; Pastorelli et al., 2001). Two 
groups were studiedi: participants in sup-
port groups (n = 51, mean age M = 17.12, 
SD = 1.50) and a  control group (n = 35, 
M = 17.09, SD = 0.75). Both measure-
ments – at the beginning and at the end 

of participation in support groups (meas-
urements for the control group were per-
formed at the same time) – showed higher 
mean scores for self-esteem in the control 
group. Contrary to expectations, there 
were no significant changes in the varia-
bles listed in the group in the support pro-
gram. In contrast, scores for both types of 
self-efficacy increased in the control group. 
As hypothesized, a relationship was found 
between self-efficacy and positive orienta-
tion understood as a  latent variable that 
explains covariance in self-esteem, satisfac-
tion with life and optimism. 

Key words: support group, adolescents, 
self-efficacy, self-esteem, adaptation 


