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Streszczenie: W życiowym samookreśleniu i samoidentyfikacji młodzieży ważną rolę na
danym etapie socjalizacji zaczynają odgrywać grupy rówieśnicze. Nastoletni i młodzieńczy
etapy socjalizacji z reguły charakteryzują się obniżeniem znaczenia i roli rodziców, rodziny i
szkoły jako instytucji socjalizacji. Ważniejszym autorytetem w tym okresie zostają przyjaciele,
rówieśnicy, grupy podwórkowe itp. Świadczą o tym wyniki badań socjologicznych
przeprowadzonych jesienią 2004 roku w Mińsku – 90,1% młodych ludzi stwierdziło, że jest
członkiem trwałej grupy przyjacielskiej. Właśnie w takich grupach kształtują się systemy
wartości, w ramach, których ujawniają się wartości priorytetowe, stereotypy zachowań i
predylekcje moralno-estetyczne. Jednym z ważniejszych zadań jest wyjaśnienie stopnia
grupowego włączenia młodzieży w bezprawną działalność, a także ukazanie rodzajów
dewiacyjnego zachowania najbardziej rozprzestrzenionych w grupach młodzieżowych.
Wśród najbardziej szczególnych przejawów form zachowań dewiacyjnych można wskazać
w pierwszej kolejności spożywanie alkoholu, następnie zaczepianie przechodniów oraz bójki z
rówieśnikami. Inne rodzaje zachowania dewiacyjnego (używanie narkotyków, prostytucja,
rabunek itd.) występują w młodzieżowych grupach przyjacielskich w stopniu nieznacznym.

SYMPTOMS OF GROUP DEVIANT BEHAVIOUR WITHIN YOUTH
ENVIRONMENT
Key words: teenagers, socialization, social deviations, groups of friends
Summary: Participation within groups of friends is perceived as a natural stage of young man
socialization. The motives for the choice of peer group result from community of interests,
common beliefs, being at ease and accustomed to one another. There should be made a
distinction between a group of friends and delinquent youth groups which characterize with a
fixed hierarchy and structure, as well as ability for regeneration and infringing the law (this is
the form of identification). Carried out research showed that majority of youth groups have a
street character. The most frequent deviant behaviours are: alcohol drinking, provoking
passer-byes and peer fights. These are weak and coincidental symptoms of socials deviations,
which are easy to correct and eliminate.

148

Prewencja

W określeniu swojego miejsca w życiu i w samoidentyfikacji młodzieży ważną
rolę na określonym etapie socjalizacji zaczynają odgrywać grupy rówieśnicze.
Nastoletni i młodzieńczy etap socjalizacji charakteryzuje się zazwyczaj redukcją
wartości i roli rodziców, rodziny i szkoły jako instytucji socjalizacji.
Najważniejszymi autorytetami w tym okresie stają przyjaciele, rówieśnicy, koledzy z
podwórka in. Właśnie w ramach grup rówieśniczych kształtują się systemy orientacji,
obejmujące zwłaszcza określone priorytety wartościowe i stereotypy zachowaniowe,
przede wszystkim moralno-estetyczne. Grupy rówieśnicze młodych ludzi są swojego
rodzaju „arenami kulturowymi”, na których nastolatki przechodzą proces socjalizacji
i kształtują swój stosunek do innych ludzi. Związane to jest z tym, że dla człowieka
wstępującego w życie dorosłe charakterystyczne jest dążenie jeżeli nie do obalenia
ideałów swoich ojców, to przynajmniej do poddania ich pod wątpliwość. Wiąże się to
z pragnieniem samoidentyfikacji i zdobycia autorytetu właśnie w środowisku swoich
rówieśników, a nie w oczach dorosłych. Dlatego na tym etapie socjalizacji nagle
wzrasta wartość grup rówieśniczych, w których praktycznie funkcjonują wszystkie
nastolatki. Świadczą o tym między innymi dane uzyskane w czasie sondażu
socjologicznego przeprowadzonego jesienią 2004 roku w Mińsku, z których wynika,
że 90,1% młodych ludzi potwierdza bycie członkiem takiej grupy przyjacielskiej
rówieśniczej. Zjawisko to jest zupełnie naturalne, albowiem odpowiada potrzebom
konkretnego etapu socjalizacji młodego człowieka, a zatem nie może być ono
scharakteryzowane jako wyłącznie negatywne.
Uczestnictwo w grupach przyjacielskich postrzegamy więc jako naturalny etap w
socjalizacji młodego człowieka, w pierwszej kolejności nastolatka. Ważne pytanie
dotyczy jednak tego, w jakim celu zbierają się tacy kompanii, jak i gdzie oni spędzają
czas, jakie są stosunki między członkami tej grupy, czy charakteryzują się oni
swoistym zachowaniem dewiacyjnym? Przecież socjalizacja ma umożliwiać stały
rozwój osobowościowy (dorastanie), będący złożonym procesem, któremu
szczególnie w młodzieńczych latach towarzyszą kryzysy, z których nie wszystkie
mogą być pokonane. Dlatego niezbędną jest analiza szczegółowa pojęcia
„młodzieżowa grupa przyjacielska”. Cechami charakterystycznymi takiej grupy, z
naszego punktu widzenia są: podobny wiek członków grupy, terytorialność
(zamieszkiwanie w jednym rejonie, nauka w jednej szkole), wspólne spędzanie czasu
wolnego, obecność sztywnej struktury wewnętrznej i aktywność sytuacyjna.
Sondaż socjologiczny wykazał, że wśród motywów, którymi kierują się młodzi
ludzie w wyborze grupy przyjacielskiej na pierwszym miejscu znajdują się ogólne
poglądy na życie (taką odpowiedź wskazało 60,6% respondentów). Na drugiej
pozycji usytuowała się potrzeba bycia razem (48,3%), dalej takie motywy, jak
swoboda (wolność), nieobecność norm i reguł przyjętych u dorosłych (42,8%),
zainteresowanie wspólnymi sprawami (38,8%), wspólnota losu (33,9%), zapał do
wspólnego biznesu (6,9%), symbolika i podobne ubranie (5,8%). Należy podkreślić i
taki ważny fakt, że dla prawie co czwartego młodego mieszkańca Mińska (24,2%)
grupa przyjacielska daje poczucie bezpieczeństwa i w sytuacji kryzysowej właśnie na
jej pomoc, a nie na wsparcie rodziców czy organów ochrony prawa liczy większość
(58,4%) młodych ludzi.
Od grupy przyjacielskiej należy odróżniać tak zwane delikwentne ugrupowanie
młodzieżowe, które charakteryzują się sztywną hierarchią i organizacją, zdolnością
do odtwarzania swojego istnienia mimo zmian w składzie grupy oraz wchodzeniem w
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konflikt z prawem (przy czym naruszanie prawa jest dla członków takiej grupy formą
identyfikacji grupowej). Jednym z ważniejszych zadań jest więc ustalenie zakresu
włączenia grupowego młodzieży Mińska w działalność przeciw prawu, a także
ujawnienie najbardziej rozpowszechnionych w grupach młodzieżowych rodzajów
zachowania dewiacyjnego. Przy analizie empirycznej informacji socjologicznej
możemy odnotować następujące momenty kluczowe. Prawie czwarta część
respondentów (24,1% od ogólnej liczby badanych) zaznaczyła, że wolny czas spędza
głównie poza domem, w wejściach domowych, a połowa (49,3%) w ten sposób
zachowuje się tak od czasu do czasu. Możemy zatem przyjąć, że większość grup
młodzieżowych ma charakter uliczny. Wśród najczęstszych przejawów form
zachowania dewiacyjnego możemy wyróżnić w pierwszej kolejności picie napojów
spirytusowych (stale używa mocne napoje 6,8% ogólnej liczby respondentów, a
rzadko 43,9%; piwo, dżin-tonik i inne napoje stale spożywa 16,8% badanych
młodych ludzi, a 59,5% czyni tak od czasu od czasu). Co trzeci młody mieszkaniec
Mińska (35,9% respondentów) wskazuje, że rzadko zaczepia przechodniów, а 35,7%
bije się z innymi kompanami (stale zajmuje się tym odpowiednio 2,1% i 4,2%
respondentów). Inne rodzaje zachowania dewiacyjnego (używanie narkotyków,
prostytucja, grabież i inne) są właściwe młodzieżowym kompaniom przyjacielskim w
stopniu nieznacznym.
Charakteryzując właściwości demograficzne młodzieży popełniającej czyny
patologiczne należy zauważyć, że dla dziewczyn w znacznie mniejszym stopniu niż
dla chłopców właściwe są formy dewiacyjnego zachowania związane z przemocą. W
bójkach stale bierze udział 6,8% zapytanych chłopców i tylko 1,3% dziewczyn, a
nigdy nie robi tego odpowiednio 47,3% i 72,1% respondentów. Dziewczyny także
znacznie rzadziej niż chłopcy zaczepiają przechodniów (stale popełnia takie czyny
3,1% młodych mężczyzn i 1,1% dziewczyn, a nigdy nie zachowuje się w taki sposób
odpowiednio 58,2% i 68,0% badanych). Pieniądze nastolatkom odbiera stale 1,2%
chłopców i 0,6% dziewczyn. Stosunek procentowy zachowań dewiacyjnych
młodzieńców i dziewczyn w odniesieniu do innym wskaźników rangowych także
świadczy o tym, że podobnego rodzaju zachowanie jest bardziej charakterystyczne
dla tych pierwszych.
W świetle powyższego możemy stwierdzić, że dane uzyskane z przywołanego badania
socjologicznego świadczą o tym, że dla przytłaczającej większości mińskiej młodzieży nie
są charakterystyczne przestępcze i inne skrajne formy zachowania dewiacyjne (prostytucja,
używanie środków narkotycznych i in.). Przyczyny włączenia młodego człowieka do tej
czy innej grupy rówieśniczej związane z określonym etapem socjalizacji, a motywy wyboru
kompanii mają swoje źródło we wspólnocie zainteresowań, poglądów na życie, swobodzie
obcowania, przyzwyczajeniu do bycia razem. W większości wypadków dla kompanii
takich charakterystyczne są słabe i przypadkowe przejawy dewiacji społecznych, które dość
łatwo mogą być poddane korekcji i mogą być usunięte. Tym niemniej nie należy zapominać
o tym, że pojedyncze przejawy dewiacji mają tendencje przekształcenia w trwałe formy
zachowania, które pokonuje się już z trudem i które mogą doprowadzić do poważnych
naruszeń prawa. Dane z badań socjologicznych i statystycznych świadczą, że zachowanie
dewiacyjne młodzieży w większości wypadków jest fenomenem grupowym i nawet w
wypadku, gdy młody człowiek indywidualnie dokonuje naruszenie prawa, często
identyfikuje siebie z jakąś grupą. Z tych danych wynika wniosek, że bariery w socjalizacji
tak zwanych „trudnych nastolatków”, kształtujących się w grupach podwórkowych, w
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miarę dorastania młodzieży i wstępowania jej w życie dorosłe, mają tendencję do redukcji,
w związku z czym w starszych grupach wiekowych młodzieży (20–24 i 25–29 lat) skala
dewiacji w zachowaniu zmniejsza się. W odniesieniu do grup przestępczych jest odwrotnie,
to znaczy występuje tendencja wzmacniania zachowania dewiacyjnego kosztem
intensyfikacji procesów kryminalizacji tych młodych ludzi, którzy wstąpili na drogę
naruszania prawa i popełniania czynów przestępczych.
Podsumowując możemy sformułować kilka rekomendacji w celu udoskonalenia
pracy wychowawczej z dzieci i nastolatkami. Po pierwsze, rodzicom, nauczycielom i
pracownikom instytucji zajmującymi się sprawami nieletnich należy w pełni
uświadomić, że wyróżniającą właściwością społeczno-psychologiczną grupy
wiekowej 13–18-letnich nastolatków jest maksymalizm młodzieńczy, wyrażający się
w doprowadzanych do skrajności wymaganiach w stosunku do ludzi otaczających i
do rzeczywistości społecznej. Maksymalizm ten jest zwykle kategorycznie odrzucany
przez ludzi dorosłych, co popycha nastolatków do obcowania i współdziałania z
swoimi rówieśnikami, najczęściej w grupach podwórkowych i ulicznych.
Po drugie, w pracy z nastolatkami należy uwzględniać, że w takich grupach
(podwórkowych i ulicznych) w większości wypadków realizuje się dążenia tych
nastolatków, których więź z rodzicami nagle osłabia się, a którzy szukają
samoidentyfikacji i możliwości zdobycia autorytetu nie w oczach dorosłych, a w
środowisku swoich rówieśników. Z tego powodu włączanie się do takich grup należy
traktować jako tak samo naturalne i nieodwracalnie, jak wszystkie pozostałe
charakterystyczne zjawiska dla tego okresu rozwojowego nastolatków.
Uniemożliwienie czy zabronienie formowania się grup przyjacielskich jest nierealne,
a zatem należy badać ich osobliwości, charakter i kierunek działań.
Po trzecie, efektywna praca wychowawcza z nastolatkami jest możliwa wtedy, gdy
wychowawcy (rodzice, nauczyciele, pracownicy organów ochrony prawa i in.) zrozumieją,
że kształtujące się w grupach przyjacielskich osoby, często przeżywające charakterystyczne
dla wieku nastolatków trudności kryzysowe socjalizacji i wstępowania w dorosłe życie,
powinny spotykać się z pełnym zrozumieniem i wsparciem w swoim dążeniu do dobrego
wyglądania w oczach rówieśników i w relacji do własnych przedstawień o sobie. Dlatego
przyjacielskie grupy nastolatków należy rozpatrywać i oceniać nie tylko jak zło nieuchronne
(«zły wpływ ulicy»), co jest charakterystyczne dla wielu dorosłych ludzi, lecz przede
wszystkim jako ważny czynnik socjalizacji, tym bardziej, że w wielu takich kompaniach
realizuje się dążenie do wsparcia i pomocy jeden drugiemu.
Po czwarte, w pracy wychowawczej z nastolatkami niezbędne jest wyjaśnienie i
określenie charakteru i kierunkowości działań podwórkowych kompanii
przyjacielskich, w których rozmaite rodzaje zachowania dewiacyjnego przejawiają się
epizodycznie (bójki, spożywanie alkoholu, lekkich narkotyków i in.) oraz tych, które
istotnie zaliczyć należy do przestępczych grup ulicznych, które charakteryzują się
działaniami bezprawnymi (wymuszanie, szantaż, grabież, prostytucja i in.).

Po piąte, w działalności wychowawczej z nastolatkami szczególną uwagę
należy zwracać na ujawnienie liderów grup przyjacielskich w celu przeprowadzenia
z nimi indywidualnej pracy zorientowanej na to, żeby móc korzystać z ich wpływu
na rówieśników. Celem takiego zabiegu jest ukierunkowanie aktywności tych grup
na rozmaite formy działalności pożytecznej dla społeczeństwa, na uczestnictwo w
twórczości technicznej, w sekcjach sportowych i innych.

