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Wprowadzenie
r62nych
wlaSciwoSciach
W ostatnichlatach eorazczEsciejm6wi siEo uzalehniajqcych
zachowah,W literaturzetematu okreslanese one jako uzale2nieniabehawioralne,czy teL
Do najczpsciejidentyfikowanychnalelqtakie czynno5ci,jak: grauzaleinieniaod czynnoSci.
w sieci", przqadaniesig, lwiczenia frzyczne,aktywnie w gry komputerowe,,,przebywanie
uczestNowym typem zachowanianaleZ4cymdo tej kategoriiczynnoSciTest
no$dseksualna.
nictwow grach o charakterzehazardowym(osowym),kt6reczEstoprzyjmuje znarnionatzale2nienia.
Problem g;er hazardowych,jeszczedo niedawnaniezauwahanyw Polsce,staje siQ
obecniejednym z powaanychproblem6wspolecznychpopulacjiPolak6w.Najnowszebadato osobygraj4ceproblemowolub
nia pokazuj42ewSr6ddoroslejpopulacjiPolak6wa23,9o/o
(Malczewski2012,CBOS2011).W pnyod r62negorodzajugierhazardowych
uzaleanione
(2011)
padkumlodzielyodsetekten jest jeszczewylszy.P. Sobierajskii S. Szczepkowski
o
i ponadgimnalalnejgra na automatach
wskazuj42e dlaprawie5o/omlodzie?ygimnazjalnej
niskich wygranychstanowijednq z czqstopraktykowanychform spqdzaniaczasuwolnego
(przynajmniejraz na tydziehlub prawie codziennie).Badaniate nie uwzglgdnialyjednakinnych form hazardu,w zwi4zkuz tym odsetekmtodzie|y grajqcejproblemowojest z pewnobukmacherSci4nieco wizszy, gdy2nastolatkigraj4r6wnie2w inne gry losowe,np. zahJady
skie,gry karciane,loterie sms-owe,itp. Mlodzie2w stopniuwiEkszymniZ osobydoroslepodatnajest na patologicznyhazard,a zwlaszczana negatywneskutki gier losowych(Griffiths,
2004). Ryzykownei problemoweuczestnictwom\odzieLyw gracho charakterzehazardowym silnie koreluje z innymi zachowaniarniryzykownymi, a zwlaszczaz u?ywaniemsubstancjipsychoaktywnych(Hardooni in., 2002; Ladouceuri in., 1999),przemocqprzestgpczo6ci4(Stinchfield,2000; Winters i in., 1993),problemamiw nauce,porzucaniemszkoly
(Ladouceuri in., 1999;Lesieuroi Klein, 1987),itp. Badanianad problemowymhazardem
zhazardemnapotywSr6dmlodzie?ysugerujqze nastolatkikt6re doSwiadczalqproblem6w
kaj4 na powaZneproblemyszkolne,zar6wnonaturywychowawczq lproblemyw zachowanir/ jak i poznawczej/niskie osi4gniEciaszkolne/.Mlodocianihazardzificipostrzegaj4siebie
jako uczni6wwolniej przyswajajqcych
potwierdzamaterialszkolny,a badaniadiagnostyczne
jq wystppowanieu nich zaburzenw uczeniusiE (Hardoon,i in., 2002;.Ladouceur,Boudreault, Jacques,i Vitaro, 1999).AngaZowaniesiE nastolatk6ww hazud powodujepowaZne
problem6wze zdrowiempsyszkodyemocjonalnei spoleczne,wi4ze siEz wystgpowaniem
do demonstrowariazachowah
chicznym(zwlaszczaz depresj{, idziew parzeze sklonnoSci4
wysokiegoryzyka(Lelonek-Kuleta,2011;Griffiths,2003; Derevensky,Gupta,Dickson,Harjest latwy dostgp
pomimorestrykcjiprawnycho
doon,Deguire,2003).Istotnymzagroheniem,
nieletnichdo hazardowychgier w Internecie,telefonii kom6rkowq, zaHad6wbukmacher3

skich, loterii fantowych i losowych reklamowanych w TV i radio oraz do automat6w do gier
itp. Szczeg6lnymzagroheniemjesttakze e-hazard(hazard,,uprawiany''w sieci intemetowej).
W naszym L,rqu zjawisko e-hazardu rozwtla siE w spos6b nieskrgpowany (zabronione s4 w
sieci takie gryhazardowe,jak: ruletka, karty, czy automaty- dopuszczalnejest jednak zawieranietzw. zaldad6wwzajemnych,np. dotycz4cychwyScig6wkonnych).Nie istniejew Polsce
prawo, kt6re pozwala zablokowad licencjonowane serwisy bukmacherskie dzialaj4cych na
terenie IJE, czyli takie kt6re oferuj4 ushugipoza granicamiPolski, ale s4 dostEpnedla klient6w w naszymkraju.
Badaniaprowadzone nad patologicznym hazardem wSr6d doroslych wskazuj4
2etrzalehnienieod hazardujest silnie uwarunkowanewczeSniejszymzaangu2owaniemsiE w
okresie mNodziehczymw gry o charakterzehazardowym/losowym(Custer i Milt, 1985; Volberg, 1994; za: Volberg, 2003). Z tego wzglEdu jednym ze znaczqcych czynrtik6w ryzyka
problemowego i patologicznego graniajest fakt wcze3niejszegoangahowaniasiE w gry hazardowe. Warto zatem diagnozowad i monitorowa6 to zjawisko juz w populacji rrrtodzie?y
szkolnej. W naszym kraju nie ma jednak narzEdziprzesiewowych, dziEki kt6rym szybko i
latwo moanabyloby identyfikowa(, grapy mlodzie?y ryzykownie uprawiaj4cejhazard lub tej,
kt6ra, angaaujqcsiq w tE czynnoS6,doSwiadczapierwszychpowalnych problem6w (graczy
problemowych i patologicznych). Istniqe zatem koniecznoSi opracowania bqdL adaptacji
takich narzedzi.

4

Charakterystykaproj ektu
kanadyjskiegonuzEdziado screeninguhazardupatoloCelemprojektu by\a adaptacja
gicznegowSr6d mlodzie|y szkolnej/SOGS-RAThe South Oaks GamblingScreenRevised
R. Stinchfield'ai J. Fulkerson'a(1993)oruzjegowalidaK.Wintersoa,
Adolescentlautorstwa
i trafnoScikryterialneji teoretycznej).
cja (ocenarzetelnoSci
Zakresbadaniaobejmowalzatern;
- adaptacjgzagranicznego
narzEdziado screeninguhazudu problemowegoi patologicznego
w$r6d rrilodziely szkolnej luczni6w gimnazjum i szk6l ponadgimnafialnych) zwanego
SOGS-RA;
- wykonaniebadanpilotaZowychi wtra6ciwych
kulturowychoraz
w celuuwzglEdnienrar6imic
/skali SOGS-RA/;
znychnarzEdzia
wlasno6cipsychometryc
ocenQ
- dokonaniewalidacji adaptowanego
narzgdzialtestttprzesiewowego.
metodbadawczychbyl przegl4dliteratury (ego celembyla
Pierwsz4z zastosowanych
w r62nychkrajachnarzEdzido sreeninguhazardu
stosowanych
identyfikacjai opisnajczqSciej
wSr6dmlodziely). Pneglqd literaturyobejmowalprzeszukiwanieelektronicznychbaz publiw sieci UKW oruz bazy otwarte,tj.:
kacji naukowych(komercyjne bazy publikacji dostEpne
Directoryof
GoogleKsi4zkihttp://books.google.pl/;
GoogleScholarhttp://scholar.google.pl/;
Open AccessJoumals(DOAJ) http://www.doaj.ord).PrzeglEdemobjpte zostalypolskie i
(w jgzyku angielskimi francuskim)pracebadawczeopublikowanew ostatnich
zagraniczne
byly elektronicznebazy publikacji naukowych(wska20 latach.Podstawowymich 2r6dLem
odpowiedniejliteraturyw elektrozanewyhej)orazprzegl4darkaGoogle.W poszukiwaniach
behawioralne
nicznych bazachdanych zastosowanezostaly slowa kluczowe: uzaleiznienia
patholopatologiczny
problernowy
problemgambling,hazard
behavioraladdictions,hazard
Przegl4demzostalyobjgter6wnie2spisy
gical gamblingonz mlodzie| youth, adolescents.
piSmiennictwa,
zarrieszczone
w artykulachuzyskanychviabazy elektroniczne,co pozwolilo
na identyfikacjgcennychprac,kt6rychnie udalo siEwyszukadza pomocqsl6w kluczowych.
Kolejnymkryterium wyszukiwaniauczynionotakhenazwiskabadaczy- Swiatowychprzedi hazardu.
stawicieliproblematyk
W celu oceny
D*gametodq badawczqbylobadaniewalidacyjne(kwestionariuszowe).
narzEdziaprzesiewowegozastosowanometodgsondazudiawlasnoScipsychometrycznych
badawczymanonimowykwegnostycznego.
Technikqbadawczqbylaankieta,a narzgdziem
uzyto nastqpujqstionariuszaudytoryjnej.Do analizyi opracowaniawynik6w statystycznych
cychmetodstatystycznych:
- do ocenyrzetelno5cinarzqdzia/skali/- metodEbadaniazgodnoSciwewnqtrznej(wsp6lczynnik alphaCronbacha);

- do oceny trafnoSci zastosowanodwie metody: trafno66kryterialnq (obliczono korelacje za
pomoce wsp6lczynnika Spearmanaoraz wsp6lczynnika korelacji punktowo-biseryjnej (rpu)
oraz trafno56 teoretyczn4. Dokonujqc oceny hafnoSci teoretycznej skali SOGS-RA badaniu
poddano r6wniea zal.ohonqprzezjej autor6w (Winters i wsp., 1993)jednoczynnikowq strukturg skali. W tym celu zastosowanokonfirmacyjnqanalizp czynnikowq(CFA).
Analiza statystyczna wynik6w baduh zostal.awykonana z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA wersja 10.
Efektern koricowym badania jest polska adaptacjakanadyjskiego narzgdziaprzesiewowego /SOGS-RAi o potwierdzonq wartoSci psychometrycznej (sprawdzanej w dw6ch etapach badan: pilotaZowych i wlaSciwych), wstgpna ocena rozpowszechnieniahazardu wSr6d
mNodzielyszkolnej w skali regionu (miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, na terenie,
kt6rego prowadzonebyly anonimowe badaniaankietowe).
Badanie pozwolilo przybli?yd skalg zagroZeniamlodzie?y hazarden problemowym i
patologicznyrn. Jego wyniki przyczynily sig do wypelnienia luki w zakresie stanu wiedzy o
zachowaniachhazardowych nastolatk6w. Aspektem utylitarnym badania jest opracowanie
gotowego narzEdziaprzesiewowegodla praktyk6w.

Hazard - definicja pojpcia
w gry, kt6rych wynik jest zaleznyw caloSci
Hazarddefiniuje sip jako zaanga2owanie
lub czESciod losu, a stawkamisqpieni4dzelub dobramaterialne(Dzik, 2004).W zwiqzkuz
tym, iL o wyniku gry decydujeprzypadek,gry te nazrya siglosowyml.Najbardziejpopularnymi grami losowymi sq: gra w ruletkE,w karty, w koSci,gry liczbowe,bingo, gry bukmana wy6cigachkonnychbqd?z:udzialerninnych zwierzqt,gry i loteriesmscherskie,zahJady
prze operator6wsiecitelefonicznych,stacjeradiowe,czy telewizylneotaz
owe organizowane
(maszynach).
typu zdrapkii gry na automatach
r6znorodnego
W rozumieniupsychologicznymhazard(gambling)oznaczazate'mryzykowaniecze'
goSwartoSciowego
dla mozliwoSciwygranej(Stepulak,20Il). Jest on grq polegaj4cqna
,,walce"jednegolub wigkszq liczby gtaczyz przypadkiem,a stawk4w tej walcesqpieniqdze
lub inne dobramaterialne(przedmioty,rzeczy,wycieczki,itp.) (Niewiadomska,Brzezihska,
Lelonek,2005). Wynik gry jest w wigkszymlub mniejszymstopniulosowy, a co za tW
idzie, nie do przewidzenia.W literaturze takle mohnaspotka6okreSleniehazardtjako gamblerstwo(ang.gambting).WedlugSlownikajqzykapolskiegopojqcieto oznaczaryzykowne
odprzypadku;dotyczyto zwlaszczagiero
przedsipwzigcie,
kt6regowynik zale?ywyNqcznie
pieniqdze.
Hazafiem jesttaka aktywno5d,kt6ra:
strony,w kt6rej obowiqzuj4reguly;
1)jest grqangahuj4cqdwie
2) jej wymk przynajmniejpo czEilcizaleIy od przypadku,a nie tylko umiejptnoSci;
3) jest gr4o pieniqdzelubo dobramaterialne(D2ik,2004).

- problemy diagnostyczne
Hazard wSr6d mNodzieLy

jest trudny do rozpoznarna.Przez dLurhszy
czasjest
Problemhazwdu wSr6d mNodzie?y
nato ,,ukryty nal6g" nie powoduj4cywidocznychdla postronnychos6b bezpoSrednich
stgpstw.Najlatwiejo jego identyfikacjgw okresiedoroslegoLycia,czyli wtedy, gdy znacznie
nasilasig i doprowadzado stratw r6znychobszarachZycia.Ukryty charakterhazardaNqczy
sig r6wnie2ze specyfikqtego zabtrzenia.Nie oddzialujeono na organian w prostydo obserwacjii latwy do przewidzeniaspos6b,tak jak np. zu?ywanieSrodk6wpsychoaktywnych.
obseri na o96l wymykaj4sig bezpoSredniej
Reakcjegaczy mogqbytbardzo zr6hnicowane
wacji /maj4 one bardzozindywidualizowanycharakter,jedni graczemog4 byt bardziejimpulsywni,pobudzeni,inni zaSprzygngbieni,popadaj4cyw stanyniepokojui depresji/.W tej
sytuacji trudno jest ustali6 i wskaza6konkretnypoziom aktywnoScihazardowej,kt6rego
przel<roczenie
moanauzna6za ryzykowne,czy patologiczne(za: Tucholska,2008; Jarczyhska,2012).
zaczynaNa
uprawiai
Zbadahjednakwynika, 2e wigkszo6dpatologicznychhazardzist6w
hazardjuz w okresiedorastania,mialo to miejsceprzedosiemnastymrokiem Zycia.Zqmowystqpieniavzalehrnewaniesiphazardemw mlodo6cizwigkszazatewrprawdopodobieristwo
nia w ?yciudorosfm (Griffiths, 2004;Abbott,Volberg 1996;Volberg2003).
siE z problememhazardustosujesig
W Polscedo diagnozypacjent6wzglaszaj4cych
WHO, czyli ICD-10.W krajachzachodnichjako podstawgdiaklasyfikacjgzaburzenwedhug
gnozowaniapatologicznegohazarduprzyjmuje sip zaSkryteria Klasyfikacji ZaburzenPsy(DSM-IV-TR).
TowarzystwaPsychiatrycznego
chicznychAmerykariskiego
Patologiczny,czyliprzymusowyhazard- jako zachowanieuzaleiniajqcew MiEdzWarodowejStatystycznejKlasyfikacji Chor6bi Problem6wZdrowotnych/ICD-l}l - opatrzony
jest do zaburzeri
jest sygnatur4F63.0
psychicznychi zaburzey't
zachowania,
i zaklasyfikowany
jest jako: o,zabtxzenie
jakozaburzenienawykdwi popqddw.Zdefrniowany
polegajqcena czesto powtarzajecymsiEuprawianiuhazardu,kt6ry przewalaw Zyciuczlowiekaze szkodqdla
warto6cii zobowiqzarispolecznych,zawodowych,materialnychi rodzinnych"(za: LeloneksiEprzewleklqniemo2noKuleta,2011,s. 27). Uznalesig go za zfuurzeniecharakteryzujqce
Sciqopieraniasiq impulsomdo gry hazardowej(Stepulak,2011,s. 50). Kryteria,wedtugkt6rych moZnadiagnozowalhazardpatologiczny,to: ,,silnapotrzeba lub poczucieprzymusu
grania; subiekyne poczucieistnienia trudnoici w kontrolowaniuzachowarinuiqzanychz
przy prdbachprzerwanialub ograniczenia
objm,t,6w
graniem;wystpowonie nieprzyjemnych
granie coraz bardziejintensywne(w
grania (niepok6j,rozdrainienie,gorszesamopoczucie);
sensietrwania,czqstotliwoici,stopniaryzyka)w celu uzyskaniatakiegostopniazadowolenia
jakie wczeiniej uzyskiwanebylo przy mniejszejintensywnoici
czy dobregosamopoczucia,

grania); wzrastajqca koncentracja 2ycia wok6l grania i postqpujqce zaniedbywanie alternatywnych aktwnoici 2yciowych; kontynuowaniegrania pomimo szkodliwych konsekwenciiw
rdznych sferach zycia (fizycznej,psychicznej i spolecznej)"(Lelonek-Kuleta, 2011, s. 27). O
rczpoznaniupatologicznego hazardu mohnam6wi6 w6wczas, gdy w okresie ostatniegoroku
stwierdzono obecno66co najmniej trzech spoSr6dwyzej wymienionych objaw6w. Poza tym
nale2y wykluczy6: czqste uprawianie hazardu dla rozrywki lub w celu zdobycia pienigdzy,
przy kt6rym gajqcy potrafi pohamowa6 wlasne zachowania, je6li ponosi znaczne straty;
uprawianie hazarfiipodczas epizodu maniakalnego;uprawianie hazardu przez osoby z zabu'
rzeniemosobowoScitypu socjopatycznego(tamhe,s.27-28). Warto zaznaczy|,ZeMigdzynarodowa Klasyfikacja Chorob ICD-10 nie klasyfikuje patologicznego hazardu jako uzaleZnie'
nia, ujmuje go jako zfu:urzenieosobowoScii zachowaniadoroslych, i zalicza go do kategorii
zaburzehnawyk6w i popgd6w, obok np. piromanii i kleptomanii. Oznaczato,2ehazatdzista
doSwiadczasilnego popgdu (impulsu) do grania, nad kt6rym przewu2nienie potrafi zapanowa6, ajego mySleniejest nakierowanena czynnofici zwiqzanez E:q.Dopiero w sytuacji poddania siq impulsowi hazardzista doSwiadcza duzq ulgi, por6wnywanej czasami do euforii,
jak4 daje zuZycie narkotyku. Patologiczny hazard polega na czgsto powtarzaj4cym siE uprawianiu hazardu,kt6ry przewtza w Zyciu czlowieka ze szkod4 dla wartoSci i zobowiqzanspolecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych. Definicja ta nie obejmuje nadmiernego
sig (Wojew6dzka,2008;
uprawianie hazardu przez pacjent6w maniakalnych oraz zal<Ladania
2011).
Celebucka,
Amerykariskie Towarzystwo Psychiatryczneuznd.o w 1980 roku hazard za chorobg, a
w swojej klasyfikacji (DSM -tV) umieszczapatologiczny hazard w grupie zfuurze,f'kontroli
impuls6w niesklasyfikowanych w innym miejscu. Kryterium rozpoznania patologicznego
hazardujest stwierdzenie co najmniej piEciu, zprzedstawionych niZej uporczywych i nawracaj4cych zachowafihazardowych: 1. Zaabsorbowanie hazardem Qry. prze?ywanie na nowo
minionych doSwiadczenzwiqzanych z graniem,planowanie kolejnych przedsiqwziq6,obmySlanie sposob6w zdobycia pienigdzy nahazard).2. Stawianie w grze corqz wy2szychkwot
pieniqdzy w celu osiqgniqcia pohqdanegopoziomu elcscytacji.3. Wielolcrotnepodeimowanie
bezowocnychpr6b kontrolowania, ograniczenia lub zaprzestaniagrania. 4. Odczuwanieniepokoju lub rozdrahnieniaprzy prdbach ograniczenia lub zaprzestaniagrania. 5. Traktowanie
grania jako ucieczki od problemdw lub sposobu na zlagodzeniedysforycznegonastroju (poczuciabezradnoSci,winy, lEku, depresji, itp.). 6. Potrzeba odegrania siq i powrdt w tym celu
do gry innego dnia po przegranej. 7. Oldamywanie czlonkdw rodziny, terapeutdw i innych
ludzi w celu ukrycia stopnia wlasnego uwildanis w hazard. 8. Dopuszczanie siq naruszeit
prawo, tj.: falszerstwa,oszustwa,kradziehe,czy sprzeniewieneniaw celu zdobyciapieniqdzy
na grQ. 9. Ryzykowanie utraty wa2nych nttiqzkfw, pracy bqdi mo2liwofci nauki lub kariery

zawodowej albo faktyczna ich utrata na skutek zaanga1owaniaw hazard. 10. Liczenie na innych w celu poprawy rozpoczliwej sytuacji finansowej spowodowanejgraniem. B. Zachowaft
zwiry,anychzhazardemnie mozna wyjaSnidwystgpowaniemepizodu maniakalnego" (American Psychiatric Association, 2000; za: Lelonek, 20lt). Powyzsze kryteria trafnie oddaj4 specyfikE zabvrzonych zachowah patologicznego gracza. Pokazujq one, 2e tak naprawdE nie
m6wimy o,,uzalehnieniu od hazardu",lecz o,,hazardzie patologicznymlgtarnupatologiczn5rn", kt6ry j est zaburzeniert kontroli popgd6w/impuls6w.
W maju bieZ4cegoroku zaplanowanowydanie DSM-V, trwajq r6wnie2 prace nad przygotowywaniem rewizji klasyfikacji ICD-1 1. Do chwili obecnejjednak nie ukazaLasiEw jEzyku polskim publikacja "Kryteria Diagnostyczne wedlug DSM-V", stanowiqca przel<l.adnajnowszej, poprawionej wersji czwartegowydania. Istniej4jednak informacje,2e w obu klasyfikacjach majqzostac wprowadzone istotne zmiany dotyczqcediagnozowaniapatologcznego
hazardu.Planuje siE wlqczenie hazardu do nowopowstalej kategorii - ,,zaburzeniavlywania
substancji i nalog6w" oraz zastqpieniepatologicznego hazardu okreSleniem - ,,zabtxzenia
uprawiania hazardu". W DSM-V prawdopodobnie usunigty zostaL8 objaw diagnostyczny
spoSr6dw yhej zaprezentowanych.
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HazardwSr6dmlodzieiy - sygnatyostrzegawcze
We wczesnp rczpoznaniuhazarduwSr6dnilodzie|y i podjgciu wlaSciwychdziaNair
pomocowychprzezrodzic6w,opiekun6wi wychowawc6wwaZnepowinny by6 wszelkiesygraly ulatwiaj4ceidentyfikacjp ryzykownych zachowaf rrrtodziely zwiqzanychz hazatdem.
na
Ich listE opracowalM. Griffiths (2004,s. 29). Pelni4one rolg sygnal6wostrzegawczych,
kt6re rodzice i wychowawcypowinni zwracadszczeg6lnquwagQobserwuj4czachowaria
zachowanianastolatkadotyczqce:
mlodegoczlowieka.ObejmujqonenastEpujqce
czasem:
1) Gospodarowania
- wracaniedo domuze szko\yz du|ym op62nieniem,
kt6re trudnowytNumaczy(';
- trudny do wyjaSnieniaspos6bspgdzaniaczasuwolnego lwychodzeniez domu,
wykrpcaniesiEod odpowiedzi,gdziesiqbylo/.
pienigdzmi:
2) Gospodarowania
- po?yczanie pieniqdzy;
- brak pieniEdzy;
- drobnel<radzie2e
lznikartiepieniEdzyz domu lzportmonetekrodzic6w/;
- sprzedawarierueczy,nie umiejEtnoSiwytlumaczeniaco sig stalo z pienigdzmi
uzyskanymiz ich sprzeduly;
- gl6d po powrocieze szkolydo domukaZdegodnia /poniewaZpieni4dzeprzeznaczonena posilekzostalywydanena gy i zal<Nadyl1'
- brak zakupionegobiletu na transportdo szkoly lponiewa?pieniqdzewydanezostalyna gry i zaHadyl.
3) Zunteresowarii wynik6w w nauce:
- naglepogorszenie
wynik6w w nauce;
- brak zainteresowania
szkol4;
- utratamotywacjido nauki;
- utrata dotychczasowych
zaprzestanie
wykonywaniaulubionych
zainteresowart,
zajE6;
dotychczas
- brak koncentracji;
-wyra2arraw postawietypu ,,naniczyrmmi nie zaleLt''.
- obojgtno66,
4) Og6lnegozachowania
i postqpowania:
- wyralne zmianyw zachowaniutj.: zly humor,poirytowanie,niepok6j,chandra,
nastawienie
obronne;
dra2liwoSi,wybuchowo66,
- ci4gleklamstwaIzw\.aszcza
I;
dotyczqcepienipdzy
- zachowaniao charakterze
przestEpczym;
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- utartaprzylaci6l,dotychczasowego
glonaznajomych,koleg6wlub czEstekl6tnie
znimi;
- braktroski o sw6j wygl4d zewngtrzny.
podobnyjest do tych,jakie obPowyzejwyrnienionyzestawsygnal6wostrzegawczych
serwujesiEw przypadkuinnychuzalehnieh,dlategoteL zostalon uzupelnionyprzezM. Griffiths'a o dwie dodatkowelisty symptom6w.Pierwszaz nich dotyczywczesnychsygnal6w
a drugasymptom6w
typowychdlatzd,eittieniaod hazardulsqto tzw. sygnalyostrzegawczel,
jednoznacznieSwiadczqcychowystgpowaniutegovzaleZnienia.

od grania:
uzalehnienia
sygnalywczesnego
Ostrzegawcze
- dlugiei nieusprawiedliwione
pobytypozadomem,o kt6rychdzieckonie chce
kt6rychnie potrafiwyjaSni6;
rozrcrawial,bqdL,
- nieusprawiedliwione
w szkole;
nieobecnoSci
- nieustanne
codziennychzaj96;
klamstwadotyczqce
- stalybrak pienigdzyi czasv;
- og6lnywzrosttajernniczoSci;
- zaniedbywanienauki, rodziny, przylaci6l, zdrowiai wyglqdu zewngtrznego;
- rczdru2nienie/w sytuacji gdy gra nie jest moZliwa/;
- wahanianastroj6w;
- gwaltownalabilnoS6emocjonalna
-utrataprzyjaci6l,zanik2yciatowarzyskiego;
- postrzeganiehazardu
jako sposobuzarubiania
pieniEdzy(Griffiths, 2004,s. 62).

Jednoznaczne symptomy uzale2nienia od hazardu:
- problemyw szkole zwiqzanez absencjq;
- dtugipieniEzne;
- nieuzasadnione
poZyczariepienigdzyod rodzinyipnylaci6\;
- niechE6do oddawaniapo?yczonych
pienigdzy;
- wydawaniepieniEdzyjedyniena grg;
- calkowitezaabsorbowanehazardem
- samotnegranieprzezdlugi czas;
- stalepragnienieodegraniasip,okreSlane
,,gonitw4przegranych";
- graniebezprzerwydo momentuwydaniawszystkichpienigdzy;
- calkowitaalienacjai odsuniEcie
siEod rodziny orczprzyjaciol;
- oklamywanienajbliZszychco do stopniazaangahowania
w hazard;
- popelnianieprzestgpstww celu zdobyciapieniEdzyna dalszegranielub splatgdlu96w;

T2

- traktowaniehazardujako czegoSbardzowaZnego,wahniqszegood innych zaintere(Griffiths,2004,s. 63).
sowari,ezy zobowiazan

od hazardu
Fary ruzaleZnienia

Gier hazardowychnie moZnahaktowa6jako absolutnegozla, Dla wielu hrdzi hazud
jest form4 zwyldejrozrywki i pewnejaktywnoScitowarzyskiej,kt6ra nie przynosiwigkszych
strat.Jednaknie dla wszystkichos6bhazardjest rozrywkq szybkoprzerodzifsiEon mo2ew
do autodestrukcji,a czasarrinawetSmierci.Drogado patologicznegogtanal6gprowadz4cy
koricz4sig wygran4 nastEpnie
nia z regdy ma charakterlineamy - pierwszeeksperymenty
graniai gracz zaczynagra6na wiEkszestawki pienigZne,ponosi
zwigkszasip czEstotliwoSd
pierwszestratyi odczuwacorazwigksz4chEdodegraniatych strat,a2 wreszciepojawiasiEu
niego vzaleztieniez calyminwentarzemnastppstw.Dynamikgrozwoju tego zaburzeniadoprzezR. Custera(za: Niewiadomhazarduzaproponowane
brze opisujq.fazypatologicznego
skai in., 2005).Badaczten wyr62ni\4 fazy: fazazwycigstw,faza strat,fazadesperacjii faza
utraty nadziel
z 162i eksperymentowania
okresemzainteresowania
FazazwyciEstwjest poprzedzona
nymi formamigier hazardowych,poczqwszyod kolorowychautomat6w,zkt6rych za olcreSlon4oplat4 mo2nawyci4gn4i jakqp zabawkglub gad2et,poprzezr62neloterie, u2 do gSer
potwierWigkszo66doroslychpatologicznychhazardzist6w
karcianychi gier na automatach.
grami juZ od lat dzieciEcychi mlodzieirczych.Relacjonuj6i2 w
dza swojezainteresowanie
okresieszkolnymi w okresiedorastaniagrali w karty (z kolegamilub ze swoimi rodzicami),
na automatach,niekt6rzy zajmowali sip zaHadamisportowymi.Crryhazardowetowarzyszyly
im pod okiemrodzic6w,nawetprzed10.rokiem 2ycia.
Faza zainteresowaniahazardemmohe trwal bardzo kr6tko lub przez wiele lat, uZ do
osi4gniEciafazy zwyciEstw,gdzie zaczynajquruchamiaisiE swoistemechanizmynieracjonalnego/irracj
onalnegomySlenia.
Faza zwycipstwcharakteryzujesig pocz4tkowograniemokazjonalnyrni fantazjowaniem na tematwielkich wygranych.Wszelkiewygranepowoduj4corazsilniejszepobudzenie
i corazwipksz4chg6ponowieniawygranych.Nastolatek,kt6ry wrzvci do maszynynp. 5 zl i
wyjmie po jakims czasiekilkasetlub kilka tysigcy ztotychz pewnoSciqbgdziechcialpowt6rzyd to dziatarnei ponownieodnies6zwycigstwo. Czasamidziqe sig to za wiedzqrodzic6w,
niebezpieczefstwa
kt6rzy w naturalnyspos6bcieszqsig wygranymii nie zauwu2ajqhadnego
optymizmu,nie za'
wynikaj4cegoz fazy zwycigstw.Rodzicnie dosfrzeganieuzasadnionego
uwaia blgdnegomy6lenia,jakie zaczynasig pojawiadu nastolatkaoraz wzmocnief instrumentalnychtowarzyszqcychwygranej.Tymczasemnastolatekzaczynagradcorv czE6ciej
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ryzykujqccorazto wiEkszekwoty pienigdzy.Ta fazamohetrwa6 kilka lat, cho6przewaZnie
w
patologicznychhazardzist6w
doSwiadczyla
trwa kilka miesigcy.ZdecydowanawiEkszoSd
pierwszychokresachswojegograniazwyciEstwlub wiEkszejwygranej,a jeSli saminie wygrali, to przynajmniejbyli Swiadkamiwysokiejwygranejkogo5znajblihszegootoczenia.Silna chgi szybkiegopomnozeniawygranejdecydujeo graniuna wigkszestawki,a to z kolei
powodujecorazwigkszestratyi corazwigkszepragnienieodegraniatych strat.
Faza stratto okres,w kt6rym narastaj4negatywneskutki uprawianiahazardu.Gracz
stawiaj4cna wysokie zatJadynarahasiEna wyhszestraty.Zaciryapo?yczki,podejmujeci4gle
fazy
pr6by odegraniasig,klamie,by ukry6 straty.Te zachowaniato cechycharakterystyczne
jest czESciowo
na splatEdlug6w, a czE6ciowona
strat. EwentualnawygranaprzeT.rraczana
dalszegranie.Hazardzistagrakoszternobowiqzk6ww pracyi w domu,ukrywa swojeuzale2'
nienie przed najblihszymi,unika wierzycieli i caty czaswierzy, ze wkr6tce nastqpikolejna
dlugi.
,,wielkawygrana",dzigki kt6rej splacinarastaj4ce
q gtaczaod rodziny i przyjaci6l oraz czasami
Fazadesperacjicharakteryntje siEseparacj
utratqpracy.Dotyczy ona raczejdoroslegogracza.Narastaj4cestraty finansoweoruz ci4g/a
pr6baukrycia dlug6w przednajbliZszymipowoduj4wyczerpaniepsychiczne,pojawiaj4siE
juz nie fantazjujena tematwielwyrzutysumienia,poczuciewiny i bezradnofil.Hazardzista
mySlenie
kiej wygranej,ale marzytylko o tym, by splaci6dlugi i juz nie gra6.lrcacjonalne
pozwalamu wierzy6 kahdego dnia, 2e tym rczen wygra chocia?na tyle, by splaci6mal4
czg36zobowiqzah.Pqtla dlug6w zaciesniasig, klamstwai manipulacjewobec nalblihszych
zaczynajqbyi niesp6jne,co czgstodoprowadzahazardzistgdo ujawnieniaswoich nalogo'
wych zachowafli szukaniapomocy.JednakczESipatologicznychhazardzist6wmusi dokolejnej fazy - utraty nadziei- zanimzaczniezdrowiei.
Swiadczyd
sig czEstoz rozpadertrcdziny Hazardzistanie jest w stanie
Fazautraty nadziei wiaghe
pojawiaj4sig
poradzil sobie z dlugami, problernami,dominujepoczuciebeznadziejnoSci,
mySlii/lub pr6by samob6jcze.

l4

Typy hazardu i klasyfikacje gracry

od hazardumozemywyr62ni6cztay jeW zalelnoSciod stopniarozwojuuzaleZnienia
go typy: hazardrelcreacyjny(rozrywka,forma spgdzeniawolnegoczasu);hazardryzykowny
(negatywneskutki graniasqjeszczena tyle male,2e graczpotrafi samsig znimiuporuf); hagrania,
negatywnekonsekwencje
zardproblemowy(pojawiajqsiqjuZ pierwszepowa:Zniejsze,
kt6re gracz zaczpa u siebie identyfikowat); hazardpatologiczny (uzalehnieniez wszelkimi
jego konsekwencjami)
(Woronowicz, 20I l).
grania,
Badaniadowodzq 2e graczehazardowir62niqsigmipdzysob4czgstotliwoSciq
do gry i motywacj4(np. poszukiwanierozryww grg,nastawieniern
stopniemzaangahowania
ki, ekspresjiernocjonalnej,przyjemnoSciintelektualnej,ucieczki od cierpienia),a wreszcie
reakcjina wynik w grze.Potwierdzajqto takheobserwacjeterapeut6wuzalehrieh,
sposobem
kt6ny w pracy z nalogowymi graczamizauwalaj4doSdr62norodn4grupe os6b uzaleZniopowstaj4cychna gruncienaunychod hazardt.Ich obserwacjeodpowiadajqtypologiqgraczy
kowym. Obecniedominuj4dwa gl6wnepodej$ciaw pojmowaniupatologicznegogrania.W
W tym
pierwszym,patologicznegraniejest konsekwencjqzabtrzeriazdrowiapsychicznego.
podej3ciuprzyjmuje sig ujgcie zero-jedynkowe,zgodniez kt6rym, problem patologicznego
graniawystEpujelub nie. W drugimto patologicznegraniewywoluje problemyZyciowe,kt6re umiejscowi6moZnana kontinuum,wedlugstopniaich nasileniai czasutrwania.To podejto rozwija sig w czasiei posiadaokre6lonestadiarozwoju
Sciewskazujena to, i2 zfuurrzenie
rlzaleanrenia
od grania,kt6rym odpowiadaj1.trzytypy graczy: gracz rekreacyiny- osoba,
kt6ra uprawiahazardi nie odczuwaw zwiqzkuz tym Zadnychrealnychproblem6w;gracz
z tym prodoSwiadczazwiqzanych
problemowy- osoba,kt6ra uprawiahazudi epizodycznie
b1em6w,jednakproblemyte nie maj4nasilonegocharakterui wystqpujqstosunkoworzadko;
pograczpatologiczny- osoba,kt6ra uprawiahazardi w zwiqzkvz trymdoSwiadczabardzo
w aanych probIern6wZyciowych (tanle). Zgodniez tym podejSciem Amerykanskie Towarzystwo Psychiatrycznewyr62nia4 kategorieos6b (graczy)w zalehnoficiod ich stosunkudo
gtania:osoby,kt6re nie grqjq; graczerelveacyjni;graczeproblemowii graczepatologiczni
(Woronowicz,
2011,s. 2).
Hazardzist6wklasyfikowa6 mohnatakhena dwie grupy ze wzglEdttna motywy i pow
trzeby,jakienimi kieruj4. Pierwszagrupato hazardziici,,akcji" , czyli osobyposzukujqce
grze pobudzenia.Potrzebujqone dodatkowychi silniejszychbodZc6w,graniejest dla nich
ci odczuirldlem dodatkowychprzyjemnoScii stqdjest czgstoprzeznie powtarzane.Crracze
wajq potrzebgrywaLizaqi,zatemczgsciejwybieraj4gry grupowe(karty, ruletka,itp.). Druga
", osoby,kt6re gajqc,,uciekaj{'od swoichproblem6w.Mujq
gupa to hazardziici,,ucieczfti
one trudnoSciw radzeniusobiez emocjami,wykazujqdeficytyumiejgtnoScispolecznychi
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nastroju.Graczezaliczanido tej kategorii preferuj4gry,
czQstor6wnieZprezenfrilqzabvrzenia
kt6reuprawiasigindywidualnienp. automaty,czy gry komputerowe/(tam2e).
5 tyM. Griffiths (2004),specjalistabadannadhazardemwSr6dmlodzie2ywyodrqbniN
p6w graczyna automatach.Sqnimi: kr6l salonu,pogromcaautomat6w,niepraktykujecY,
Poszukiwaczakcji i artystaucieczki.
kt6rzy posiadajqpewneumiejgtnoSci
Kr6lowie salon6wto z reguly rrlodzi mghczyAru,
mlodszymgrainnym, zwLaszcza
W, d gtr6wnymmotywem ich dziahnjest zaimponowanie
czom.Kr61salonuchgtniepovczanowicjuszy,jak maj4gracz,udzielaporad,aprzy tym czgsto gra zarriastnich. Charakteryzujego dvha samokontrolai dyscyplina- potrafi przerwad
gg w odpowiednimczasie,co sprawia,2e istniejeniewielkieryzyko powstaniauzaleimienia.
Wedlug S. E. Fischeri P. Bellringer (za: Griffiths, 2004) kr6l salonuwykazujezazwyczaj
emocjonalnqr6wnowagg.
nie lubi4by6 obserPogromcyautomat6wto mlodzi ludzi,kt6rzy Sajqw samotno6ci,
wowanii chcqza wszelkqceng,,pokona6maszyne".Wygranajest wyzwaniern,dziEkikt6rej
wzrastapoczuciewartoSci,kompetencjigracza- stajesiEon mistrzem,kt6ry pokonal,,elekPogromcaautomat6wnie pohafi podczasgry utrzyma6samodyscypliny,
tronicznysystemo'.
pacjent6w
Wielu spoSr6duzaleimionych
st4dczEstojest lub stajesip patologicznp graczerfl.
to wlaSniepogromcyautomat6w
,kt6rzy majq silnqpotrzebEodegraniasiE,pokonaniamaszyny. Podczasterapii ujawniaj4 swoj4 siln4 wiarE w mozliwoS6przewidzeniazwyciEstwana
maszynie.
Niepraktykuj4cyto gracze,kt6rzy s4 z reguly tylko towarzyszamigaczy - graj4tylko
nie
dla kt6rych grahazardowa
dlatowarzystwa,st4ddo tej grupy nalelqgl6wnie dziewczgta,
go znaczenia.
ma wiEksze
Poszukiwaczeakcji to do5wiadczenigracze,VJ6rzyw grach hazardowychposzukujq
pobudzeniaemocjonalnego,1ubi4byi obserwowanii podziwiani przez
podekscytowania,
pozwalana uczuciedorosloSci,opr6cz
koleg6w,lubi4 dreszczykryzyka.Gra na automatach
wygranejpienigznejduaeznaczeniema dla nich pobudzenieemocjonalne,kt6regodoSwiadczqqpnedgr4,w jej czasieizarazpojej ukoriczeniu.
ArtySciucieczkito z kolei osoby,kt6re w hazardzieznajdujqswojemiejscezapomnielub aktualnychproblem6w.Mog4 to byi zar6wnomNodzimpi'nia od b6lu egzystencjalnego
czyIni,jak i kobiety.

t6

Rodzajegier hazardowych

Zgodniez ustaw4z dn.lg listopada2009roku [Dz. U. Nr 201, poz.1540]gqhazatdo'
w4jest gra losowao wygranepienig2neIttb rzeczowe,kt6rej wynik zaleLygl6wnie odprzypadku.Grami hazardowymisq wigc gry liczbowe,r62neloterieogry w kutty, gry w koSci,
WSr6dmlodzie|y najwigkszqpopugry nar62negotypu automatach.
za*adybukmacherskie,
zdrapki)oruz automatyo niskichwylarno6ciqciesz4sig gry losowe(loterieaudiotekstowe,
granych(wysokoS6wygranychi warto6djednej gry jest limitowana).JednaknajwiEksz4sil4
gry na automatach(FundacjaMilion Marzeh,2010)i to wlacharakteryzuJqsiE
uzaleanienia
wSr6dwszystkichuprawiaj4cych
Snieautomatystanowiqnajwigkszezagtohenieuzalehnrenia
haza;f..Z badafi nad hazardowymgraniernmlodych os6b wynika, 2e na automatachgraj4
dla chlopc6w,
czEsciejchlopcyni?dziewczpta.Regularnegraniejest raczejcharakterystyczne
nie wystgpuj4unich zabtrzeria
gajq-sporadycznie,raczej
dziewczgtas4tylkotowarzyszarrti,
w
R6wnieZw5r6ddoroslejpopulacjipatologicznychhazardzist6w
kojarzonezuzaleimieniem.
Polscenajwigkszyodsetekstanowi4mgAczyAniw wieku od 25 do 35 roku 2ycia grajqcy
(Celebucki,2012).
gl6wnie na automatach

Hazardw5r6d mlodziery - crynniki ryzyka
adoDotychczasowe
badaniawskazuj4naliczne czynniki ryzyka,kt6re predysponujq
lescent6wdo rozwoju zachowania,jakim jest problemowyhazard.S4 nimi: impulsywnoS6
(Guptai Derevensky,1998a;Zimmerman,Meelandi Krug, 1985),poszukiwaniesensa(Arnett, 1994;Guptai Derevensky,1998a;Zuckerman,Kuhlman,2000),depresja,
cjilwratheft
radzeniasobieze streniepok6j,niskiepoczuciewlasnejwartoSci,niski poziomumiejEtnoSci
semi problemami(Guptai Derevensky,1998a,1998b,2000; Derevensky,Gupta,Dickson,
(Vitaro,
Hardoon,Deguire,2003;Vitaro, Ferland,Jacquesi Ladouceur,1998),przestgpczo6d
Brendgen,Ladouceur,Tremblay, 2001; Derevensky,Gupta, Dickson, Hardoon,Deggire,
2003) i uZywaniesubstancjipsychoaktywnych(Gupta i Derevensky,1998b; Derevensky,
Gupta,Dickson,Hardoon,Deguire,2003;Wintersi Anderson,2000;Stinchfield,2000;Winters, Stinchfield,Fulkerson,1993;Vitaro, Brendgen,Ladouceur,Tremblay,2001).Badania
problem6wz
nad problernemhazardurrlrodzielysugeruj42e nastolatkikt6re doSwiadczaj4
hazardemnapotykaj4 na powa:Zneproblemy szkolne, zar6wno natury wychowawczej
/problemyw zachowaniuljak i poznawczej/niskie wyniki w nauce/.Mlodocianihazardzi(ci
postrzegaj4
materialszkolny,a badaniadiagnosiebiejako uczni6wwolniej przyswajajqcych
stycznepotwierdzaj4to, wskaz$qc,2e ci uczniowie znacznieczq3ciejmqqzdiagnozowane
zabttrzenia
w uczeniusiE (Hardoon,i in., 2002;.Ladouceur,Boudreault,Jacques,i Vitaro,
1999za:Derevensky
i in., 2003).
t7

WSr6d mlodych hazardzist6wpotwierdza sig takhe wzrost odsetkawagarujqcych
uczni6w(Ladouceur,Boudreault,Jacques,Vitaro, 1999;Lesieuri Klein, 1987;Derevensky,
zachowafprzew przeszloSci
Gupta,Dickson,Hardoon,Deguire,2003)oraz wystEpowanie
stgpczych(Stinchfield,2000;Winters,Stinchfield,Fulkerson,1993).S4 oni r6wnie2naraheri
(Hardooni in., 2002;Ladouceuri
na wiEkszeryzyko vlyvvaniasubstancjipsychoaktywnych
i in., 2003).
in.,1999za:Derevensky
Wyniki badansugeruj4zaterrr,ZeproblemhazardvwSr6dntl.odzietyjest czgSciqbar(Barnes,Welte,Hoffinan,i Dintcheff,2002;
dziej og6lnegozespofuzachowuhproblemowych
i in., 2003).
i Tremblay,200lza:Derevensky
Ladouceur,
Vitaro,Brendgen,
Jednym ze znaczqcychczynnik6w inhapersonalnych(osobowo6ciowych)hazardtt
jak: niepok6j/lEk,kt6ra silniekorelujez
problernowego
mlodziezyjest taka cechaosobowoSci
Wyniki badansugerujq2e chodzitu o niepok6j/lgkjako cechg- a nie o
tym zachowaniem.
staly stan- odczuwanialgku (Gupta,i Derevensky,1998a).Innym krytycznymczynnikiem
jest wykazywaniestabejumiejgtnoryzyka,kt6ry stwierdzonou mlodocianychhazardzist6w
malo skutecznych
Sciradzeniasobieze stresern,a SciSlejm6wi4cwybieranieniewlaSciwych,
strategii dzialania- gl6wnie strategiiukierunkowanychna rozrrykg i emocje(Bergevin,
Gupta,Derevensky,Kaufman,2006iNower,Derevensky,Gupta,2004).ObserwujesiEu nich
(Guptai Derevensky,1998a).
takieznaczniewigkszewska:Znikizaburzendepresyjnych
Hazardw5r6d mlodzie?yi doroslychdeterminujqr6wnie2czynniki biologiczne.JednW z nich jest ple6.Ple6mEskaznaczniebardziqni? Zehskanarahonajestna ryzyko anga(w3r6dpatologScznych
mlodocianych
Lowaniasig w zachowaniao charakterzehazardowym
graczyobserwujesig niemalczterokrotniewfisze odsetkichlopc6wni? dziewcz4t)(Lesieuri
in., 1991;Stinchfieldi Winters,1998;Volberg,1994;Volberg i Steadman,1988;za; Deuczestnictwow grachlosowych,a tym samymna czgstsze
revenskyi in., 2003),wczeSniejsze
przeznaczenie
czasui pieniEdzyna gry hazardowe,graniew liczniejszei r6lnorodniejszerowiqkszeji powazniejszqliczby problem6wpodzajeg;er hazardowychoraz doSwiadczanie
i in., 2003).Wa2n4rolEw rozwoju
2000;za:Dercvensky
z grqhazardow4(Jacobs,
wi4panych
w m6zgu.Badanianad
zachodzqce
hazardtodgrywaj4r6wnie2procesyneuroprzekafnictwa
w nim zachodzqcymi
strukturq budowq rozwojem m6zgt i procesamineuroprzekuLnicJwa
doprowadzitydo stwierdzenia,2ez wiekiemobserwujesig zmianyw zakresiewzrostui neuczolowychi korowychm6zgu,kt6re odpowiedzialnesqza imw oSrodkach
roprzekuhnictwa
jako przejSciow4cechqich zachowania(Blum, Cull, Braverman,i
pulsywnoStmhodzie?y
Comings,1996 Chambersi Potenza,2001 za: Hardoon,Derevensky,Gupta,2001; Spear,
pre2000).Nadal prowadzisiEbadanianad tym, czy takierozwojowezmianyneurologiczne
kt6re charakteryw tym problem6wzhazardernrriodzie?y,
dysponuj4do rozwoju zachowuh,
kontroli impuls6w.
zuj4 siEzaburzeniami
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i biologicznychbada siq r6wnie2Srodowiskowe
Obok czynnik6wosobowoSciowych
czynniki ryzykahazwdu rrilodzie|y.WSr6dnich wskazujesig na stresujqcewydwzenia2y(Jacobs,1986;Hardoon,
ciowe,kt6re sq silnie skorelowanez problememhazardumNodzie?y
Derevensky,Gupta,2001). W wigkszo5ciprzypadk6wbada siE indywidualnepostrzeganie
stresujqcychwydarzehprzez rrrtodzie|oraz spos6bradzeniasobiez nimi, a takhedostEpne
zasobyspolecznegowsparcia,kt6re r6wnowazqnegatywnywplyw stresuj4cychwydatzeh.
Badaniadowodzqr6wnie2,ze posiadanierodzic6w,rodzefstwai krewnychz nalogiem(ajest znaczqcp czynnikiernryzykadla pojawieniasiEproblernokimkolwiek uzalehnieniem)
wegohazarduwSr6dnastolatk6w(Fisher, 1993;Guptai Derevensky,1998a;Wood i Grifw gy hazardowez przylaci6lmi,
siE starszejrr1rodzie?y
fiths, 1998).Ponadtoangaaowanie
zwiEkszaszansena spolecznemodelowanietego zachowania(Hardooni Derevensky,2001),
o charakterzehazar
sig w dzialania/aktywnoSci
zmiangpostawi sklonnoS6do angaZowania
dowym(Griffithsi Wood,2000).
Hazard wSr6dmlodzieZyw Swietlervynik6w badarfikrajowych i zagranicznych
W zwiqpkuz tym, iZ o wyniku gry decydujeprzypadek,gry hazardoweczgstookreSla
sig mianemgier losowych.Najbardziejpopularnymigrami losowymi szL.gra w ruletkp,w
zaMadyna wyScigachkonnychb4dZ
kutty, w ko5ci,gry liczbowe,bingo, gy bukmacherskie,
operator6wsiecitelefozudziaLeninnychzwierzqt,gry i loteriesms-oweorganizowaneprze
ricznych, stacjeradiowe, czy telewizyjneoraz r6Znorodnegotypu zdrapki i gry na automajednak wSr6dmlodych os6b w naszym
NajwiEkszymzainteresowaniem
tach (maszynach).
kraju i na Swiecieciesz4sie gry na automatach.Z badanprowadzonychw Nowej Zelan&i
na autohazardowqgra
aktywnoS6
os6bw wieku 15-24latapodejmuj4cych
wynika,2e 43%o
matach(Clarkei Rossen,2000; za: Tucholska,2008).W Wielkiej Brytanii udziil. mlodzie?y
jest tym, i2 tego
uwarunkowane
w tegotypu grachjest jeszczewigkszy,co prawdopodobnie
w tym kraju
typu urz4dzeniasq legalniedostgpnedla mlodychos6b.Z 10 000 przebadanych
zaSod 10-20%spoSr6dnich gralo na
nastolatk6waL 75o/ogralo na tego typu urzqdzeniach,
(co najmniejraz w tygodniu).Wyniki badankrajowychpronichz doSdduz4czEstotliwo6ci4
tegotypu gier r6wnie2wSr6d
wadzonychprzezCBOSw 2010roku potwierdzajqpopularnoS6
gral co 4badarrynastolatek.Analizypor6wpolskiej rrfiodzie|y.Pokazuj4 2ena automatach
rawczeprowadzonemigdzy populacj4rrilodzie2yi doroslychPolak6w wskazuj4na to, 2e
Polako'grana automatachdo gier (Malczewski,
rrrtodzie?l0 razy czEsciejni2 ,,statystyczny
maj4
2}ll). Ten fakt moaeniepokoi6,gdyz z badanGriffiths'a wynika, 2e gy na maszynach
O ahakkt6ry wynika z ich wla5ciwo6ciwzmacnrqqcych.
najwiEkszypotencjal:uzalehnienia,
cyjnoscitegotypu gier decydujewiele czynnik6w:umozliwiajqge szybkiejakcji; s4Zr6dlem
I9

pobudzeniai nagrody;nie stawiajqgtaczomwysokichwymagari,gdyz sq w pelni sterowane
ich ahakcyjnoS6,
bowiemkorzystanie
co takzejest czynnikiemzwigkszaj4cym
elektronicznie,
z nich nie wymagaod graczasprawnegointelektu,czy duhejwiedzy.Dodatkowoposiadajq
poprzezkt6re aktywirujqgracza,intensywniestymuluciekaweefektyd2wiEkowo-wizualne,
j4c jego percepcjgstuchow4i wzrokowq.Pnypadkoweczgstewygranestanowiqpozytywne
wzmocnienie,gdy?dodatkowomotywujqgtaczado kontynuowaniagry nawet przy poczqtDzigki niewysokimstawkompoczqtkowym/nawet I zll sqonedostEpkowych przegranych.
(Tucholska,2008).
zasob6wpieniE2nych
ne dla mlodychos6b,kt6re nie posiadaj4wysokich
pokazujq 2e udzial rrilodzie?yw
Doniesieniazbaduh krajowych,jak i zagranicznych
ni? w przypadku
grachlosowychjest doS6popularnyi o wiele bardziq rozpowszechniony
calejpopulacjigeneralnej.Potwierdzqqtobadaniakrajowe(,,Mlodzie?2010",badaniaCINN
pr6biemieszkafc6wPolski w 2010i 2012
KBPN prowadzonena doroslejreprezentatywnej
baroku orazbadaniaESPAD z 20ll roku). Meta-analizylicznychp6lnocnoamerykanskich
dari prowadzonychnad czEsto6ci4wystEpowaniar6znych zjawisk zwiqzanychz graniem
wskazuj42e czgstotliwoSigraniawSr6dmlodychludzi wynosiod 4ohdo 8% (Shaffer,Hall i
Van der Bilt, 1997;Steinberg,1988;za: Griffiths, 2003).Pietrzaki wsp. (2003;za: TucholmoZe
mlodzieZyodsetekvzale?nionych
ska,2008)podaj4nawet,2e w grupieamerykariskiej
siqgadnawet okolo 20%.Wyniki og6lnopolskichbadanESPADz 2011roku pokanjau2ew
hazardemproblemonaszymkraju szacunkowookolo 2Yomlodzie?ymohebyt zagrohonych
wym (Sieroslawski,2012). Udziat mlodzie?yszkolnejw grachlosowychw naszymkraju w
Nie mamyw
niklym stopniupoddawanyjest badaniomdiagnostycznym/epidemiologicznp.
tym zakresie,tak jak to ma miejscew przypadkubadannaduZywaniemsubstancjipsychoaktywnych,badah,kt6re pozwolilybyna monitorowanietrend6ww zakresierozpowszechnienia
w6r6dmlodychos6br.
tegozachowania
polskiej mlodzie?ysqnie'
Jak dot4d, 2r6dleminformacji o zachowaniachhazardowych
liczne i malo poglEbionebadania.Nale2qdo nich badaniaankietoweo nazwie ,,MNodzie?
przez FundacjECBOS na zlecenieCentrumtnformacji Krajowego
2010" przeprowadzone
Narkomanii(CINN KBPN) w 2010 roku, badaniajakodciowei
Biura ds. Przeciwdzialania
przezCBOSw terminie1 listopada2011do 31 lipca 2012rol<troraz
iloSciowezrealizowane
badaniaESPADz 20ll roku (Malczewski,20IIa; Malczewski,20l1b;Prajsner,20Il; Sieroslawski,2012).
w grachlosowychjest do56popuZpowy\ej wskazanychbadanwynika, heudzial.mlodzie?y
lamy i o wiele bardziej rozpowszechnionyniz w przypadkucalej populacji (15-75 lat)
t

Monitorowanie tego zjawiska i obserwacja trend6w w zakresie uczesturictwa rrilodziely w grach o charakterze
hazardowym mozliwa bgdzie dzigki badaniom ESPAD. W 2011 roku po razpierwszy w badaniachtychzapylano respondent6wo ich zaangahowaniew tego typu czynnoS| orazw badaniach prowadzonychprzez CBOS na
zlecenieKrajowego Biura do spraw Przeciwdzialana Narkomanii.
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(Prajsner,20ll; Malczewski,20ll). ZbadanESPADz 20ll roku wynika, 2e okolo ll3 rrrtodzie?ygrala chociaLraz w gry hazardowe,tj. takie gdziezastawiasip pieniqdzei moLnaje
8,9Y0uczni6w trzecich
wygra6.W czasieostatnich30 dni, takie zachowaniezadeklarowaNo
Najpopularniejsze
klas gimnazj6wi 10,0%uczni6wdrugichklas szk6lponadgimnaflalnych,
cieszylysiQgry w Interw$r6drrfiodzie?yjestlotto i konkursysms-owe.Duzq.popularnoSci4
pozaInternetem.Zbadafi wynika, 2e czg$ciejw gy anganecieoraz zal<Lady
bukmacherskie
jedynymwyj4tkiems4 gry i loterie sms-owe,w kt6rychbral
,rujesie chlopcyniL dziewczEta,
udzial.wigkszy
odsetekdziewczqtniZchlopc6w.Czgsciejw r62negorcdza1ugy gramlodzie?
pozbawionakontroli rodzicielskiej,kt6rej rodziceostatnirok spEdziliw pracyza graricqoraz
wychowujqcasig w rodzinacho dobrychwarunkachmaterialnych.Czynnikiemsprzyjajqcym
jest niska samoocena
siebie
(mierzonabyla z perspektywypostrzegania
grzena automatach
jako uczniaw szkole- osobyo niskiej samoocenie
postrzegalysiebie,jako slabychuczni6w),
(ci badanispostrzegalisiebie
zaSgrom i zakladomw Interneciesprzyjawysokasamoocena
jako dobregoucznia w szkole)i dobrewarunki materialnerodziny.Mlodzie| w badaniach
zapytanar6wnie2byla o koszty gier losowych- w tym wydatki na gry hazardowe,jak i o
wysoko66wygranych.Sredniakwota, jakqprzeznaczylibadanina wszelkie rodzalegier w
ci4guostatnich12 miesigcywynosi 147zN,przy czw wiEcejpieniEdzyna gy wydali chlopcy (216 zl) rnz dziewczgta(57 zl). Szczeg6lneroinice w wydatkachdziewczqti chtopc6w
zaobserwowanow zwiqzlo; z uczestnictwemw grach i zalJadachinternetowych.Wydatki
ponaddziesiEciokrotnie
Sredni4kwotEdeklarowanqprzezdziewczgta
chlopc6wprzel<raczq4
(dziewczgta:15 zl; chlopcy: 134 zL).Az 37 o/og;ajqcq mlodzieLyzdarzylosig w ci4guostatco jest jednym z symptom6w
niego roku wydai na grg wiEcej pienigdzyni| zaplarrowala,
t;zalehnieniaod gier - czgsciej zdarza\osig to jednak chlopcom, ni? dziewczgtom.MNodzie?
deklaruje,2e grqqcw gry losowe,wigcejna tym zuabianiZ wydaje(Sredniowydaje 147zlw
ci4gu ostatniegoroku, a zarubiaok. 366 z\). Talne deklaracjezdajqsig byd nieprawdziwe,
gdyz jakwiadomo,gry losowes4dochodowedla instytucji,kt6reje prowadz4.
Sposobypomiaru hazarduw5r6d mlodziery
Dokonuj4cprzegl4dubadan oraz narzedzipomiarowychsluZ4cychdo identyfikacji
rr*odziely problanowo graj4cejw gry o charakterzelosowym zavwu2y6moZna,izbadacze
hazardui jego wskaZdiagnoziepoddaj4nastEpuj4ce
aspektytegozjawiska:poziom/stadium
hazarduoraz jego symptomy,objawy
niki - bada sig tu gl6wnie skalErozpowszechnienia
psychologicznychi spolecznychszk6d,
uzalehnierria
od niego, a zwlaszczadoSwiadczanie
ponoszonestratyfinansowe,uhatg kontroli nad zachowaniamio charakterzehazardowym,a
Swiadcz4ce
takhezachowania
o szukaniupomocydla siebie;wzory hazardu- typy i rodzaje
2T

najbardziejrozpowszechnionychgier hazardowych;miejsca uprawianiahazarduoraz motybarcdzqe gier.Bar.dziejpoglEbione
wy, dla kt6rych mlodzie?anguhujesig w poszczeg6lne
daniaprowadzonesq w celu odkrywaniakorelacjipomigdzyzachowaniamihazardowymia
determinantami.
ich biologicznymi,psychologicznymii Srodowiskowymi
Narzgdziaprzesiewowedo ocenyhazardu problemowegowSr6d mNodzieLy
w ostatnichdekadachpostEpuw badaniachnad hazarderni
Pomimoobserwowanego
podejSciach
do jego leczeniabrakujenadalnowych narzpdziprzesiewowychdo badaniahazarduproblemowegowSr6drrfiodzie?y(warto doda6,2e the CanadianCentrefor Substance
Abusei the OntarioProblemGamblingResearchCentreprowadzqcalyczaspracebadawcze
problem6wwynikajqcychz
Ze wzglEduna rosneceSwiadomoS6
nad nowymi narzgdzianri).
hazardunastolatk6wzaadaptowanoliczne instrumentysluz4cedo oceny hazarduproblernowegow populacjidoroslychdla tej grupywiekowej(Derevenskyi Gupta,2004).R. Stinchfield R. (2010; 20ll) dokonuj4cloytycznegoprzegl4dunarzpdzibadawczychslu24cychdo
ocenyhazarduproblemowegowSr6dnlodzie?ywskazujena to, 2e obecniedojego pomiaru
narzQulywa siqnajczgdciejtrzechnarzgdzipomiarowych.Wszystkieonestanowiqadaptacjg
do pomiaruhazarduwSr6dpopulacjios6bdoroslych.Sqnimi: (1) TheSouth
dzi stosowanych
OalrsGamblingSteen - RevisedAdolescent(SOGS-RA)(Winters,Stinchfieldi Fulkerson,
1993); (2) DSM-IV-Juvenile(DSM-IV-J) (Fisher, 1992) i jego dalszarewizja DSM-IVGam(DSM-IV-MR-J) (Fisher,2000) oraz (3) Massachusetts
Multiple Response-Juvenile
bling Screen(MAGS) (Shaffer,LaBrie, Scanlani Cummings,1994).Czwartenarzgdzie:CanadianAdolescentGamblingInventory(CAGD obecnieznqdujesiEw fazierozwoju,prowajego wlasnoScipsychomeficznych.
dzi sigbadaniapilotaZowecelemokreSlenia
Podobnie,jak w przlpadku narzgdzikierowanychdo doroslych(np. SOGS,DSM-IV,
do mlodzie|y odnd,e26molna
NODS, GA-20, CPGD u podstaw narzgdziadresowanych
pewne cechy wsp6lne, jak i r61nice.Wszystkiete narzgdziamaj4 takie samekonstrukty,
hazardu.S4nimi np.: pojqcieoszustwa,
identyfikacjEkryteri6wproblemowego
umoZliwiaj4ce
Lradzieaepienigdzydla dalszejgry,za*sorbowaniegrq i odrabianiestrat.NarzEdziate zkolei r6LrnqsiEod siebieliczbqpozycji (item6w)i konstrukcjq.Kuzdy item danegokryterium
apunkt odcipciana skaliwynik6w (cut score)pozwd,ana identyfikacjEpatoma r6wnqwagQ.,
logicznegohazardudlakuzdegonarzgdzia(Derevenskyi Gupta,2004).
TheSouth OaksGamblingSueen - RevisedAdolescent(SOGS-RA)
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The South Oafts GamblingSueen - RevisedAdolesce,?t(SOGS-RA)(Winters i in.,
SouthOolcsGamblingSueen(SOGS)(Lesieuri
1993)jest zaktualizowanqwersj4narzpdziaThe
do idenBlume, 1987)uznanegozanajbardziejpopularnenwzgdzieprzesiewowestosowane
w populacjios6bdoroslych.SOGS(Lesieur,Blume, 1987)
tyfikacji hazar&,tproblemowego
to 2Q-itemowaskala sluz4cado identyfikowaniapatologicznychgraczy w pr6bachkliniczPunkty na skali
niezawodnoici rzetelnoS6.
nych, kt6ra ma potwierdzon4satysfakcjonuj4cq
patologicznegogrania,zawattew
sformulowanezostalyw oparciuo kryteria diagnostyczne
DSM-III. Polowapunkt6w dotyczyzachowaigraczaw 2yciu osobistymlub w jego relacjach
a kolejnapolowa po|yczekzaciryanychnagrQi splaceniedlug6wpowstainterpersonalnych,
lych w wyniku grania.Pytaniana skali dotyczqm.in.rodzajuaktywno6ci,w kt6re angazuje
na gry, historii uprawianiagier w rodzinie,
sip osobabadana,sumy pieniEdzypoSwigconych
itd. Maksymalnaliczbapunkt6w mo2liwych do uzyskaniawynosi 20. Wynik 5 punkt6w i
od grania(patologicznyhazard);wynik 3-4 oznaczagracza
wigcejwskazujena uzal,ehnienie
wreszciewyruk 0, I lub 2 oznaczagraczaokazyjnego(Volberg,
t;zalehnieniem;
zagroaonego
1996).Rzetelno$6skali wynosi alfa Cronbacha:0,97 Qtod.za: Dane, McPhee,Root, Derevensky,2004).
je do badan
W 1993roku Winters,Stinchfieldi FulkersonzrewidowaliSOGSstosujQc
nad rrlodzieaqw Minnesocie. Nazwali je SOGS-RA/SOGS- Modyfikacja Mlodzie2owal.
jako nangdzieprzesiewowew celu dokladniejszejocenyna'
SOGS-RAzostaloopracowane
silenia hazardu problemowego wSr6d rriodzie?y. Jest to 16-itemowa skala (czte'
rypozycjelpytaniasqpominigtew punktacji),kt6ra oceniapodjEtezachowaniehazardowew
czasieostatniegoroku i wynikajqcez niegoproblerny.Umo2liwia ona identyfikacjEregularz oryglnalnegonarzEdziaSOGSzonych i okazjonalnychgraczy.Twierdzeniazaczerpniete
abyuczyni| jebafiziej odpowiednimido wiekubadanejn;lodzie?y'
stalyprzeredagowane,
jej nawyk6wi prezentowanej
umiejgtno5ciczylania.Zmienionyzostil.takhepierwotnyschemat punktacjiwynik6w. Zmianapunktacji dotyczyitem6w odnosz4cychsig do 2r6delpoZy'
czaniapienigdzyna hazard.Nastolatkomprzydzielasig tylko jeden punkt za kedde2t6dlo
polyczaniapienigdzy,
a w oryginalnejwersji SOGSmoZliwejest uzyskanieu29 punkt6w /za
kaade2r6dlootrzymujesig po I pkt./. TestprzesiewowyzwracauwagQgl6wniena czEstotliproblemowemu
i wskaznikibehawioralneczEstotowarzyszqce
wo56zachowahhazardowych
hazardowi,nt? na ponoszonestarty pienigZne(na co duZy akcent poloZonow narzqdziu
SOGS)(Derevenskyi Gupta,2004).
SOGS-RA stosujesig w celu dokonaniadokladniejszejocenyproblemowegogrania
do okreslonejkategorii.Wynik 0 pkt.
wSr6drr*odzie|y. Pozwalaono zaliczydrespondenta
oznaczaabstynenta- czyli osobE,kt6ra w czasieostatniegoroku nie grala w 2adn grEo charakteruelosowym(nie gra); 1 pkt. oznaczagraczanie problemowego(osoba,kt6ra gralaw
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sigw t4aktywnoSi,mialo
hazardowym,alejej zaangahowanie
tym czasiew gry o charakterze
ona Zadnychnegatywnychkonsekwencjigragl6wniecharakterrozrywki, nie doSwiadczyla
nia), wyniki od 2 do 3 punkt6wwskazujqna ,,ryzykownychgraczt'' (pojawiajqsigju2 pierwszepowahniqsze,negatywnekonsekwencjegrania,kt6re graczzaczynau siebieidentyfikowa6), wynik 4 i wiEcej punkt6w pozwalazidentSrfikowad
,,problemowychgraczt'' (osoby,
gry).
konsekwencje
kt6reodczuwajqgrEjako przymus,identyfikuj4u siebielicznei powa:Zne
Narzgdzieto uznawanejest obecnieza jednqz najbardziejpopularnych,rzetelnychi nieza- do identyfikacjiproblemowego
hazardtt
wodnychmetodpomiaru-narzgdziprzesiewowych
wSr6dmlodziely(Shafferi Hall, 1996;Wiebei in.,2001; Wintersi in., 1993,Stinchfield,
20ll). Wsp6lczynnikirzetelnoScii trafnoficinarzEdziaobliczanebyly dla grupy 460 chlop: 0,80 (Stinchfield,20lI;
skali wynioslas-Cronbacha
c6w w wieku 15-18lat. RzetelnoSd
Derevenskyi Gupta,2004).W celu pomiarutrafnoSciwewnEtrznejnarzgdziaSOGS-RAbyl
hazardu(10,54) i wysokoskorelowanyz aktywno6ciqhazardowq(r0,39), czgstotliwoSci4
na hazardw minionym roku (10,42) (Winters,Stinchfield,i FulSciqsum przeznaczonych
kerson, 1,993).NarzpdzieSOGS-RAwykorzystanow wielu badaniach,w tym w Ontario
(Govoni, Rupcich,i Frisch, 1996),Luizjanie (Westphal,Rush, Stevens,i Johnson,2000),
Manitobie(Wiebe,1999;Wiebe,Cox, i Mehmel,2000),AtlantyckimwybrzeintKanady(Poulin, 2000) i Oregonie(Carlsoni Moore, 1998; za: Stinchfieldi in., 2004). Winters i
wsp.(1993)potwierdzajqwartoS6psychometrycznqnarzedzia,wskazuj4cna jego hafrro56i
moc dyskryminacyjn4(zdolnoS6do przesiewuregularnychi nieregulamychgraczy).Warto
wskazal r6wnie2 na wady, jakie przypisujq ternu narzgdziuniekt6rzy badacze.Analizuj4c
diagnozy
doniesienianaukoweodnale26mohnainformacjgo jego zawodnoSciw przrypadku
Ferrisi wsp. (1999)twierdzq 2enarzgdzienie zostaloodpowiednio
dorastaj4cychdziewcz4t.
przetestowane
na pr6bie dziewczqt,co spowodowaloodnotowaniew pr6bie generalnejniodsetkaproblemowychhazardzist6wwSr6dnastoletnichdziewskiegorozpowszechnienia
cz4t.Jednak,jak podajeDerevenskyi Gupta(2004)tego typu problemyidentyfikujesiEw
tego narzEdzia
do rr/rodzie?y.Na zawodnoSd
przypadkuwigkszoScinarzgdziadresowanych
w
wskazuj4r6wnie?inni badacze,kt6rzyanalizujqwynikilicznychbadanprzeprowadzonych
ostatnichdw6chdekadachw szkolachSrednichna terenieUSA i Kanady.Mowa tu o badaNowym Jorkui Queniachrealizowanychw Albercie,Connecticut,Louisianie,New Jerseyn
becu (Ladouceuri Mireault, 1988;Lesieuri Klein, 1987;Steinberg,1997;Volberg1998,
Westphal,Rush i Stevens,1997; Wynne, Jacobsi Smith, 1996; za; Derevenskyi Gupta,
2004).Ladouceur,Bouchard,Rh6aume,Jacques,Ferland,LeBlond i Walker (2000) zakwerozstionowaliwaznoSiSOGS-RA,twierdzqc,2e vzyskanew badaniachwysokiewska:Zniki
powszechnienia
hazardt problemowegowSr6dmlodziely s4 wynikiem jednostkowegoniepodwazrozumieniaintencji pozycjina skali (za:Derevenskyi Gupta,2004),cojednoczednie
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pomiaru.
2a jegowiarygodno$d
Pracenad adaptacj4skali SOGSi jej wykorrystaniemw badaniachmlodziery
szerokieji obejmujqcejzaProcesrozwijania skali rozpocz4lsig od skonstruowania
kres hazarduproblemowegopuli pozycjilpytah, kt6ra skladalasig z (a) orygsnalnejSouth
OaksGamblingScale(SOGS)(Lesieuri Blume, 1987);(b) niewielkiegozbioruskorygowanarzqdziado poziomu
nychpozycji skali SOGS,kt6re zmienionopod kqtemprzystosowarua
rozumieniaprzezrrlodziezyjegopytan;(c) pozycji opartychna
i umiejgtnoSci
dodwiadczenia
DSM-III-R (APA, I9S7);i (d) pozycji bazujqcychna kryteriachAnonimowychHazardzist6w
(ytaftz Lesieur,1986) dlahazardukompulsywnego.Zastosowanotakle r6wnoleglepozyqe
naj'
sip do caloSciZyciai minionegoroku. Poczqtkowapula pozycjilpytaf'zostaNa
odnoszqce
pierw przqrzanaprzez zesp6lbadawczy.Poniewa2okazalosig,2e wyst4pilow duZymstopna siebiepozyqi skal SOGS,DSM-III-R i AnonimowychHanachodzenie
niu konceptualne
zardzist6w,zdecydowanosip zawgzilprocesselekcjipozyqi skalijedynie do elemerrt6wza'
czerpniEtychze skali SOGS (oryginalnychi poprawionych).Pozycjelpytaniaskali SOGS
poniewazbyly badaneduzo szerzejni?pozostalezbioryelement6w.
uznanozapreferencyjne,
pula pozyqi skali przedstawionazostalagrupiebadanychmlodychludzi, kt6Pomniejszona
sposobujego sformui-temu skali i skomentowanie
rych poproszonoo przejrzenreka:Zdego
ta samapula pozyJednoczeSnie,
do ich doSwiadczeri.
lowania,zrozumial.oSci
i adekwatnoSci
ponownie przelrzanaprzez zesp6lbadawczy.Opieraj4csig na zbieLno(ci
cji skali zostaLa
uwagze stronybadaczyi docelowejgrupy mlodzie?y,podjEtonastgpujqcedecyzje.SpoSr6d
oryginalnychelement6wSOGS,kt6rym rutynowoprzypisujesiEwynik (od pozycji nr 5 do
pozyqi nr 16), w wiEkszoScielement6w poprawionospos6bsformulowaria,a dla jednego
zwlaszcza@tozycja16) znaczqcozmienionozasadgprzyporzqdkowaniawymku. Pelnazmodo niniejszegoraportu.
dyfikowanawersjaSOGS-RAzostalazalqczona
PunktowaneElementySOGS,kt6re w zrewidowanejwersji SOGS-RAnie zmienionow sponr: 4,10 i 14.
s6bistotnytopozycjelpytania
PunktowaneElementySOGS,kt6re w zrewidowanejwersji SOGS-RApoprawionoto pozyc j e l p y t a n i a 5n ,r6: , 7 , 8 , 9 , I 1 , 1 2 , 1 31, 5i 1 6 .
WszystkiepunktowanepozycjeSOGSzostalydodatkowozmienioneprzez ograniczenie okresuanalizydo ostatnich12miesigcy.Utrzymanopytaniedotyczqceuprawianiahazar
mlodziety tprawialqdvprzez cile Zyciepo to, abyzapewnidhistorycznyobrazdo3wiadczeri
cejhazard.Trzy niepunktowaneelementySOGSzostalyr6wniez przqrzaneprzezzesp6lba-

dawczyi docelowqgrupQmlodzie?y.Dla elementuaktywnoScihazardowej(nr 1) zostalypo(a) dwa typy aktywnoScizostalypominiqte
czynionenastgpujqcezmianyprzystosowawcze:
(gpnie na gieldziei bywaniew kasynach);(b) dodanotrzy typy aktywnoSci(rzucaniemoneZycia
w ci4gu caLego
t4 koSci4i zdrapki);oraz (c) zostalyzmierzonezar6wnozaangahowanie
w ostatnich12miesi4cach(nigdylnadzielriLruz w miesi4cu/raz
(taklnie),jak i czEstotliwoSd
w miesi4cu/razna tydzien/razdziennie).Celebadaniapodyktowalypotrzebgpomiaruzarazem ostatniejczynnoScihazardowej,jak i uprawianiahazarduw ci4gu calegoLycia,co zapewniloby ocenQwielkoSci absencji.Na koniec, pozostaledwie niepunktowanepozycje
SOGSpoddanoniewielkim poprawkom.Pytanienr 2 (nalwyzszasumapienigdzywydanana
grphazardow{ pozostalozasadniczoniezmienione,z wyj4tkiem nowych opcji odpowiedzi
najnihszypulapwygranejsumy.Pytanienr 3 o hazardrodzic6wpodzieodzwierciedlaj4cych
lono na dwa pytania,jedno dotyczqcetego,czy rodziclrodziceuprawiqqhazard(taklnie),a
drugie,czy rodzichodzicemajqklopoty zwiqzanez uprawianiemhazardu(taVnie).

DSM-I V-Javenile (DSM-IV- J) or az DSM -I V-Multiple Resp onse'J uvenile
(DSM-rV-MR-J)
10 dial2-itemowqskalE(DSM-IV-J)do pomiaru9 spoSr6d
Fisher(1992)zastosowala
gnostycznych
kryteri6wproblemowegohazarduwyr6znionychw klasyfikacjiDSM-IV (APA,
1994)wSr6dnieletnichgrcczy gpaj4cychna maszynachz owocamiw Zjednoczorp Ik6leDSM-IV dla mlodzieLy.Opcje
stwie.Byla to pierwszaadaptaqakryteri6w diagnostycznych
odpowiedzina pytania zawartena tej skali byly twierdzqc(,,tak")lub przeczqce(,,nie").Narzgdzieto (DSM-IV-Juvenile)zastosowanebylo w licznychbadaniachwykonanychna Swielosowym.Z czasem
cie w celupomiaruproblemowegograniarrflodzie?yw gry o charakJerze
zostaloono zaktualizowanepoptzezzmianEwyruheniaz ,,gy na maszynachz owocami"na
opcji wielu odpowiedzina pytaniazawartew skali (DSM-IVslowo,,gy" oraz zastosowanie
i Gupta2004).DSM-IV-Ji jego poDerevensky
MP-J)(Fisher,2000,za: Stinchfield,2011;
prawionawersjaDSM-IV-MR-Jbyty SciSlewzorowanena kryteriachpatologicznegohazardv
wyr62nionychdla doroslychw klasyfikacji DSM-IV z wprowadzeniemkilku znaczqcych
zmian.ZmienionaskalaDSM-IV-MR-J skladasigz l2-pozycji (itenr6w),na kt6renie udziela
siEju2 tylko odpowiedzitwierdzqcej(tak) lub przeczqcej(nie) /jak to mialo miejscew DSMIV-J/, lecz do wyboru respondentma wiele odpowiedzijako3ciowychJedn4z zasadniczych
r62rncw konstrukcjipytanjest odniesieniesiEdo sposob6wzdobywaniaprzezosobygraj4ce
na
pienigdzyna hazard.Na przyklad, badanipytani sq o to, czy pieniqdzeprzeznaczone
szkolnyobiadlub transportdo szkolywydaj4na grQ,bqd?teZ,czy w celu pozyskaniaSrod-

k6w na tq aktywnoSddopuszczaj4siq ktadzie|y rzeczyz domu,bqdl spozatodziny,czy te|
kt6re czqstopopelniajqdorow sklepach.Nie pyta sig ich o przytJadyprzestgpstw,
l<radzie1y
Sli, np. tj.: falszerstwa,oszustwai malwersacje.Pytaniakierowanedo mlodzieLy dotyczq
uprawianiaprzezni4 hazarduw czasieostatniegoroku. OdpowiedzibadanychrangujesiEna
4-stopniowejskali od opcji: ,,nigdy''do ,,zbytczgsto".Kahdypotwierdzonyi-tem jest punktowany I pkt. Maksymalnywynik to 9 pkt. Wyffk 4 pkt. lub wy2szywskazujena powaZne
problemyzhazarderrr.
DSM-MR-IV-J pozwala zaterrrocenidszeregwuimychzmiennychSciSlepowiqzanychz
tolerancjE,wycofaniei utratqkonpatologicznymhazardem,np. tj.: rozwlj i zaabsorbowanie,
troli, ucieczkg,klamstwoi oszustwo,nielegaln4aktywnofilorazpojawiaj4cesip zakl6ceniaw
rodziniei w szkole(za:Dane,McPhee,Root,Derevensky,2004;Derevenskyi Gupta,2004)'
gdy2 wszystkiepytania dotyczqsytuacjinie-klinicznychi odnosz4sig do 9 wymiar6wpatologicznegohazardt. Identyfikacja czterechz dziewigciuwymiar6w patologicznegohazatdv
jest wskaZnikiemprawdopodobnego
patologicznegohazardu.RzetelnoS6skali wynosi o:0,75 (za'.Dane,McPhee,
i Gupta,2004).
Derevensky
Root,Derevensky,2004;
Cronbacha

Massachusetts Gambling Sue en (MAGS)
MAGS (Schafferi in, 1994)jest narzgdziemprzesiewowym,kt6re pozwd,aoceni6
szkody spowodowaneproblemowymgraniemza pomocqkilkunastu pylah ulo2onychna
dw6chpodskalach.Jestto pierwszenarzgdzieprzesiewowe,kt6re pozwalaloidentyfikowa6
r6znorodneproblemyhazardowe.Stuzy ono oceniewystgpowaniaproblemowegoi patologqcznego
hazardnwSr6dog6lnejpopulacjirrilodzie?y.Opisujesigje jako szybkieprzesiewowenarzgdziekliniczne,kt6re pozwalaodsia6graczypatologicznychod os6bniepatologicznie
grajqcych.MAGS stanowizestawpytan ankietowychopieraj4cychsig na kryteriachdiagnostycznychhazardrtproblemowegoopisanychw klasyfikacji DSM-IV. W pol4czeniuz tymi
kryteriami stanowion 26-punktow4(itemow4)skalg,zawierajqcedwie podskale,zaprojeklekarzomibadaczommetodypozwalal4cejw pracyz jednosttowanez myillqo dostarczeniu
kami na szybkqidentyfikacjEos6b odczuwaj4cychtrudnoScizwiqzanez gr4.o charakterze
hazardowym.RzetelnoS6podskali z kryteriami DSM-IV wynosi a-Cronbacha: 0,87, zaf
pierwotnietestowanabyla w badapodskaliMAGS o-Cronbacha: 0,83. Jegou2ytecznoS6
do podmiejskichszk6l w
niach wykonanychna grupie 856 adolescent6wuczgszczajqcych
Bostonie,p6iniej badaniaprowadzonona licznych i r6Znorodnychpopulacjach.Narzqdzie
zostalopodzielonena dwie czgf;ci.Pierwszaczgfl(,to 5-10minutowywywiad diagnostyczny
anguho'
niepatologicznego
patologicznego,bqdL
badanie,kt6re pozwalana ocen€wska:Znika

wania sig w grQ;a drugato badaniekliniczne dla patologicznychhazardzist6w,do kt6rego
opracowanozestawpytan do wywiaduklinicznego(Shafferi in., 1994} Do pierwszejczESci
stosujesig l2-iternowqskalgz opcjqodpowiedzi: taVnie.
nangdzia(czE36diagnostyczna)
CzteryspoSr6dt2pfiahpunktowane sepo 0,5 pkt, akuLdejzpozostalychoSmiuodpowiedzi
wynosiod 0 do 10pkt. Punktyod 3 do 4,5 pkt.
przlpisuje sie 0 bqdZI pkt. tr qcznapunktacja
(tamZe).
s4wskaZnikiemproblemowegohazardu,zaS5 pkt. i wigcejhazardupatologicznego
problernyspolecznewystgpujqce
wdr6d
Skalaoceniabiologiczne,psychologicznei spoleczne
n:fiodzie?yz tendencjqdo niepohamowanejproblemowej gry. Autorzy narzEdziasugeruj4
aby osobyzidentyfikowaneza pomocenarzgdziaMAGS jako prawdopodobnipatologiczni
gracze,poddanebyly dalszymdiagnostycznymi klinicznym badaniomw celu poglgbienia
(Derevenskyi Gupta,2004).
wiedzyna tematkonkretnychzachowahhazardowych

CanadianAdolescentGamblingInventory(CAGI)
Nieco innym narzEdziemjest Canadian Adolescent Gambling Inventory (CAGQ
/KanadyjskiItwentarz HazarduwSr6dMlodzie?ylopracowanyprzez The CanadianCentre
Abuse(CCSA).Kwestionariuszten sktradasigz 24 pytdhi sluZydo identyfikoon Substance
waniaryzykownychi problunowych zachowahhazardowychu nastolatk6ww wieku l3-I7
Pomiarowipoddajer6wlat.Mieruy on problemoweuprawianiehazardlprzezadolescent6w.
niez psychologicznei spoleczneszkody,konsekwencjefinansowei utratgkonholi nad zaKwestionariuszzostalopracowanyzar6wnow jezychowaniamio charakterzehazardowym.
w przlpadkubadan franku francuskim,jak i angielskim,aby zapewnidjego niezawodnoS6,
dwa badania
mlodzie?y. NarzEdzieprzeszNo
cuskojEzycznychi anglojEzycznychpopulacji
pilotazowe- bylo testowanena2400uczniachszk6lSrednichw Manitobiei Quebecu.
Inne narzgdziaprzesiewowestosowanewirdd mlodzieiy
CAMH GamblingScreen
jest CAMH GamblingScreenopracowaprzesiewowym
Mniej popularnymnarzgdziern
(The Centrefor Addiction andMental
ne pruezCentrumrJzalehniehi ZdrowiaPsychicznego
os6b,kt6re mog4miei proHealth(CAMH)). Sluzy ono do szybkiejidentyfikacji/przesiewu
hazardowym,lecznie s4 obecniezgloszonedo
w gracho charakterze
blernz uczestnictwem
leczeniaproblem6wwynikaj4cychz hazardu.NarzEdzieto sluzy6moherownie?jako kweproblem6wwynikaj4cychz hazardu,ale te2 uLywat go
stionariuszdo badaniaszrmooceny
moznajako etapprocesuprzesiewowego.
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Problem GamblingSeverityIndex (PGSD
Innym narzEdziemdo pomiaru samoocenyproblem6w wieyhqcychsig z hazatdernjest
Problem GamblingSeverityIndex (PGSDbEd4cyskr6conqwersj4 oryginalnegonuzEdzia
zwanegothe CanadianProblemGamblingIndex(CPGDautorstwaFerrisi Wynne(2001)'
w hazard,problemowyhazatdi skutki
Oryginalny 3l-iternowy test mierzqcy zaangahowanie
czEstoSci
uczestnictwaw nim, zostalpierwotnieopracowanydo pomiarurozpowszechnienia
gerhazadowych ihazardu problemowegow populacjiog6lnej.Dotyczy on nasileniarozsiEw hazard,problemuzhazarderrr,wskainik6w anpowszechnienia
zjawiska angahowania
grania,wydawanepieniqdzena gragaaowania
sig (s4 to pytaniao typ aktywnoSci,czgsto66
nie). PGSI,czyli wersja,skr6conaskladasiEz 9 pozycji.Mo2natg skalg r6wnie2u2ywa6,
jako czgscijednegoz etap6wprocesuprzesiewowego.
W CPGI orazw PGSIstosujesigr6zne
oceny angaaowarriasig w aktywnofil zwiqzanqz hazardern.W ujgciu dychotomicznp
przlmuje siE ocenEtypu TAK lub NIE, wskazujqc4na istnienieproblemulub jego brak.
Drugr spos6boceny obejmuje skalE4-stopniow4 z opcjani odpowiedzi:nigdy- czasamiNarzEdziew obu wersjach(szerszeji skr6conej)uzyskalostrukturq
czasu-zawsze.
wiEkszoS6
jednoczynnikowq.Na podstawieprzeprowadzonych
badan z tym narzgdziemwyr62niono
piE6 grup: niegraj4cych(non-gambling),graczyo niski (low-risk), przeciqtnym(moderate)
oraz wysokim (high-risk garnbling)ryzyku patologicznegohazardu(Ogi6ska-Bulik,2010).
Rzetelno66
skr6conejskali wynosio-Cronbacha:0,84(za: Dane,McPhee,Root,Derevensky,2004).
GamblersAnonymous Twenty Questions(GA-20)/Test DwudziestuPytariAnonimowychHazardzist6w/
TestprzesiewowyGA-20 (GamblersAnonymousTwentyQuestions)to kwestionariusz
przezAnonimowychHazardzist6w.Zaw oparciuo trudno3cidoSwiadczane
skonstruowany
projektowanyzostalon jako narzgdzieadresowane
dla kompulsywnychhazardzist6w,dzigki
kt6remumog4.oni sami dokonai ocenyskali problem6wzwiqzanychzhazardemi zorientojest szukaniepomocy.Cho6narzgdziezosta\oopracowarne
ptzez ame'
wa6 sig,czy wskazarre
hazudzist6wjego pozyqe testowe(itemy/pytania)s4znarykanskqorgarnzaqEnalogowych
patologicznegohazarduujqtew klasyfikacjiDSM-IV.
czqcor62nenrzl<ryteiadiagnostyczne
bylo r6wniezdo badarinad rriodziehqi mlodymi doroslymi.DwadzieNarzgdziestosowane
Sciapytan pozwalana zidentyfikowaniekonkretnychsytuacjii zachowuhtypowychdla patologicznychgraczy,Pytaniaodnosz4siEdo finansowychkorelat6wkontynuowaniagry,osobistychkonsekwencjikompulsywnegogrania(ak np. klopoty ze snem,wyrzuty sumieniawi429

koresigw grg orazspadekambicji) oraz spolecznych
z4cesig z nadmiernymangaaowaniem
z kompulsywnymgraniern(ak np. trudnoSciw Zyciu rodzinnym).Osoba
lat6w zttviqzanych
badanaudzielaodpowiedziTAK lub NIE nazawarte2} pytafi.Badanioddaj4cywskazanieco
najmniejna siedemspo6r6ddwudziestupytahuznanisq za patologicznychgraczy(Custeri
narzqdzia
warto6cipsychometrycznej
Custer,1978;za:Dercvenskyi Gupta,2004).OdnoSnie
znalazfan informacjE,i2 nie bylo ono naukowotestowane,zaternnale?yzachowatostrozpny interyretacjiwynik6w N. Ogitiska-Bulik(2010)
noS6w jego stosowaniu,a ztvLaszcza
psypodajejednak,ze narzgdzieto przeszlobadaniaw wersjihiszpanskieji jego wlaSciwoSci
s4zadawalajqce(za:Ursua,Uribelarrea,1998).
chometryczne
Wzoremdla nasmogebyl narzgdziastosowanew innychkrajach,gl6wnie w StanachZjednoczonych,Kanadzie,Wielkiej Brytanii, czy Franqi, za pomoc4kt6rych diagnozujesig
wSr6drrilodzie?ygraczyrekreacyjnych,problernowychi patologicznych.Graczytych klasyproponowanepruez
fikuje sig wedlug r62tych kategoriiw oparciuo kryteria diagnostyczne
DSM-IV-TR(AmericanPsychiatricAssociation,2000).Dzieli siq ich na kilka grup,w zaleLw banoSciod skali ich nalogui wagi problemu.Dwie kategorienajczE3ciejodnotowywane
daniachnad skalq zjawiska grania Io gtaczezagrohemuzalehnieniemi graczepatologiczni.
Graczezagroaenito osoby,kt6re grajqczgSciejniZ inni ludzie,ale u kt6rych gra nie poci4ga
negatywnychkonsekwencji,podczasgdy graczepatologiczniznagajq siE z prawdziwymi
przezgranie(Vitaroi Carbonneau,2003).
problernamispowodowanymi
Przykadem takiego narzgdziajest9-itemowaskala o nazwie:Kryteria DSM-IV-MR-J oprana podstawiekrytecowanaprzezFishera(2000).Sktadasig onaz 9 kategoii opracowanych
patologicznego
hazarduwSr6dmlodzie|y,ktori6w DSM-IV (APA, 1994)do diagnozowania
ra w czasieostatniegoroku uprawiala hazard.Odpowiedzibadanychranguje sig na 4stopniowejskali od opcji: ,,nigdy''do ,,zbytczgsto".Kahdypotwierdzonyi-tem jest punktowany 1 pkt. Maksymalnywyruk to 9 pkt. Wynik 4 pkt. htb wylszy wskazujena powaZne
problemyzhazardem.DSM-MR-IV-Jpozwalaoceni6szeregwaZnychzmiennychSci6lepotolerancjE,wycofaniei utrawiqzanychzpatologicznphazarden: rozw6j i zaabsorbowanie,
w rodziniei w
tE kontroli,ucieczkE,klamstwai oszustwo,nielegaln4aktywno66i za7<N6cenia
skali wynosio-Cronbacha:,75(pod.za: Dane,McPhee,Root,Derevenszkole.Rzetelno66
sky,2004).
Kolejnym narzEdziemjestSOGSQhe South Oala GamblingSueen) (Lesieuri Blume,
stosowanyzar6wnowobec doroslych,jak i wobecmlo1937)- kwestionariusznajczESciej
dziety (Ladouceur,Ferland,Jacquesi Boudreault,1997;Winters, Stinchfieldi Fulkerson,
1993b).Sktadasig on z 20 punkt6w,sformulowanychw oparciu o kryteria diagnostyczne
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patologicznegogrania, zawartew DSM-III. Polowa punkt6w dotyczyzachowarigraczaw
a polowa po|yczek zaciryanychna grq i
Lycittosobistymlub w relacjachinterpersonalnych,
splaceniedlug6wpowstalychw wyniku grania.Wynik 5 i wiqcejwskazujenatzaleinienieod
grania; wynik 3-4 oznaczagraczazagrohonegovzalehnieniem;wreszcie wynik 0, 1 lub 2
skali wynosiu- Cronbacha:,97 (pod.
(Volberg,T996).RzetelnoS6
oznaczagraczaokazyjnego
Najbardziejpopularnymi niezawodnymnarzQza; Dane,McPhee,Root, Derevensky,2004).
dzien przesiewowymdo badaniahazardvproblemowegowSr6d rrrtodzie?y,kt6re ma poSOGS-RA(TheSouthOaksGqmblingSueenRevipsychometrycznqjest
twierdzon4wartoS6
sed Adolescent).Jest to zmodyfikowanaprzez Winters'a, Stinchfield'a and Fulkerson'a
SOGS(TheSouthOalrsGamblingSueen).NarzEdziestoso(1993)wersjakwestionariusza
wanejest w celu dokonaniadoktadniejszqocenyproblemowegogrania wSr6drrrtodzie?y.
do okreSlonejkategorii.WySkladasig ono z 12 pytuh,kt6re pozwalqqzaliczydrespondenta
nik 0 pkt. (nie gra); 1 pkt. (gracznieproblemowy),wyniki od 2 do 4 i wigcejpunkt6wwskajest zajedgraczt''.Narzgdzieto uznawane
graczt''i,,problemowych
zujqna,,ryzykownych
nqz nqbardziejpopularnych,rzetelnychi niezawodnychmetodpomiaru- narzEdziprzesiewowych - do identyfikacji problemowegohazarduwSr6drrrtodzie?y(Shafferi Hall, 1996;
Wiebei in., 2000;Wintersi in., 1993).
Niecoinnym narzgdziemjestCanadianAdolescentGamblingInventory(CAGI)IKanadyjski InwentaruHazarduw3r6d M\odziety opracowanyprzez The CanadianCentreon SubstanceAbuse(CCSA).Kwestionariuszten sklada sigz 24 pyla^ i sluZydo identyfikowania
ryzykownychi problemowychzachowahhazardowychu nastolatk6ww wieku 13^17lat.
pomiarowipoddajer6wniez
Mierzy on problemoweuprawianiehazarduprzezadolescent6w,
psychologiczne
i spoleczneszkody,konsekwencjefinansowei utratEkontroli nad zachowaniami o charakterzehazardowym.Zostalopracowanyzar6wnow jgzyku francuskim'jak i
przypadku badania francuskomlodziely. NarzEdzieprzeszlodwa badaniapilotazowe- bylo
i anglojEzycznychpopulacji
angielskim, aby zapewnil jego niezawodnoSd,w

w Manitobiei Quebecu.
testowanena2.400uczniachszk6lSrednich
CAMH GamblingScreento narzgdzieopracowaneprzez CentrumUzalehnief,i Zdrowia
(The Centrefor AddictionandMentalHealth(CAMH)). Sluzyono do szybkiej
Psychicznego
os6b,kt6re mogemie6problemz uczestnictwemw gracho charakteidentyfikacji/przesiewu
rze hazardowym,lecz nie s4 obecnie zgloszonedo leczeniaproblem6w wynikajqcychz hazndu. NarzEdzieto slu2yi mohejakokwestionariuszdo badaniasamoocenyproblem6wwyInnym
nikaj4cychzhazudl, aleteL u2ywal go mo2najako czgsciprocesuprzesiewowego.
problem6wwiq2qcychsig zhazardemjest ProblernGamdo pomiarusamooceny
narzgdziern
bline SeverityIndex (PGSI) bgd4cyskr6con4wersj4 oryginalnegonarzgdziazwanegothe
CanadianProblemGamblingIndex,Skalata skladasiEz 9-item6w,a nie jak w wersji orygi31

nalnejz 3l-item6w. Moznajej r6wnieZu?ywac,jakoczEScijednegoz etap6wprocesuprzew hazard,problemowy
siewowego.Oryginalny 3l-itemowy test mierzqcyzaangu2owanie
pierwotnieopracowanydo pomiarurozpowszechhazardi skutki uczestnictwaw nim, zostal.
w populacjiog6lnej.RzetelnoS6
nieniaczgstoScigierhazardowychihazardt problernowego
skaliwynosio- Cronbacha:,84(pod.za:Dane,McPhee,Root,Derevensky,2004).
skr6conej

Metoda
Zastosowan4metod4 badawczqbyt przeglqd literatury fiego celem byla identyfikacja i
opis najczpsciej stosowanychw r62nych krajach narzqdzi do screeninguhazardu problemowego i patologicznegowSr6d rriodzie?y) orazbadarie walidacyjne (kwestionariuszowe).
W celu oceny wlasnoSci psychometrycznych narzgdzia przesiewowego (skala SOGS-RA)
zastosowan4metod4 badawczqbyla metoda sonda:Zudiagnostycznego,a technikq badawczq
ankieta. Badania byly anonimowe prowadzone przy zastosowaniu ankiety audytoryjnej. Do
analizyi opracowaniawynik6w statystycznychu?ytonastppujqcychmetod statystycznych:
- do oceny rzetelno6ci narzEdzialskalil - zastosowanometodEbadania zgodnoSciwewngtrznej (wsp6lczywik alpha Cronbacha);
- do oceny trafnoSci skali SOGS-RA - zastosowanodwie metody pomiaru: trafnoS6kryterialn4 /wsp6lczynnik Spearmanaoraz wsp6lczynnik korelacji punktowo-biseryjny (rpt)l oraz
trafno6i teoretyczn4 /badaniu poddano zalohonqprzez autor6w skali SOGS-RA (Winters i
wsp., 1993)jednoczynnikow4 strukturEskali. W tym celu zastosowanokonfirmacyjn4 analizg
czynnikowa(CFA)/.
Analiza statystycznawynik6w badari zostal.awykonana z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA wersja 10.

Pr6babadawczai procedurabadania
mlodzie?w wieku l3-201at,kt6raw roku szkolnym201212013
Badanqpopulacjqbyla
uczgszczalado szk6l gSmna4alnychi ponadgimnazjalnychzlokalizowanych na terenie
Bydgoszczyi powiatubydgoskiego.Dob6r os6bdo pr6by byl losowy - wielowarstwowy.W
pierwszej kolejno6ci dokonano losowania miast i wsi z terenu powiatu bydgoskiego,
p62niq zaSoddziaNy
nastgpnielosowanopubliczneszkoly gimnazjalnei ponadgimnazjalne
klasowe. Jednostk4losowq byla klasa szkolna. Badaniami objgto gimnazjalist6wklas
/wszystkichtyp6w
pierwszych,drugich i trzecichoraz uczri6w szk6l ponadgimnazjalnych
- szkoly Srednie:licea, technikaoraz szkoly zasadnicze
szkoly
szk6l ponadgimnazjalnych
zawodowe- wszystkichoddzial6wklasowych:klasy pierwsze,drugie, ftzeciei czwartelw
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przypadkutechnikum/.W wylosowanejpr6bie znalazlo1,4gimnafl6w,8 1ice6w,5 technik6w
i 4 szkoly zawodowe.NajwiEkszyodsetekbadanychw badanejpr6bie stanowiliuczniowie
gimnazj6w(46% N=l188), najmniejszyzaSuczniowieszk6l zawodowych(5% N:128).
Badanitczgszczqqcydo lice6w stanowili27% g1=698),zaSdo technik6w22o/o(N:575).
WykonaniebadanwlaSciwychna przelomielutego-marca2013roku na pr6bie2.617
w grudniu2012rokuna
bylo badaniamipilotaZowymizrealizowanymi
uczni6w,poprzedzone
zakwalifikowanow drugim etapiebadan
pr6bie liczqcej591 os6b.Do analizstatystycznych
ze wzglgduna duzebraki
2579a*iet 38 ankietnznato zaniewiarygodne
lbadaniawlaSciwe/
danych, niesp6jnoS6w odpowiedziach,zartobliwe wpisy lub inne dane wskazuj4cena
potraktowanieankietypnez ml'odzie2.
niepowazne
W obu pomiarachuczniowiewlpelniali anonimow4ankietgpodczaslekcji w szkole.
Uezniowiewypelniali ankietpindywidualrne.Zostalipoinformowani,2e hazardto dzialanie
zawierqqceelementryzyka i polegana zastawianiupienigdzylub d6br materialnych,kt6re
mo1nawygra6lub przegra6.O wygranejzaSdecydujeprzypadek.Uczniom przyblihonopo2e gq-hazardow4nie jest
rcdzaje gier hazardowych,tak, aby mieli 5wiadomo66,
szczegSlne
jedynie stereotypoworozumianagtaw kasynie.WyjaSnianoim tak2e,2e :udzialw badaniu
jest dobrowolny.Ankieteramibyl pracownikUniwersytetuKazimietzaWielkiego orazprzeszkolenistudenciII roku PedagogikiOpiekuriczejstudi6w stacjonarnychdrugiegostopnia
studiuj4cyna Wydziale Pedagogikii PsychologiiUniwersytetuKazimierzaWielkiego w
Bydgoszczy,niezwiqzanize szkolami,w kt6rychprowadzonobadania.W trakciebadaniaw
kakdejz klas obecnybyl jeden z ankieter6w.Odpowiadalon na pytaniauczestnik6wi dbal o
klasy.Respondent6w
badania.Nauczycielipoproszonoo opuszczenie
odpowiedniqatmosferg
proszonoo to, by nie umieszczalina ankietachswoichimion i nazwisk,w celu zachowania
PrzeciEtnyczaswypelnieniakwestionaiuszaankietywynosil 15minut.
anonimowoSci.
W badaniupilotazowymdyrektorzydw6ch szk6lnie wyrazili zgodyna realizacjpbadafi, zal w badaniachwlaSciwychtakiej odmowy vdzielila dyrekcjapiqciu szk6l. Dodatkouczni6w w szkolew dniu badania
wym 2r6dNem
,,wykruszariasiq pr6by'' byla nieobecnoSd
zim4 co sprzyjalolicznyminfekcjom,chorobomi wirusom/.
lbadariarealizowano
PoniZejw tabeli przedstawionodane dotyczqcewielkoScipr6by badawczeji jej
klasowy,do kt6rej
ze wzglgduna ple6badanej m\odzie2y,tlp szkolyi oddziaN.
zr61nicowania
orazlokalizacjgszkoly/natereniemiastaBydgoszczyi powiatubydgoskiego/.
onauczeszcza
Tabelal. Strukturagrupy badawczejze wzglqduna ple6badanejrrlodzie|y, typ szkoly i oddzial klasowy, do kt6rego
oraz lokali
Zmienna
uboczna

Dane

Liczba (N)

Y"

O96lem

aa
JJ

N
Pled

Tvp
szkoly

Dziewczpta

r309

5l

Chlopcy

1267

49

Gimnazjum

Klasa I
l13-14r.2.1

i oddzial
klasowy

Chlopcy

Dziewczgta
N

216

%

51,80

lwieU

N

20r

l14-15 r.it/

N

%

182

46,43

N

210

a a
JJ

%
5? 57

lr5-16
r.2.1

Chlopcy

Dziewczpta
N

193

%

N

11 8 6 !

100

48,20

392
Klasa3

100

%

Chlopcy

Dziewczpta

25762

35

4t7
Klasa 2

%

Dziewczgtal. Dziewczgta:
49,83
591
Chlopcy:
595

Chlopcy:

687!

100

50,17

32

%

51,19 184 48,81
J t I

Liceum

116-17r.i:/

Chlopcy

Dziewczpta

Klasa I

N

t97

%

70,61

N

82

4L

%

29,39

Dziewczgta: Dziewczpta:
63,76
438

279
Klasa2
ll7-18 r.i:/

Chlopcy

Dziewczpta

N

tt7

%

s6,80

N

89

30

Chlopcy:
249

Chlopcy:
36,24

%

43,20

206
Klasa3
l18-19r.z/

Chlopcy

Dziewczgta
N

%

t24

61,39

N

78

29

%

38,61

202
Klasa I
Techni-

11,6-17
r.2,/

Chlopcy

Dziewczgta

N

%

N

70

39,77

106

%

kum

31

60,23

575

176
Klasa2
ll7-18 r.2l

Dziewczgta
N

65

%

43,05

100

Dziewczgta:
270
Dziewczgta:

Chlopcy
N

o/o

86

56,95

26

Chlopcy:
305

46,96

34

151

Chlopcy:

ll8-19 r.r.l

N

%

47,06

64

53,04

Chlopcy

DziewczEta

Klasa3

N

%

72

52,94

24

136
Chlopcy

Dziewczeta

Klasa4
119-20r.2,/

N

N

%

63,39

7l

4l

%

t9

36,61

rt2
Klasa 1

zsz

Chlopcy

Dziewczeta

/16-17r.1l

N

%

N

0

0

43

34

%

100

r28

43
Klasa2

Chlopcy

Dziewczpta

ll7-1.8t.t/

N

o/o

N

%

l0

20

40

80

39

Dziewczgta:
l0
Dziewczpta:
Chlopcy:
118

92,19
Chlopcy

Dziewczpta

/18-19r.i:/

7,81
Chlopcy:

50
Klasa3

100

N

%

N

0

0

35

27

%

100

35

Tvp

Gimnazjum

Powiat

Bydgoszcz

46

szkoty

N

6t4

N

%

%

48,32

5 1 , 6 8 574
11 8 8

Zasadniczaszkola
zawodowa

Powiat

Bydgoszcz

)

2579

100

Bydgoszcz:
1541

Bydgoszcz:
59

Powiat:

Powiat:
N

%

%

N

1038
4l

97

60,32

31

39,68

128
Liceum

Bydgoszcz

Powiat

27

35

N

%

N

%

537

78

151

22

688
Technikum

Powiat

Bydgoszcz

N
293

%

N

5l

282

22

%
49

)/)
! niezgodnoSd liczebnoSci wynika z braku danych dla plci

Ankieta
przezJolantEJarczyrisk4.
Wszystkiejego
Kwestionariuszankiety zostal.zaadaptowany
pytaniastanowi4polsk4adaptacjgkanadyjskiejskali SOGS-RAautorstwaWintersa,StinchfiadekwatnoSd
treScipytan
eldai Fulkersona(1993).W ramachadaptacjinarzedziasprawdzano
do naszychwarunk6wkulturowychorazich rozumietieprzezrrilodzie?szkoln4.W tym celu
przeprowadzono
badaniepilotazowe,w ramachkt6regopotwierdzonazostalaadekwatnoSd
na pr6bie 591 uczni6w.SkalaSOGS-RA
Badaniezostaloprzeprowadzone
kwestionariusza.
zostalaprzelllJrflaczorara jEyk polski, a potem z powroternna angielski. Dw6ch tlumaczy
sig por6wnaniemtlumaczeniaz jegooryginaln4wersjq co pozwolilo na stwierdzenie,
zajgNo
byly znaczeniowobardzo zblihonedo pytafl angielskich.
Zeprzettumaczonepytania

Charakterystykanarzgdzia
SOGS-RAskladasip z 16 pozycjilpytah(czterypozycjelpytanianie sq uwzglEdnione
nr 1,2,3 i 4 ). Pozostale12pytahpunktujesig
przy obliczaniu
wyniku.Sqto pozyqelpytania
N-qczna
wartoSdpunktowaskali wynosi od 0 do 12 pkt. Im wfisza
na skali zero-jedynkowej.
warto66punktowana skali, tym wiEkszenasilenieproblemowejgry w6r6dbadanych.Uzyproblemow)rmgraniern.Warskaniena skali od 0 do I pkt. oznaczagraczaniezagrohonego
problernowegr%zaSuzyskanie4 i wiEtoSi od 2 do 3 punkt6woznaczagraczazagtohonego
cej punkt6w wskazujena graczaproblemowego.Test pozwalana ocenQzachowuhzwiqzanychz graniemi problem6wwynikaj4cychz gtaniaprzezostatnie12 miesigcypoprzedzajqcych badanie.Bardziej szczeg6lowyopis skali SOGS-RAzarrieszczonona stronach23-25
niniejszegoopracowania.
Interpretacjawynik6w -,rszerokie" i ,,w4skiet'kryteria oceny
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W SOGS-RAzastosowanodwie proceduryocenywynik6w. Te dwa systemyoceny
i ,,w4skimi"kryteriamiSOGS-RA(Winters,Stinchfield,i Fulkerson,
nazryasig ,,szerokimi'o
czpstotliwoSci
Winters,Stinchfield,i Kim, 1995).Pierwszyznichto pol4czenie
1990;1993b;
na skali SOGS-RA.By zosta6uznanymzahazu'
uprawianiahazardti wyniku osi4grriEtego
dzistE,kt6ry dojwiadczaproblem6wwynikaj4cychz W na tej skali osobamusi gra6przynajmniejrM w tygodniui osi4gnqdwymk 2 pkt.lub wiEcej.Za gruppryzykauznanoosoby
graj4ceprzynajmniej raz w tygodniu z wynikiern 1 pkt., Ittb rzadziejri? raz w tygodniu, atez
wynikiem 2 pkt. GrupE gl:aczygpj4cych w spos6bnieproblernowywyznaczil' brak zaangaLowarnawgry hazardowelub uprawianiehazardurzadszeni2 codzienrteprzy wyruku SOGSRA r6wnym 0 pkt. (Winters, Stinchfield,i Fulkerson,1993b;Winters, Stinchfield,i Kim,

1ee5).
W wlpadku ,,wqskich"kryteri6w wynik 4 pkt. i wigcej ozrtaczagraczaproblemowegraj4cego,a wynik od 0 do 1 pkt. intergo, wynik od 2 do 3 pkt. oznaczagraczaryzykownie
pretujesig,jako brak problem6w zwiqzanychz graniem(Winters,Stinchfield,i Kim, 1995;
Wiebe i Mehmel, 2000). W omawianychtu badaniachprzylptointerpretacjEwynik6w wg
kryteri6w,,wqskich".
Poniewa2oba zestawykryteri6w ocenySOGS-RAbudzity pewnenieporozumienia,
wa2nejestby poruszy6kilka kwestii zwiqzanychz tzw. kryteriami,,szerokimi", kt6re stwarzaj4pewneproblemy.Po pierwsze,Wintersi Stinchfieldprzeszliod kryteri6w,,szerokich"w
1993roku do ,,wq,skich"w 1995roku z powoduniezadowoleniazpierwszegozestawukryteri6w. Ponownieprzeanalizowalir6wnie2 danez Minnesotyzebranew 1990roku przy uzyciu
kryteri6w,,w4skich".Po drugie,,,szerokie"kryteria nie pozwalajqna dokladneuchwycenie
rozmiar6wpewnychproblem6wzwiqzanychzhazardem.Wynika to z fakttt,i2 ne wszystkie
wzorceobecnebyly w zebranychw6wczasdanych(Winters,Stinchfieldi Fulkerson,1990;
uprawianiahazatdttograni1993b),a tak2ez tego,2eodpowiedLna pytanieo czgstotliwoS6
wskazari:codziennie,cotygodniowo,co miesi4c,rzadziq nr?co
czonabylydo nastgpuj4cych
ni? co tydzieh", atakje ,,rza'
w tym zestawieodpowiedzi,,czESciej
miesi4ci wcale.Zabrakdo
dziejnL codziennie",co odpowiadalobyuprawianiuhazarduw przedziale2-6 dni tygodniokrywo. Co wigcej,wigkszo5dbadanprowadzonychpo 1995roku wykorzystywala,,w4skie"
Kryteria ,,szerokie"sq prawdopodobnie"7hyl
teria, kt6re ciesz4sig wigkszqpopularnoSci4.
szerokie".Definiuj4 one problemy z hazardemjako codziennejego uprawianie,co mozna
w wypadkuuzaleznieniaod hazardu,a co nie znajdujepotwierdzeniaw narzQkwestionowa6
dziu SOGSi DSM-IV. DlapnykNadu,czy kupnojednegolosuna loterii dzienniewskazujena
problernylub nalogowy hazard?W kryteriach,,szerokich"za oznakgproblem6wprzyjmuje
sig wynik r6wny lub wigkszy od 2 pkt., co wydaje siEnieco za niskim progiernje6li wzi46
w
spelnieniawymaganstawianychw SOGS-RA,zwNaszcza
pod uwaggstosunkow4latwoS6
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wypadkuelement6wsubiektywnych.W odniesieniudo tego samegow,,w4skich" kryteriach
przyjmujesigwynik r6wny 4 pkt.,cojest zbiehnez SOGSi DSM-IV, gdzieten wynik wynosi
5 pkt. Kolejnqkwesti4jest to, 2e SOGSpocz4tkowoodpowiada6mial kryteriom slu2Ecym
i to wlaSniew tym duchuwigkszoS6u2lkownik6w interprediagnozienalogowegohazardu
tuje wyniki SOGS.Kryteria,,szerokie"SOGS-RAnie zbli2;qqsipnawetdo takiegopoziomu
Cho6niekt6reinformacjedotyczqcepewno5cikryteri6w ,,szerokich"znala'
szczeg6lowoSci.
klazly siEw pierwotnymbadaniu,to jednak nie zawieraloono danychna tematdokladnoSci
syfikacji.Ostatniqwart4uwagtkwesti4 jest to, i2 kategoria,,brakuproblem6wzhazardenr"
mylnie sugeruje,2e wszystkieosoby do niej zaklasyfikowaneto gracze.W rzeczywistoSci
Z tychpowod6wnale?ykorzysta6przede
ozraczaonagrup€os6bnie uprawiaj4cychhazardu.
wszystkimz ,,w4skichkryteri6w" przy identyfikacjiproblem6whazardowychu mlodzie|y
(Wintersi in., 1993).

Wyniki i ich om6wienie
skali
PoniZejprzedstawionezostalywyniki dotyczqcewlasno6cipsychometrycznych
rzetelno6cistosuj4cmetodqbadaniazgodnoSOGS-RA.W tym celu dokonanooszacowania
W dalszejkolejnoScizaprezentowaSciwewngtrznejoruztrafno6cikryterialneji teoretycznej.
no wyniki analiz dotyczqceskali uczestnictwarriodzie2yw grachhazardowych.

Wyniki badaniawalidacyjnego
BadaniewalidacyjneobejmowaloocenErzetelnoSciskali SOGS-RAbadan4metodq
zgodnoSci
wewnEtrznejorazpomiarjej trafno5cikryterialneji teoretycznq.Ze wzglgdunajksztaltnyrozkJaduzyskanyw badaniachodstqpionood normalizacjiuzyskanychwynik6w.
przez
Do interpretacjiwynik6w przyjgtopunktacjgwg kryteri6w ,,w4skich"zaproponowane
tw6rc6w narzgdzia(Wintersi wsp., 1993).Taki spos6bocenywynik6w sprzyJadokonaniu
por6wnariwynik6w badariwlasnychz wynikamiuzyskanymiprzezinnychbadaczy.Pozwala
na ocengnasileniazjawiskaproblemowejgry hazardowejwSr6drrilodzie?yza pomoc4tych
samychkryteri6w.

Rzetelno5d
skali /wewnptrznasp6jno5dSOGS-RA
jest miar4 zgodnoScimiERzetelno66skali rozumianajako jej wewngtrznazgodno56
dzy poszczeg6lnymipozycjami skladowymi narzgdzia.Im wyzszy jest wsp6lczynnik opomiaru.
jako wskaznikzgodno6ciwewnptrznejskali,tym wigkszajest rzetelnoS6
Cronbacha
(Blackeri
uznawanajestza dopuszczaln4
WartoS6wsp6lczynnika0,70i wyZszapowszechnie
Endicott2002).
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W wyniku dokonanychobliczeniapotwierdzonazostal.arzetelnoSi narzEdzia,sprawdzana
dwukrotnie/po wykonaniubadanpilotazowychi wlaSciwycU.SkalaSOGS-RAposiadazadowalaj4c4 zgodnoSi wewngtrznq (dla og6lu pr6by: w badaniach pilotaZowych ow
dla grupy gimnazjalist6w:
w badaniachwlaSciwycho-Cronbacha:0,78;
Cronbacha:0,79;
w badaniachwlaSciwycho-Cronbacha:0,75;zai
badaniachpilotaZowycho-Cronbachu=-0,77;
wszystkichtyp6w /liceum,technikum,zasadnidla grupyuczni6wszk6lponadgimna4alnych
w badaniachpilotaZowychi wlaSciwycho-Cronbacha:0,80).
czaszkolazawodowa/:
Moc r62nicujqcapozycjiskali zawieralasig w przedzialeod 0,36 do 0,52,a Sredniainteri pozyqi wyniosla0,26.
korelacj
Por6wnujqcuzyskan4wartoS6wsp6lczynnikaa-Cronbachaz wynikami uzyskanymiptzez
azarcinnychbadaczypotwierdzil moana,iLw badaniachwlasnychuzyskanozadowalajqc%
zernbardzozbliaonqdowynik6w innychbadaczywartoS6wsp6lczynnika.Tak,jak wczeSniej
wspomniano,skalaSOGS-RAwykorzystywanabylawwielu badaniach,naptzyldadw Ontario (Govoni,Rupcich,i Frisch,1996),Lui4anie(Westphal,Rush,Stevens,i Johnson,2000),
Manitobie(Wiebe,I999;Wiebe,Cox, i Mehmel,2000),AtlantyckimwybrzeiruKanady(Pouza: Stinchfleldi
lin, 2000),Oregonie(Carlsoni Moore,1993)i na Litwie (Jarczynska,2013,
i in., 2009).Uznanajest onazajednqznajbardziejpopularnych,netelin.,2004;Skokauskas
nych i niezawodnychmetod pomiaru sluZ4cychdo identyfikacji problemowegohazatdu
wewnqtrzn4skali.W
wSr6drrilodziely.Wszyscyautorzywskazuj4nazadowalajqcqzgodnoSd
wahasig
skaliokreslanawsp6lczynnikiemo-Cronbacha
publikacjachpodajesiE,2erzetelnoS6
(Winters,Stinchfield,i Fulkerson,1993,1993a)
0,70- 0,80.Tw6rcy narzgdzia
w przedziale
odnotowalizadowalqqc4rzetelno66narzgdzia(0.80),kt6ra obliczonazostalawylqczniedla
grupy460 chlopc6ww wieku 15-18lat (za Stinchfield,20lI; Derevenskyi Gupta'2004).
R6wnie2obszernebadaniawykonanena Atlantyckim wybrzeZuKanady w 1998 roku na
pr6bie 13.549adolescent6w/Sredniwiek uczestnik6wbadaniawynosil 15,2 lata, 50o/oredo publicznychgimnazj6wi szk6l Srednich
spondent6wstanowili chlopcy/ rtczgszczaj4cych
w czterechprowincjachatlantyckichKanadywskazalyna satysfakcjonuj4c4
zlokalizowanych
wewnEtrzn4zgodno66skali SOGS-RA.Potwierdzonojq oddzielnie dla grupy dziewczqt
takhew badaniach
(0,76)i chlopc6w(0,81) (Poulin, 2002).SkalgSOGS-RAzastosowano
w wieku od 10
grupe835 adolescent6w
prowadzonych
na Litwie. Przy jej uzyciuprzebadano
jej rzetelnoS6
na
do 18 lat /Sredniwiek wynosil 14.5x 2.2lata{ i tym samympotwierdzono
(Skokauskas
i in., 2009).
poziomiea-Cronbacha:0,75

Trafno5dskali SOGS-RA
TrafnoSdkryterialna narzgdziaocenianabyla poprzezkorelowanieze sobqkilku skal i
pytan.W pierwszejkolejnoScibadanozwiqzekmipdzyskalESOGS-RAa skal4czpstotliwoSci
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graniaw gy hazardograniaw gry hazardowew ci4gu ZyciaICGHZI; a skal4czgstotliwoSci
we w ci4gu ostatniegoroku przed badaniem /CGHR/; a skalq zwigkszonejczEstotliwoSci
graniaw gry hazardowew ciqguostatniegoroku (ZCGHR).Oceniepoddanozgodno66weskaskalaCGHR o-Cronbacha:0,85;
wnqtrzn4kazdejskali (skalaCGHZ a-Cronbacha:0,76;
Ze wzglgduna siln4
la ZCGHR o-Cronbachr0,76;skala SOGS-RAo-Cronbacha:0,78).
as;rmetrigrozkladu wynik6w SOGS-RAzastosowanowsp6lczynnikkorelacji Spearmana.
Skal4SOGS-RAsilne i statystycznieistotnekorelujeze skal4 czgstotliwoScigraniaw gry
hazardowew ci4guostatniegoroku /CGHR/ (0,49;p<0,001),skal4zwiEkszonejczgstotliwoSci graniaw gy hazardowew ci4gu ostatniegoroku (ZCGHR) (0,46; p<0,001)oraz skalq
graniaw gry hazardowew ci4guZyciaI CGHZ/ (0,43;p<0,001).
czgstotliwoSci
Dodatkowotrafno5i kryterialn4skali badanopoprzezobliczaniekorelacji miEdzyskal4
SOGS-RAa trzerradodatkowlmripytaniamiujgtymi w ankiecie.Byto to pytanie dotyczqce
sumpienigdzyzazwyczq wydawanychprzezbadanegona gry hazardowew ci4gumiesi4ca;
pytanieo to, czy badanypo wygranejodczuwalpotrzebgpowrotudo gry, abywygrai jeszcze
wipcejpienigdzyi pytanieo utratEkontroli nad wydawanymiprzezniegopienigdzmine grQ,
w kt6rym respondentm6gl wskaza6,2eczgstozdarzamu sig grai w gry losowedo ostatniej
z pytaniem
zlot6wki. Dokonaneanalizywskazujq 2e najsilniejskalaSOGS-RAkorelowatra
dotyczqcymsumpienigdzyzazwyczalwydawanychprzezbadanegona gry hazardowew ciq(0,51;p<0,001).
gumiesi4ca
Szacuj4ctrafnoSdkryterialnq skali SOGS-RAbadanor6wnie2zwiqzekpomiEdzyskal4
ankiety.Byly to pytaniadychoSOGS-RA,a dwomapytaniamizawartymiw kwestionariuszu
wsp6lczynnikkorelacji punktowo-biseryjny(fpt).
tomiczne,w zwiqzlotz tym zastosowano
Pierwszez ntchmialo na celuustalenietego,czy badanypo wygranejodczuwalpotrzebgpowrotu do gry, aby wygrat jeszczewiEcejpienigdzy(fpt:0,46; p<0,001).Za{ drug;eodnosilo
siEdo utraty kontroli nad wydawanymipieniEdzmina grg. Badanegozapytanoo to, czy czgsto zdarzamusig grai do ostatniejzlot6wki(fpb:0,45,p<0,001).UzyskanewartoSciwskaze skalaSOGS-RAsilniekorelujezar6wnoz pierwszym,jak i drugimpytaniem.
zaSq,
Tw6rcy narzEdzia(Winters, Stinchfield,i Fulkerson)trafnoSdnarzgdziabadali poprzez
skorelowanieskali SOGS-RAlza pomoc4wsp6lczynnikakorelacji liniowej Pearsona/z row trakciecalegoZycia(r:0,39) i w czasieostatnich12miesipdzalamiuprawianegohazardu
uprawianiahazwduw ubieglymroku (10,54) oraz wycy (0,39),zawyaonqczpstotliwoSci4
wkladufinansowegowloZonegow hazardw roku ubieglym(r:0,42). Korelacjebyly
sokoSciq
istotne(p <0,01) (Winters,Stinchfield,i Fulkerson,1993a).Jakwidai uzyskali
statystycznie
powyZej.
oni podobnewsp6lczynnikikorelacjido zaprezentowanych
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DokonujqcocenytrafnoSclteoretycznejskali SOGS-RAbadaniupoddanorrwme? zalo'
Lonqprzezjej autor6w(Wintersi wsp., 1993)jednoczynnikow4strukturqskali. W tym celu
jednoczynnikowymodel
konfirmacyjng analizgczynnikowe(CFA). ZaNo2ony
zastosowano
sig byd zado'
potwierdzeniew danychempirycznych.Dopasowaniemodelu okazaNo
znalazN
walaj4ce.WartoSit' wyniosla 934,681,p<0,01. Ze wzglpduna du2qwarto66pr6by badawi2 rnejestto wskaZnikdecyduj4cy,co nie oznaczakoniecznoczej (N:2579) nalely przy1q6,
O zadowalajqcymdopasowaniumodelujednofici rczygnacjiz modelujednoczynnikowego.
RMSEA : 0,08i
Swiadcz4wskaznikidopasowania:
czynnikowegodo danych errryirycznych
wskaznikGFI:0,94.

Czynnik I
Hazard
pmblemowy

Chi^2 (9): 934,681
; RMSEA:0,08
Rysunek l. Model konfirmacyjnej analizy c4mnikowej (CFA)

pomiary zmiany natpzeniaproblemu hazardowejgry w5r6d mNodzie?y
Pomiar natpheniahazarduproblemowegow5r6d badanej rrilodzie|y dokonany zostal
na podstawieatalizy odpowiedziudzielonychprzezbadanychna pytanienr I i 2 zawartew
ankiety.Pytaniate zostalyr6wnie2wykorzystanedo ocenytrafiro6cikrytekwestionariuszu
rialnej skali SOGS-RA.
Pytanie I dotyczy\o zar6wno liczby czynno5ci zwiqzanychz uprawianiemhazardu
W oryginalnej
przynajmniejrazw Zyciu orazw czasieostatnich12miesigcyprzedbadaniem.
bylo l1 czynnoSci/skala zawieralasiEw przedzialepunktowersji narugdziawymienionych
wym od 0 do 11 pkt./. W badaniuwlasnymposzerzylantg listEo dwie dodatkoweczynno5ci
ludzialw loteriachi konkursachtelefonicznychisms-owychonz grana pieni4dzew Interne4l

skalaprzylglawartoS6
cie i w internetowychkasynach/.W zwiqzltt z wprowadzonqzmian4
punktow4od0 do 13pkt.
dotyczqcqrodzqugierhazatdowych:
PytanieI zawiera\onastgpuj4c4kafeterig
- graw karty na pieniqdze,
- rzut monetqnapieniqdze,
- granapieni4dzew gry wymagaj4cesprawnoSci
(np.w krEgle,w bilard),
- zakladyw grachzespolowych,
- zakJady
na wyScigachkoni, ps6wlub innychzwierzqt,
- graw bingo napieniqdze,
- graw koScina pieniqdze,
- graniena automatach
np. ,jednorqkibandyta",
- zdrapki,
- graw lotto, inne gry liczbowelub zakladypieniEzne,
- bukmacherskie
zakladysportowe,
- granapieniqdzew Intemeciei internetowychkasynach,
- loterieorazkonkursvtelefonicznei sms-owe.
AnalizaczlmnoScizwiqzanychz uprawianiemhazarduw czasieostatnich12 miesiEcyprzed
uprawianiahazarduw tym czasie.W tym
badaniempozwolilaokreslidog6ln4czEstotliwoS6
PomiarnasileniaczEstouprawianiahazarduz 13 czynnoSci.
celu zsumowanoczgstotliwoSd
odbywalsiEna skali od 1 do 5 pkt. Odpowied?rngdy
czynnoSd
tliwoScipodejmowaniakuzdej
(1 pkt.); rzadziejnilrazw miesiqcu(2 pkt.), razw miesi4cui wigcej(3 pkt.),raznatydziefi
wiEcej(a pkt.) iraz dziennie- codziennie(5 pkt).
Pytanie2 z kwestionariuszaankiety dolyczylo najwyhszejkwoty pieniEdzy,jakq
badanyzaryzykowal/postawil na grE w czasieostatnich12 miesiEcy.Bylo to pylaniezaopcjamiodpowiedzi:
mkniEtez nastEpujqcymi
- nigdynie ryzykowal.enlam-(0 pkt.);
- mniej ni? 5 zNotych
(1 pkt.);
- od 5 do 10 zlotych(2 pkt.);
- wigcej ni?l0 zlotychdo 50 zlotych(3 pkt.);
- od 50 z\otychdo 100zlotych(a pkt.);
- od 100zlotychdo 200 zlotych(5 pkt.);
- od 200 zlotychdo 500 zlotych(6 pkt.);
- ponad500zlotych(7 pkt.).
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Skalauczestnictwamlodzieiy w grachhazardowych- prezentacjawynik6w
(90%,N=23Lq pnynaJmniejtazw ?ycfugta'
wigkszo66respondent6w
Zdecydowana
W grupie os6b,kt6re nigdy nie galy w tego typu gy (10%,
la w gry hazardowe/losowe.
(N:138).
bo 54%stanowilydziewczgta
N:256) rieznacznqwiEkszos6,
Na skali SOGS-RA2,60/ouczestnik6wbadania(N:67) uzyskalowymk oznaczajqcy
granieproblemowew czasieostatniegoroku przedbadaniem,4,1% (N:105) okazalosig graczarri zagro1onymi,l7,3yo rrrtodzieLy(N:445) w tym czasiegralo w spos6btowarzyski nie
bo a276% (N:1945) w cza'
wigkszoS6,
stanowiqcyryzykaproblemowejgry, a zdecydowana
sieostatniegoroku nie gralaw 2adnegy losowe.WSr6dos6bnie grajqcychw tym czasiew
gry losowebylo wipcej dziewczqtnizchlopc6w(56%N:1094; 43%N:851)'
Wyniki uzyskaneprzez graczyproblemowychmiescily siq w przedzialeod 4 do 12
wynosila
punkt6w,ze Sredniq5,7 + 0,88 i median45. WartoS6odchyleniastandardowego
1,977, Wyruki uzyskaneprzez graczyryzykownychmiescily sig w przedzialeod2 do 3
w grupieos6b,kt6renigdy
punkt6wze Sredni43,3 t 0,4 i median43. Wartoodnotowa6,2e
(N:138).
bo 54Yostanowilydziewczpta
nie graly(10o ,N:256) wiEkszoSi,
Granie w gry hazardoweprzezbadanychkiedykolwiek w iryciu
W ankieciebadan4mlodzieL zapytanoo to, czy pnynajmniej raz w 2ycitt zagralaw
jakqkolwiek grg losowq/hazardowq,.
Porn2szatabelailustruje dane dotyczqceuczestnictwa
w r6znegorodzajugrachlosowychw ci4guZycia.
rrrtodzie?'y
Tabela2. Udzialrrtodzie2y w r62nesorodzaiu
Nigdy w 2yciu
Rodzaje gier
hazardowych

w

Og6lem

Przynajmniejraz w
2yciu gralem/am

nie gralem/am
N

oh

N

o/o

N

o/o

Gra w karty na pieni4dze

1588

62

9s7

38

2545

100

Rzut monet4 na pieniqdze

2183

86

359

l4

2542

100

Gra na pieniqdzew gry
sprawno5ci
wymagaj4ce
(np.w kqgle, bilard)

1988

'78

{5?

22

2542

100

ZaHady w grach zespolowych

1863

669

26

2s32

r00

ZakJadyna wyScigach
koni, ps6w lub innych
zwierzql

2421

95

ll5

5

2536

100

Graw bingona pieni4dze

2442

96

96

4

2538

100

Gra w koSci na pieni4dze

2322

9l

2r3

9

2535

100

Granie na automatach, np.

t748

69

77',|

31

2525

100

't4

43

,jednorgki bandyta"

Zdrapt'r

607

24

1890

76

2497

100

Gra w lotto, inne gry
liczbowelub zaklady
pienig2ne

938

5t

r573

63

25ll

100

BukmacherskiezaHady
sportowe

2t13

83

417

t7

2530

100

Gra na pieni4dzew Interneciei internetowych
kasynach

2331

92

207

8

2538

100

Loteriei konkursytelefonicznei sms-owe

t625

63

915

5t

2540

100

Najwigkszyodsetekbadanejm\odzie?ypnynaJmr\ejraz w zyciu gral w gry losowe
typu zdrapki(76%), znacznyodsetekbadanych(63%)braltakzetdzial w grachtypu lotto lub
pieniEZnych.
DoSdznacznyodsetekbadanychgil w
w innychgrachliczbowychi zak<tadach
karty na pieniqdze(3S%)orazbril.udzial w loteriachi konkursachtelefonicznychoraz smsnigdy w
owych (37%). Z danychw5mika,Zebadananrtodzie|w zdecydowanejwiEkszoSci
2yciunie miala do czynieniaz zaMadamina wyScigachnp. konnych(95%), grQw bingo na
kasynach(92%).
pieniqdze(96%)czy grqw Internecie,bqd?internetowych
graniaw gry hazardoweprzezbadanychw czasieostatnich12 miesipcy
Czgstotliwo5d
wynik6w iprzynalehnoOstatecznaanalizaopisowaSOGS-RAzawieril.apor6wnanie
uprawianiahazarduw roku ubieglym.GrupyzdefinioScido grupw oparciuo czEstotliwoSd
wanow spos6bnastgpujqcy:nie uprawianiehazar&t(0 pkt.); hazardrzadzie4ni? raz w miesi4cu(l pkt.); comiesigcznyhazard(2 pkt.); cotygodniowy(3 pkt.) i codziennyhazard(4
uprawianiahazarduw
pkt.). PrzynaleZnoSd
do gtop zwiqzanabylaz okresemnajczEstszego
ci4guubieglych12 miesiEcyw odniesieniudo 13 czynno5cihazardowych.Badanych,kt6rzy
w minionymroku nie grali w Zadnqz podanychgierhazardowychbylo 26,6Yo(N:653), w
dziewczqt(N:360) i 44,87yochlopc6w(N:293). Og6lemw r62negorcdzajt gry
tym 55,13o/o
(50,84%;N:1248), niZ
nieco czgSciejw minionymroku graly dziewczEta
losowe/lrazardowe
mniejszyodsetekdziewczqt,ni2 chlopc6w
chlopcy(49,16%;N:1207). Jednakzdecydowanie
gry hazardowej
gral problemowo,czyli codzienniew tegotypu gry. NasilenieczEstotliwoSci
jej plci w minion5rmroku przedstawiasiEnaw badanejgrupiemlodzie?yz uwzglgdnieniem
W gry hazardowerzadziejni2 raz w miesiqcuw tym czasiegralo I4,4%ouczni6w
stEpuj4co.
(N:195), a chlopcy44,92yo(N:159). Razw
(N:354), z czegodziewczgta
stanowily55,08oA
miesi4cubqd? czEsciejw gry losowe gralo 16,70 badanych(N:409). W tym 57,46yo
(N:174) chlopcy.Cotygodniowow gry hazardowe
(N=235)stanowilydziewczgta,
a 42,54Yo
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w minionymroku gralo l3%badanychuczni6w(N=318).WSr6dnich wigkszyodseteksta(61,64%;N: 196),niz chlopcy(38,36%;N=122).Raz dziennietym aknowily dziewczEta
tywno5ciomoddawalosig29,4Youczni6w(N:722). Jednakkahdegodnia w r62negorodzaju
gry hazardowegral wigkszy odsetekchlopc6w (63,66%;N:459) ni? dziewczqt(36,340/o;
N=262).Ten wynik Swiadczyo tym, i2 problemowegraniejest domenqchlopc6w,ni2 dziewcz4t.Potwierdzatowynik testut-Studenta(t:9,807)liczony dla grupy dziewczqti chlopc6w.
istotnie@<0,0001)r62nicujeich
JegowartoSiwskazujena to, izple6 badanychstatystycznie
zewzglEdunanasilenieaktywnoScihazardowej.Analizar6inic w zakresieSrednichwartoSci
arytmetycznychuzyskanychdla grupy dziewczqt(1,06)i chlopc6w(1,18)wskazujenato,2e
jest taki, 2ewiEkszenasilenieproblemowejgry wystqpujewSr6d
kierunektegozrohnicowania
chlopc6wni? dziewczqt.
badanychgrajqcychz
W ponizszejtabelizestawionodaneilustruj4ceodsetkii liczebnoSci
w 13 czynnoScihazardowych.
r62tq czgstotliwoSci4
Tabela 3. Czgstotliwo5Cgrania w poszczeg6lnerodzaje gier hazardowych w ci4gu ostatnich 12 miesigcy przez
mlodzie?

Rodzajegier

Nigdy

hazardowych
N

o

Rzadziejni2
I razw
miesi4cu
N

Vo

Raz w
miesi4cui
wipcej
N

o

Raz na
tydzief i
wipcej

Raz
dziennie

Og6lem

N

Vo

N

N

Vo

V.

Gra w karty na
pieni4dze

t792 7 7 , 1 4 409

17,60 66

2,84

26

l,l2

30

1 , 3 0 2323 100

Rzut monet4na
pieni4dze

2030

6,19

36

1,60

r0

0,45

t7

0,76 2231 100

Granapieniqdze
w gry wymagaj4(np.
ce sprawnoSci
w krggle,bilard)

I 8 8 5 83,41 2 8 8

12,74 63

2,79

l5

0,66

9

0,40 2260 100

Zaldady w grach
zespolowych

1775 78,78 324

14,38 99

4,40

4l

1,82

t4

0,62 2253 100

ZakJady na wyScigachkoni,
ps6w lub innych
zwrcrzqt

2t25

54

2,45

9

0,41 1 0

0,45

6

0,27 2204 100

Gra w bingo na
pieni4dze

2t46 97,10 44

1,99

9

0,41

6

0,27

5

0,23 2210 100

Gra w koSci na
pienrqdze

2057 93,42

20

0,91

5

0,23

9

0,40 2202 100

16,71 49

2,20

l6

0,71

t2

0,53 2238 100

Zdrapkr

r042 44,88 1 0 1 0 43,50 1 9 8 8,53

48

2,07

24

1,02 2322 100

Gra w lotto, inne
srv liczbowelub

I t 2 4 48,31 882 37,90 234 10,06 67

2,88

20

0,85 2327

91

96,42

138

1 1 1 5,04

Graniena automa- 1787 79,85 374
tach,np. ,jednorgki bandyta"

r00
45

zakladypienig2ne
Bukmacherskie
zakNady
sportowe

L912 84,98 187

Gra na pieni4dze
w Internecie i
internetowych
kasvnach

2055 93,28

Loterie i konkursy
i
telefoniczne
sms-owe

1701 7 6 , 1 8 474

89

8 , 3 1 83
4,04

26

21,23 44

49

2,18

19

0,84 2250 100

1 , 1 8 13

0,59

20

0,91 2203 100

1,97

0,27

8

0,35 2233 r00

3,69

6

podobniejak w ci4gucalego
Badanarrrtodzie|wci4guostatnich12miesigcyprzedbadaniem,
swojegoZycia,najczgsciejgraLaw gry losowetypu zdrapkiorazw lotto lub w inne gry liczw tym czasiecieszylysig r6wnie2loteriei konkursy
bowei zaldadypienigzne.PopularnoSci4
e orazsms-owe,a takhegtana automatach/maszynach.
telefoniczn

na skali SOGS-RA
Typ szkolya wyniki uzyskaneprzezmNodziel,
Do analizy r62nic w nasileniu aktywnoScihazardowejwSr6drriodzie2y uczQszczai1
cej do r6anychtyp6w szk6l (mierzonq za pomocqskali SOGS-RA)wykorzystanojednoczynnikowqanalizgwariancji ANOVA. Zapomocqtej statystykipor6wnywanozr62nicowanie pomiEdzytypami szk6l ze wzglgduna nasileniehazarduproblemowegowSr6dbadanej
istotnego
n*odzie?y.Pomipdzybadanymitlpami szk6l nie stwierdzonojednak statystycznie
ze wzglEduna problernowqgghazardowq.Wynik testuFisheraF:2,527 jest
zr6hnicowania
uzyskanena skali SOGS-RA
nieistotny(p>0,05).SredniewartoSciarytmetyczne
statystycznie
szk6l sq do siebie zblihone,a stwierdzonepomigdzynimi
przez uczni6w poszczeg6lnych
niewielkie rrlanrceokazt4qsig by6 statystycznienieistotne(gimnafium: 0,56; zasadnicza
liceum:0,48technikum:0,46).
szkolazawodowa;0,77;
Najwy2szelrwoty pienigZneprzeznaczonena gry hazardowew ostatnich12 miesiqcach
W badaniachzapytanorrftodzie?o to, jakie najwyhszekwoty pieniEdzyzdarzy\osig
jej przeznaczyd
na gryhazardowew ci4guostatnich12miesiEcy(pytanienr 2 z kwestionariuszaankiety).
kwot pieniE2Ponrhszywykres przedstawiaprocentowezestawieniewy2ej w5rmienionych
na gry hazardowe.
nych,kt6rew ci4guostatnich12miesiEcybadaniprzeznaczyli
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w ci4guostatnich12miesiqcy(% badanych)
pienipzne na gry hazardowe
WykresI . Najwy2szep rzeznaczonekwoty
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22
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2
-3

4L,6

.f"

@nigdyniegralem/an

;i ji
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500zt
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100 zl
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NajwiEkszy odsetek badanej mlodziely w okresie ostatnich 12 miesiEcy przed badaniem na
grghazardowqnie zaryzykowal ladnych pienigdzy (4I,6%). Badani gaiqcy w tym czasiew
tego typu gry zastawialiniskie kwoty pienigdzy. Zazwyczq w wysokosci do 5 zl (24,8%) lvb
od 5 do l0 zl (l5,9oh). Na wysokie stawki graj4nielicznibadani.
Powr6t do gry w celu odryskania przegranych pienipdry
Jednym z symptom6w problemowego grania jest chq6 powrotu do gry w celu odzyskaniautraconych pieniEdzy. O ten wskaznik problemowej gry zapytanobadanychza pomocq
pytania nr 5 z kwestionariusza ankiety.Brzmiilo

ono tak: Jak czesto w ciqgu ostatnich 12

miesiqcywracales/a! do gry po to, by odzyskatprzegrane pieniqdze? Do pytania tego zastosowanonastQpujec4 kafeteriEodpowiedzi:
- zakuldymrazem)
- zrcgoNy,
- tylko czasami,
- nigdy.
Zebraneodpowiedzi badanych ilustruje ponihszywykres.
Wykres 2. Czqstotliwo$i powrotu do gry hazardowej w celu odzyskaniaprzegranych pienipdzy (% badanych)

El nigdy
I tylko czasami
E z regufy
E za kaidym razem

Zdecydowana
wigkszoS6
badanych(83%)nie miala epizod6wpowrotudo gry hazarpienipdzy,natomiasttylko czasamizdarzylosiEto 12
dowejw celuodzyskaniaprzegtanych
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o/orespondent6w.Wyniki te s4zadowalalqce,gdyZdosydniski odsetekbadanych(5%) zadeklarowal wigksz4czEstotliwoSdpowrotu do gry, co moZebyd wskaZnikiem problemowej gry.
Skladanie falszywych deklaracji dotycz4cych wygranej
Charakteryzujqcproblemowy hazard wskazuje siq takZe na jedn4 z cech, kt6r4 jest
skladanie falszywych deklaracji dotyczqcychwygranych. W ankiecie zapytano zatem badanych o to, czy w ci4gu ostatnich 12 miesigcy m6wili innym, 2e wygrali zakJadpodczas,gdy
w rzeczywistoScigo przegrali. Bylo to pytanie zamknigte, na kt6re mogli oni odpowiedziec
przeczqcolub twierdz4co. Deklaracje badanychilustruje poniLszywykres.
Wykres 3. Odpowiedzi badanych dotyczqceskladania falszywych deklaracji odnoSniewygranej (w %)
4%

i;
r l

ZdecydowanawigkszoSci badanych nie zdarzylo sip skladal falszywych deklaracji dotyczry
cych wygranych. Jedynie 4 oh badanej rnlodzie?yzadeklarowalo istnienie takiego problemu,
co niew4tpliwie jest jedttym zewsku2nlk6w patologtrcznegogrania.
Problemy z rodzin4 i bliskimi spowodowanegraniem w gry hazardowe oraz klopoty w
szkolei pracy
W badaniachzapytano mlodzie?tak2e o to, czy w ci4gu ostatnich 12 miesiqcy granie
w gry hazardowe wywolalo H6tnie oraz problemy w relacji z rodzinq i bliskimi, a takhe
spowodowalo klopoty w szkole,aw przpadku starszejmlodziezyw pracy /jeSli podejmuje
ona aktywno36zarobkow4/. W tym celu zastosowanopytanie zamknigte, na kt6re respondenci mogli odpowiedziec przeczqcolub twierdzqco. Deklaracje badanych zostaNyprzedstawione
na ponizszyrnwykresie.

48

problem6wz rodzinqi bliskimi orazklopot6ww szkolei pracy
wystgpowania
Wykes 4. Odpowiedzibadanychdotyczqce
graniem(w %)
hazardow)rm
spowodowanych

ZdecydowanawigkszoS6respondent6wodpowiedziala przeczqcona postawione pytanie. Niewielki odsetek badanych (2 %) zadeklarowal wystgpowanie problem6w z rodzinqr
bliskimi oraz klopot6w w szkole i pracy, kt6re zwiqzanebyly zhazardowym graniem.

Gra na wigksze stawki niZ wczeSniejplanowane
Kolejnym wska:Znikiem uzalehnieniaod gry hazardowej jest niekontrolowanie wydawanychpienigdzy na uczestnictwo w grach hazardowych.W celu pomiaru tego wska:Znika
problemowej gry zapytanobadanych o to, czy w ci4gu ostatnich l2 miesigcy zdarzylo siE im
grat na sumy wipksze ni? wczesniejplanowali. Pytanie to mialo formQ pytania zamknigtego,
na kt6re badana mlodzie| mogla odpowiedziet przeczqcqlub twierdzqco. Deklaracje respondent6w przedstawia poni?szywykres.
Wykres 5. Deklaracja badanej mlodziezy dotyczqcagry na wiEksze stawki niZ wczeSniejplanowane ( % badanych)

95/"

Badana mNodzie| w czasie ostatnich 12 miesipcy nie grala na wiEksze stawki ni2
wczeSniejzakJadil.a/planowalagra6. Jedynie 5 o/orespondent6wzadeklarowalo, i2taka sytuacjamiaLamiejsce,co moze Swiadczy6o symptomie problemowej gry.
Spotykanie sip z kryfyk4/interwencj4 os6b bliskich w celu podkre5lenia problemu hazardowej gry
W badaniach zapytarrotak2e uczni6w szk6l o to, czy w ci4gu ostatnich 12 miesigcy
granie przez nich w gry hazardowespotkalo sig z interwencj4 os6b bliskich w celu podkreSlenia problemu hazardowej gry. W ankiecie zadanorespondentowi takie pytanie: Czy w ciqgu
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ostatnichI2 miesiqcykoi slvytykowalCiq z powodu Twoiegogrania lub m6wil Ci, 2e masz
problemz hazardem(niezaleinieczy mial Twoimzdaniemracjq, czyiei nie mial)? Bylo to
pytaniezamkniEte,na kt6re badanym6gl odpowiedziedprzeczqcolub twierdzqco.Odpowiena poniZszymwykresie.
dzi badanychzostalyprzedstawione
problemuhazardowejgry (% badanych)
stronyinnychos6bw celupodkreSlenia
Wykres6. Krytyka/interwencjaze

Z powyhszego wykresu wlmika, 2e zdecydowana wigkszoS6 badanej nilodzie?y
(97%) nie spotkala siE z krytykq ze strony innych os6b dotyczqcqpodqmowania przez niq
problemowej gry hazardowej. 3o/obadanych zadeklarowalo wystqpienie takiej sytuacji. Zauwazenie przez bliskie osoby problemu zaabsorbowaniagrq to niew4tpliwie jeden z istotnych
symptom6w uzalelnienia od gry hazardowej.
Poczuciewiny spowodowanezastawempienipinym
Symptomem problemowego hazardujest takze wystqpienie poczucia winy zwrqzanego z zastawianqsumqpienigdzy. W prezentowanychbadaniach ten wskaZnik takZezostal
poddany pomiarowi. W tym celu badanym zadanoplanie o nastgpuj4cejtreSci: Czy w ciqgu
ostatnich 12 miesigcy kiedykolwiek miale! poczucie winy nviqzane z sumq pieniqdzy, h6rq
postawilei/a! lub tym co dzieje siq, gdy postawisz pieniqdze? Bylo to pytanie zamkniEte,na
kt6re badani mogli odpowiedziel przeczqcolub twierdz4co. Deklaracje badanych ilustruje
ponihszy wykres.
Wykres 7. Wystppowanie wir6d badanej mlodziely poczucia winy miqzanego z zastawian4sum4pienigdzy ( % badanych)

Dokonuj4c analizy powyhszegowykresu molna stwierdzi6, 2e w wiEkszo(cibadana
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pieniE2nym(94%).Jednak6%
z zastawem
mlodzie1nieodczuwa poczvciawiny zwiqzanego
respondent6wzadeklarowaloodpowiedZpotwierdzaj4c4taki stan rzeczy. Nale2alobysiQ
przyjrzedtej grupienastolatk6w
, gdy|wewnEtrznepoczuciewiny sugeruje,2e ta grupabadanychsamazdajesobiesprawQ,i2ich gtamolemiet znarnionagry problemowej.
Chp(,zaprzestaniadalszejgry
W badaniachzapytanotakhemlodzie| o to, czy w ci4guostatnich12 miesiqcyzdarzyLojq siEpoczu6,2e chceprzestacgra6,alenie potrafi tegozrobi6.W tym celuzastosowano pytaniezamkniEte,na kt6re respondencimogli odpowiedzielprzeczqcolub twierdzEco.
na poniZszymwykresie.
Deklaracjebadanychzostalyprzedstawione
Wykres 8. Deklaracjabadanej mlodzie\y dotyczqcazaprzestaniadalszejgry ( % badanych)

Dokonujqc atalizy wykresu, stwierdzid mozna, 2e znacznej czgficibadanej mlodzie2yniezdarzylo siEodczuwa6dyskomfortuzwiqzanegozchgciqzaprzestaniagy hazardowej.
Jedynie niewielki odsetek badanych (3%) zadeklarowal istnienie takiego problemu, co niewqtpliwie mohe miet znarnionagry problemowej.

Ukrywanie przed rodzin4 i bliskimi dowodriw potwierdzaj4cych uczestnictwo w grach
hazardowych
Kolejnym symptomem problemowego hazardujest dziaLaniepolegajqcena ukrywaniu dowod6w swojego grania przed rodzinqi bliskimi osobami. Ten wskaZnik takZe zostal
poddany pomiarowi w badaniach. Respondent6w zapytano o to: Czy w ciqgu ostatnich 12
miesiqcyzdarzylo im siq ukrywat przed rodzinq przyjaci6lmi lub innymi waZnymi dla nich
osobamipotwierdzenia zctklad6w,np. druki zaHad6w, bilety loterii, wygrqne pieniqdze czy
te2 inne oznaki Swiadczqceo ich graniu. PyLaniemialo charakter zamknipty, mo2na bylo na
nie udzieli6 przeczqcejlub twierdzqcej odpowiedzi. Deklaracje badanej mNodzie|yprzedstawia ponizszywykres.
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(%badaw grachhazardowych
uczestnictwo
Wykres9. Ukrywanieprzedrodzin4ibliskimidowod6wpotwierdzaj4cych
nych)
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Analiza wynik6w wskazuje na to, 2e zdecydowanawiQkszoSi badanych w ci4gu
ostatnich 12 miesigcy nie ukrywala ptzed rodzinq i bliskimi dowod6w Swiadcz4cycho
uczestnictwiew grach hazardowych.
Kl6tnie zrodzinqi bliskimi o pieniqdzeprzezn czonen gry hazardowe
Kolejnym czynnikiem poddanym pomiarowi byly kl6tnie z rcdzinqi bliskimi o pieniqdzeprzeznaczonena gyhazardowe. W przedstawionychbadaniach, aby zbadat ten symptomhazardowego gtania, zapytanomlodzie? o to, czy w ci4gu ostatnich 12 miesiqcy zdanyly
sip jej kl6tnie o pieni4dze z rodzinqlub pnyjaci6lmi, kt6re zwiqzane byly z nadmiernq"grq.
Bylo to pytanie zamknigte, na kt6re badani mogli odpowiedzief przeczqcalub twierdzqco.Ich
odpowiedzi ilustruje ponilszy wykres.
Wykres 10. Kl6tnie zrodzinqi bliskimi o pieni4dze przeznaczonena gry hazardowe (% badanych )

98%

Odpowiedzi badanej rrl.odzie?ywskazuj4 na to, 2e zdecydowanejwiEkszoSci(98%)
niezdarzy\.asiE sytuacjakl6tni znajblihszymi o pieni4dze przeznaczonena gryhazardowe.
Nieavracanie pienipdzy poiryczonychna gr€ hazardowQ
Kolejnym wskaZnikiern uzaleznieniaod gry hazardowejjest takze popadaniew Iarapaty finansowe i niezwracaniepienipdzy przeznaczonychna grQhazardowqukt6re poZyczono

52

od innych.W celu pomiarutego czynnikazapytanobadanycho to, czy w ci4guostatnich12
miesiqcyzdarzylosip im pohyczatod kogoSpieni4dzena grQi nastEpnieich nie oddawafz
powoduhazardowegogrania. Zadanepytaniemialo charakterzamknigty,na kt6re badana
przedstalub twierdzqco.Deklaracjerespondent6w
rr1odzie1moglaodpowiedzietprzeczqc4
wykres.
wia poniZszy
(% badanych)
Wykres ll.poiryczaniepieniqdzy na grQ,a nastQpnieich niezwracanie spowodowanehazardowym graniem

98%

Jak wynika z powylszego wykresu, zdecydowanawigkszoS6respondent6w(98%)
odpowiedzial.aprzecz4co na postawione pytanie. Niewielki odsetek badanych (2%) zadeklarowal poTyczamepienipdzy no gQ, a nastgpnieich niezwracanie wynikajqce zhazardowego
grania.

Opuszczaniezajp(,szkolnych/ pracy z powodu uprawiania hazardu
Jednym z symptom6w problemowego grania jest takZe opuszczaniezaj96 szkolnych
lub pracy, spowodowaneuprawianiem grer hazardowych. W badaniach uwzglgdniono takze
ten wskaZnik problemowego grania. W tym celu zadano nastgpuj4cepytanie: Czy w ciryu
ostatnich 12 miesiqcy zdarzylo Ci siq opuicit zajqcia szkolne/pracQz powodu uprawiania
hazardu?Badana mlodzie? mogla udzieli6 odpowiedziprzeczqcej lub twierdzqcej, a uzyskane
wyniki przedstawia ponilszy wykres.
Wykres 12. Opnszczaniezajpc szkolnych'/pracyspowodowanehazardowym graniem (% badanych)
2%
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Analiza wynik6w wskazuje na to, 2e badanym w czasie ostatnich 12 miesigcy nie
zdarzalo siE opuszczadzajgt szkolnych, czy pracy w wyniku uprawiania gSerhazardowych
zadeklarowalo,i2taka syfuacjamiala miejsce.Niewqtpli(98%). Jednakze2Yorespondent6w
wie Swiadczydto mohe o pojawiaj4cyrn siE lub juZ nawet poglgbiaj4cym problemie z gtaniem w gryhazardowe.

Poiyczki pienipinei kradzieZew celupokryciadlug6whazardowych
W badaniachtakzezaplrtanouczni6wo to, czy w ci4guostatnich12 miesiEcygranie
w gry hazardowedoprowadzilodo po2yczekpienigdzyorazkradzieLyw celu pokryciadlupytaniezamknigte,
mogli odpowiedzied
na kt6rerespondenci
g6w.W tyrn celuzastosowano
na ponizszymwykreprzeczqcolub twierdz4co.Deklaracjebadanychzostalyprzedstawione
sie.
(% badanych)
Wykresl3.PoiryczkipienipZneikradziehew celupokryciadlug6whazardowych
2%

98%

ZdecydowanawigkszoSi badanej mNodzie?y(98%) nie poLycza pienigdzy i nie dokonuje l<radzie2yw celu pokrycia dlug6w hazardowych. Niewielki odsetek respondent6w
(2%) zadeklarowal odpowiedz twierdzqc4 kt6ra oznacza wystEpowanie znacznychproblem6w zwiqzanych z hazardow5rm graniem. MlodzieL, kt6ra wybrala odpowiedZ twierdzqcqu
dodatkowo zostala zapylanao to, zjakiego 2r6d\.apochodzily pieni4dze zdobyte nahazardow4 grQ.Pytanie mialo charakter zamknigty i zastosowanodo niego nastEpuj4c4kafeteriEodpowiedzi:
- od rodzic6w,
- od rodzefstwa,
- od innych krewnych,
- odprzyjaci6l,
- wzifiemllam szybk4 po2yczkEnawysoki procent,
- sprzedal.emllam
rzeczy osobistelub rodzinne,
- okradlem/lam innych.
Deklaracje badanejm\odzieIy przedstawia ponilszy wykres.
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pokryciedlug6whazardowych(% badanych)
dobraprzeznaczonena
z kt6rychpochodz4pieniqdze/
Wykes 14.2r6d1a,
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Analizuj4c dane przedstawionena wykresie dostrzec mozna,2e najpopularniejszym
lrSdlem zdobywania pienigdzy na gre hazardowqjest grono przyjaci6l (21%). Wynikad to
mohez tego, i2 najLatwiejjest sig do nich zwrocie o pomoc. Kolejne 2r6dla, z jakich pozyska6
moZnapieni4dzena grQto rodzice, rodzefrstwo,inni krewni orazpo2yczka na wysoki procent.
Niepokoi6 mohe fakt, ze dla 5 o/obadanychmetode zdobycia Srodk6w finansowych na pokrycie dlug6w hazardowych s4 kradzieze.
Rodzinne czynniki ryzyk^ problemowego hazardu
Istnieje wiele rodzinnych czynnik6w ryzyka, kt6re mog4 warunkowai problemow4
grg wSr6dmlodzte2y.WSr6dnich najczESciej
wymienia sip takie,jak:
- rozbicie rodziny, dysfunkcjonalnoS6lub skrajneub6stwo;
- wystgpowanie uzale2nieniaod substancjipsychoaktywnych lub uzaleZnieniabehawioralnego u kt6regoSz rodzic6w , a zwLaszczauzale2nienia od hazardu;
- Smier6rodzicabqdZosoby pelniqcejtE rolg w dzieciristwie;
- przykladanr,eprzezrodzic6w nadmiernej wagi do pienigdzy i d6br materialnych;
- trudne i stresuj4cesytuacje w domu;
- przemoc w rodzinie (werbalna, ftzycznab4dZ seksualna);
- poczucieodrzuceniaprzez rodzic6w itd.
W skali SOGS-RA znajduje sip pytanie o hazard rodzic6w, kt6re podzielone jest na dwa pytania. Pierwsze,dotyczy tego, czy rodziclrodzice uprawiaj4 hazard, a drugie, tego czy w ocenie dziecka rodzichodzice maj4 klopoty zwiqzane z uprawianiem hazardu (gruje w spos6b
nasilony-problemowy).
Dokonuj4c pomiaru podejmowanq przez rodzic6w badanej mlodzie|y aktyr;vnoSci
hazardowej wyjaSniono,2e gqlosow4 ihazardow4rodzic6w moheby6 wiele roZnychczynnoScitakich jak: wysylanie sms6w i wykonywanie polqczeritelefonicznych w r6znego rodza-
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ju loteriach oraz konkursach organizowanych przez operator6w telefonicznych, telewizjg,
radio, Internet czy gazety; g:aw lotto i inne gry liczbowe lub zaHady pienigZneorganizowane
przezTotalizatora Sportowego,np. Lotto, Multi Multi; kupowanie zdrapek;gry w kasynie itd.
W celu pomiaru tego czynnka, badanej mlodzie?y zadano pytanie o nastgpujqcej tre(ci: Czy
kt6re{ z Twoich rodzic6w gra w gry losowe na pieniqdze? Respondencimieli do wyboru nastEpuj4ceopcje odpowiedzi: tak, nie, nie wiem. Odpowiedzi badanych przedstawionezostatry
na poniZszymwykresie.
Wykres 15. Odpowiedzi badanych dotyczqcenczestnictwaich rodzic6w w grach hazardowych (% badanych)

Jak wynika z przedstawionegowykresu wigkszoSdbadanych (60%) zadeklarowaLa,
iL ichrodzice nie uczestniczqw grach hazardowych.Ponad 30% respondent6wodpowiedziala, 2e taka sytuacja ma miejsce, natomiast 9Yobadanych twierdzi, 2e nie wiedzauczy ich rodzice grqqw gry losowe i hazardowe.Dodatkowo zapytano mlodzie4 kt6ra udzielila odpowiedzi twierdz4cej na powyZsze pytanie, o to czy ang.Lzowaniesig w grg jest udzialem tylko
jednego rodzica, czy teL obojga. Ponihszy wykres przedstawia uzyskane odpowiedzi na to
pytanie.
Wykres 16. Deklaracja badanych dotycz4ca tego,kt6ry zrodzrc6w uczestniczy w grachhazardowych (% badanych)

w wiEkszymodsetkugraj4ojcowiebaZdanienbadanychw gry losowe/hazardowe
danejmlodzie|y, rnz jej matki. Plei mEskajest istotnymczynnikiemryzyka warunkujqcym
respondent6w.
hazwdowegranie,dlategote2potwierdzilosigto w odpowiedziach
Problemowegraniew gry hazardoweprzezrodzic6wbadanejmlodzieiy
Kolejnym rodzinn;rmczynnikiernryzyka opisanymw przedstawionejpracy bylo
mlodzie?yo tyrn, 2eudzial.rodzic6ww grachhazardowychma chaprzeswiadczeniebadanej
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rakterproblemowy.Mlodzie2 zapytanoo to, Czy uwaha,2e ktdrei z jei rodzicfw gra zo duopcjeodpowiedzi:tak,nie,nie wiem.ZloAoneprzez
Zo?Badanimielido wyborunastEpuj4ce
nich deklaracjeprzedstawiaponilszywykres.
Wykres 17. Prze5wiadczeniebadanej mlodziehy o tym, 2e udzial rodzic6w w grach hazardowych ma charakter problemowy
(% badanych)

ZdecydowanawiqkszoSdbadanejrnlodzie?ynie uwaZa,i2 jej rodzicenadmiernie
uczestniczqwgrachhazardowych.Niewielki odsetekrespondent6w(2%) zadeklarowalodgraniaistniejei nd.elaloby
powiedZtwierdz4cq oznaczato jednak,2eproblemhazardowego
program6wpomocowych.
sigprzyjrzeitakim rodzinomw celuwypracowaniaskutecznych
Dodatkowomlodzie| zapfianoo to, czy takaproblemowagrajest udzialemjednegoczy obna ponizszymwykresie.
ojgarodzic6w.Wyniki zostalyprzedstawione
Wykres 18. Deklaracja badanych dotyczqca tego, kt6ry z rodzic6w uczestniczy w grach hazardowych w spos6b problemowy
(% badanych)

Badani wskazali, iz w wiEkszym odsetku w spos6b problemowyw gry losograjqich ojcowie,niZ matki.
welhazardowe
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i wnioski
Podsumowanie
wniosk6w z badafiujgto w trzy grupy.Pierwszagrupa odnosi siE do
PrezentacjE
problemowegogrania,kt6re diagnozowanoza pomoc4skali SOGS-RA.Dotywska:2nik6w
czyNyone;
kolwiek w Zyciui w czasieostatnich12miesiqcyprzedbadaniem,
stawek zaryzykowanychpodczasgrania w ci4gu ostat) pienigdzy/wysokoSci
nich | 2 miesigcyprzedbadaniem,
F wybranychrodzinnychuwarunkowariproblemowejgry,
pienigdzyw ci4guostatnich12
F powrotudo gry w celuodzyskaniaprzegranych
miesigcyprzedbadaniem,

badaniem,
D kl6tni z rodzinqi przyjaci6lmioraz problem6ww szkole/pracyzwiqzanychz
w ci4guostatnich12 miesiEcyprzedbahazardowymgraniemwystqpuj4cych
daniem,
w ci4gu
F ryzykowaniawiqkszychsumpieniEdzy,niz wczeSniejzaplanowanych
ostatnich12miesiEcyprzedbadaniem,
ostatnich12 miesiEcyprzedbadaniem,
sumepienigdzyw ci4guostatnich
} poczuciawiny zwiryanegoz zaryzykowan4
I 2 miesiEcyprzedbadaniem,
F ukrywania przed rodzinqi znajomymidowod6whazardowegograniatakich
jak potwierdzeniazaHad6wczy iwrych oznakSwiadcz4cych
o tej aktywnoSci
w ci4guostatnich12miesigcyprzedbadaniem,
F kl6tni z rcdzinq przylaci6Nmio pieniqdze zwiqzanez hazardow)rmgraniem
w ci4guostatnich12miesiEcyprzedbadaniem,
wystgpuj4cych
pienipdzyna grQ,a nastEpnie
ich niezwracaniaw ci4guostatnich12
Y po?yczania
miesiqcyprzedbadaniem,

ostatnich12 miesigcyprzedbadaniem,
w celu pokryciadlug6w hazardowych
Y polyczaniapieniEdzylub ich L,radzieLy
oraz 2r6delich pozyskiwania.
w ci4guostatnich12miesigcyprzedbadaniem
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Druga grupa wniosk6w dotyczy znaczeniawybranychrodzinnych czynnik6w ryzyka
problemowejgry, do kt6rych zaliczono:podejmowanieaktywno$cihazardowejptzezrodzigraniew gry hazardoweprzezrodzic6w.
c6woraz problemowe/nasilone
skali
Trzeciagrupaodnosisig do ocenywartoScipsychometrycznychzaadaptowanej
SOGS-RA, kt6rapoddanazostalabadaniom walidacyjnym.
Analizujqcpierwszqgrupezmiennychstwierdzidmohna,i2 W hazardowenie sqmloru w Zyciugralaw
(90%) przynalmnieJ
respondent6w
wigkszoS6
dzie1yobce.Zdecydowana
gy hazudowe/losowe.W grupie os6b,kt6re nigdy nie graly w tego typu gry (10%) niebo 54% stanowily dziewczEta.Na skali SOGS-RA2,6Youczestnik6w
znacznqwigkszoSi,
granieproblemowew czasieostatniegoroku przedbabadaniauzyskalowymk oznaczalqcy
daniem,4,I%ookazalosig graczatnizagrohonymi,17,306rrtodzie?yw tym czasiegralo w
wiEkszofif,bou2
spos6btowarzyskinie stanowiqcyryzykaproblemowejgry, a zdecydowana
760/ow czasieostatniegoroku nie grala w Zadne gry losowe.WSr6dos6bnie grajqcychw
tym czasiew gry losowebyto wigcej dziewczqt(56%)niZ chlopc6w$3%).
wSr6dn*odzie|y ciesz4sig zdrapki,gry TotalizatotaSporNajwigkszapopularno6ci4
towego,a takaekonkursyi loterie sms-owe.Badani,w zdecydowanejwigkszoScinigdy w
Zyciuniemieli do czynieniaz zaldadamina wyScigachnp. konnych,grQw bingo na pieniry
dze,czy grqw Internecie,bqdZinternetowychkasynach.
W minionym roku przedbadaniem26,60 rrrtodzie|ynie grala w 2adn4z podanych
gierhazafiowych.SpoSr6dbadanychgrajqcychw tym czasiew r62negorcdzajugry nieco
(50,84o/o),
ni| chlopcy(49,16%).Warto zauwuZytjed'
wigkszyodsetekstanowilydziewczEta
mniejszyodsetekdziewczqt,niZ chlopc6ww tym czasietym czynnonak,2ezdecydowanie
SciomoddawalsiE codziennie. NasilenieczgstotliwoScigry hazardowejw badanejgrupie
W gry
rrlodziezyz uwzglgdnieniemjej plci w minionym roku przedstawiasiEnastqpujqco.
uczni6w,z czegodziewczghazardowerzadziejntLraz w miesi4cuw tym czasiegralo14,4o/o
a chlopcy 44,92yo.Raz w miesi4cubqd? czgficiejw gry losowegralo
ta stanowily 55,08o/o,
chlopcy.Cotygodniowow
a 42,54o/o
stanowily dziewczgta,
l6,7yobadanych,w tym 57,460A
uczni6w.WSr6dnich wigkszyodsetek
gry hazardowe
w minion5rmroku gralo l3Yobadanych
stanowily dziewczgta(61,640), niZ chlopcy(38,36%.Raz dzienrrietym aktywnoSciomoduczni6w. JednakkaZdegodnia w r6iznegorodzaju gry hazardowegral
dawalo siE 29,4o/o
Badaniapotwierdzily,2e plet
wigkszyodsetekchlopc6w(63,66%)niz dziewczqt(36,34%o).
badanychstatystycznieistotnie(p<0,0001)r62nicujeich ze wzglEduna nasilenieaktywnoSci
Problemowegraniejest domen4chlopc6w,ni? dziewczqt.
hazardowej.
Wyniki badanwlasnych zblilone se do wynik6w uzyskanychw innych badaniach,
cienp.Mlodziez2010.Z raportttbadanMlodziei 2010 wynika,i2 najwiEksz4popularnoSciq

sz4sig gry Lotto oraz konkursyi gry sms-owe(ok.2l5 og6tubadanychos6bzadeklarowalo
ciesz4signatomiastautomatyi gry w Interneudziatw nich). TrochgmniejszqpopulamoSci4
2011).
cie (Malczewski,
rrlodzieZyw okresieostatnich12 miesigcyprzedbadaniemna grEha42Yobadartej
zardowqniezaryzykowalzadnychpienigdzy. Badani gajqcy w tym czasiew tegotypu gry
zastawialiniskiekwoty pienigdzy.Zazwyczajw wysokoScido 5 zl (24,8%)lub od 5 do l0 zl
(15,9%).Na wysokie stawki grali nieliczni badani.Nale2yjednak pamigta6,2e ryzykowane
granie zaczpa sig od malych kwot, kt6re z czasemprzybierajqcoraz wigksze rozmiary, a
ku1dawydanazNot6wkacorazbardziqabsorbujegtaczai zbli2,ago do pojawieniasigpierwszychsymptom6wproblemowejgry.
badanych(83%)nie miala epizod6wpowrotudo gry hazarwigkszoSd
Zdecydowana
dowejw celu odzyskaniaprzegranychpienigdzy,natomiasttylko czasamizdarzylosiEto 12
gdyZdosyi niski odsetekbadanych(5%) zadeWyniki te s4zadowalajqce,
% respondent6w.
problemowejgy.
powrotudo gry, co moZeby6 wska:Znikiem
klarowalwigkszqczgstotliwoSd
nie dotycz4kolejnesymptomyproblemowejgry. OkazuwigkszoScirrrtodzie|y
Zdecydowana
je siE,2e ponad90o/obadanymnie zdarzyLosiE skladai falszywychdeklaracjidotyczqcych
wygranych,jak r6wnie2do5wiadczalkl6tni i problem6wz rodzin4i bliskimi, a takZeklopokt6re zwiqzanebylyby zhazardowymgraniem.Wyniki te s4zadowalajqt6w w szkole/pracy,
ce,jednak2enaleaalobyprzyyzed siEtym uczniom,kt6rzy odpowiedzielitwierdzecona zadaproblemowegogrania.
ne im pytaniaw celuwnikliwego zdiagnozowania
od gier hazardowychbyla gra na stawJednymzbadanychsynptom6w vzalefunienia
badanychten problemnie dotyczy.W czasie
Ljwyasze,ni?wczesniejplanowano.WiEkszoSci
i2 taka sytuacjamiala miejzadeklarowaLo,
ostatnich12 miesigcyjedynie 5 o/orespondent6w
sce. Swiadczylto moze o postgpujqcymbraku kontroli nad swoim graniem.W badaniach
Mlodziei 2010, respondentomzadanopodobnepytanie,kt6re dotyczyNotego,czy w czasie
ostatnichl2 miesigcyzdarzylosiq,2ewydali wiEcejpieniEdzyna W losoweni?zaplanowali.
5% ankietowanychzadeklarowalo,2e zawszetak siE zdarzalo,6Yoczgstotak siE zdarzalo,
natomiast14 o/otwierdzilo,2e czasamitak sigzdarzalo.Jakwidai badanymtakie sytuacjenie
s4 obce.NaleZypamigta6,2e ttrata kontroli nad iloSci4wydawanychpieniEdzyto powazny
od gier hazardowych,kt6ry z pewnoSciqmo2esigprzyczyni| do rozsSmptomuzalehnienia
grania.
woju problemowego
Niepokojqcewydaje sig takZeto, i2 3o/obadanychspotkalosig z krytyk4 ze strony
przez ni4 problernowejgry hazardowej.Zauwahenie
innych os6b dotyczqcqpodejmowania
gr4 to niew4tpliwiejeden z istotnychsymptoprzezbliskie osobyproblemu zaangahowania
w ci4gu ostatnich12 miesigcyprzedbadam6w problomowegohazardt.60lorespondent6w
niem odczuwalopoczuciewiny zwiqzanez zastawianymisumamipieniEdzyna gy hazardo-

we. Wewnetrznepoczuciewiny moZesugerowad,2e ta grupabadanychsamazdaje sobie
gry problemowej.JednoczeSnie
3% badanymzdwzysprawQ,
i2 ich gramohemie6 znarrriona
gry hazardowej.Jestto niew4tlo sig odczuwa6dyskomfortzwiqzanyz chgci4zaprzestania
pliwie oznakaproblemowegohazardu.
5o/obadanejmlodzie?yzdarzasiEr6wnie2ukrywa6dowody swojegograniaprzedrodzin4i
bliskimi osobami.Moze to ju? Swiadczy6o wystgpowaniuproblemowejgry. W badaniach
ESPAD zrealizowanychw 2011 roku zadanomlodzie?ypodobnepytanie,kt6re dotyczylo
zadeklaoklamywaniabliskich w sprawieczgstotliwo3ciswojegogrania.3,4 o respondent6w
rowalo wystgpowanieu nich tego symptomu(Sieroslawski,20ll), W badaniachwlasnych
2o/orr*odzie?y zdarzylo sig doSwiadcza6kl6tni z nqblihszymi o pieniqdze przeznaczone
ptzezni4 na gry hazardowe.Taki samodsetekbadanychzadeklarowal,2e w minionymroku
przedbadaniempo2yczal.od kogo3pienigdzyne BrQ,a nastgpnieich nie oddawalz powodu
hazardowegogrania.Warto zwr6ci6uwagqtakhena to, 2e2 Yoankietowanychzadeklarowalo,
ze w ci4guostatnich12 miesiEcyprzedbadaniemzdarzalosig im opuszczatzajEciaszkolne
Niew4tpliwiejest to bardzowa?nysympczy pracew wyniku uprawianiagierhazardowych.
od gier losowych,kt6ry przyczyni| sig moZedo niepowotom wystppujqcyw uzalehrneniu
R6wnie?2% badanejmlodzeriszkolnych,a takhep62niqszegowykluczeniaspolecznego.
dzieIy zadeklarowalo,2e
w ci4guostatnich12miesiEcygry losowedoprowadzilyjqdo poZyw celu pokryciadlug6w.Jak siEokazuje,najpopularniejszym
czekpienigdzyorazlcradzie?y
2r6dlernzdobywaniapieniEdzysqprzyjaciele(21 %). Wynikadto mo2eoczywi5ciez tego,i2
najlatwiejjest sig do nich zwr6ci6.krne 2r6dlapozyskaniapienigdzyto rodzice,rodzefstwo,
zdobywajq
inni krewni orcz po|yczkana wysoki procent.Niepokoi6moheto, 2e respondenci
Srodkifinansowena pokryciehazardowychdtug6w poprzezokradanieinnych (5 %), gdyzw
czy marginalizacjgspoprzyszloficiskutkowai to moZe wstqpieniemna drogg przestppczqlecznqr.

Druga grupa wniosk6w odnosilasip do wybranychrodzinnychczynnik6w ryzyka
problernowejgry. Ich analizapokazaNa,
2e zdaniemwiEkszoScibadanychich rodzice nie
odpowiedziala,2etakasytuacja
uczestnicz4wgrachhazardowych.Ponad30% respondent6w
ma miejsce,natomiast9o/obadanychtvtierdzi,2e nie wiedz6 czy ich rodzicegrajqw gry 10sowei hazardowe.Mlodzie| twierdzi,2e czgscielw gry hazardowegrajqojcowie,ni? matki.
Pled mEskajest istotnym czynnikiernryzyka warunkuj4cymhazardowegranie.Z licznych
badanwynika, 2e dziecihazardzist6wsq od 2 do 4 rczy bardziejnaraZonena rozw6j uzaIeLu
nieniaod hazardu,ahazardowegranieojca zwigkszaryzyko rozwinigciasiEuzaleZnienia
dzieckabafiziq ni?hazardoweglanie matki (Woronowicz,20Il). Dodatkowo2 %badanq
i2 udzial.rodzic6ww grachharrilodzie|yopowiedzialasiEza tym, 2e ma przeswiadczenie,
6l

zardowychma charakterproblemowy.Badaniwskazalitakheoi2 takaproblemowagrc czQojc6w, ni2 matek.Wyciqgnq6mohnar6wniez wniosek,2e w todzinach
Sciejjest udziaLerrr
tylko jednegoczNon'
od hazardu,problernten dotyczynajczESciej
dotkniEtychuzalehnieniem
ka.
Trzeciagrupa wniosk6w dotyczywynik6w badaniawalidacyjnegoi odnosi siE do
skali SOGS-RA.Badaniewalidacyjne
oceny wartoScipsychometrycznychzaadaptowanej
obejmowaloocenQrzetelnoSciskali SOGS-RAbadanqmetodqzgodno6ciwewnEtrznejoraz
rzetelnoS6narzgdzia,
pomiarjej hafno3cikryterialnej i teoretycznej.PotwierdzonazostaNa
dwukrotnie/po wykonaniubadanpilotazowychi wlaSciwych/.SkalaSOGS-RA
sprawdzana
zgodno36wewngtrzna(dla og6lu pr6by: w badaniachpilotaZowychoposiadazadowalajqc4
Cronbacha:0,79;w badaniachwlaSciwycho-Cronbacha:0,78;dla grupy gimnazjalist6w:w
zaS
badaniachpilotazowycho-Cronbachr0,77;w badaniachwlaSciwycho-Cronbacha:0,75;
wszystkichtyp6w /liceum,technikum,zasadnidla grupyuczni6wszk6lponadg;mnazjalnych
0,80).Por6wcza szkolazawodowa/:w badaniachpilota2owychi wlaSciwycha-Cronbachu-nuj4c uzyskanqwartoSdwsp6lczynnikao-Cronbachaz wynikami uzyskanymiprzezinnych
badaczypotwierdzil moima, i2 w badaniachwlasnych uzyskano zadowalqqcq,a zarazerL
bardzozbliaonqdowynik6w innychbadaczywarto66wsp6lczynnikao-Cronbacha.
SkalaSOGS-RAposiadar6wnie2zadawalqqc4trafno66kryterialn4i teoretyczn4.TrafnoS6kryterialnaskali ocenianabyla poprzezkorelowanieze sob4kilku skal i pfruh.NarzEgraniaw gry hazardowew
dzie silne i statystycznieistotnekorelujeze skalqczgstotliwoSci
graniaw gty
czgstotliwoSci
ci4guostatniegoroku /CGHR/ (0,49;p<0,001),skalqzwigkszonej
grahazardowew ci4guostatniegoroku (ZCGHR)(0,46;p<0,001)oraz skal4czEstotliwoSci
w ciqguZyciaI CGHZI(0,43;p<0,001).NajsilniejjednakskalaSOGSnia w gryhazardowe
z pytanierndotyczqcymsum pienigdzyzazwyczq wydawanychprzezbadaRA korelowaNa
w ci4gumiesi4ca(0,51;p<0,001).Uzyskanewyniki zbliZones4 do
negona gry hazardowe
wsp6lczpnik6w korelacjiuzyskanychw badaniachautor6wtegonarzgdzia(Winters,Stinchfield, i Fulkerson).TrafnoSi narzgdziabadali on poprzezskorelowanieskali SOGS-RAz
rodzajarniuprawianegohazarduw trakciecalegoZycia(10,39) i w czasieostatnich12 mieuprawianiahazarduw ubieglym roku (r0,54) oraz
sigcy (0,39), zawy2on4czEstotliwoSci4
wysokoSci4wkladu finansowegowlozonegow hazardw roku ubieglym (r-0,42). Korelacje
istotne(p <0,01)(Winters,Stinchfield,i Fulkerson,1993a).
byly statystycznie
Dokonuj4cocenytrafnoSciteoretycznejskali SOGS-RAbadaniupoddanor6wnie?zaNoLonqprzezjej autor6w(Wintersi wsp., 1993)jednoczynnikowqstrukturgskali. W tym celu
konfirmacyjnqanalizEczynnikowq(CFA). Zal.ohonyjednoczynnikowymodel
zastosowano
znalazlpotwierdzeniew danychempirycznych.Dopasowaniemodeluokazalosig byi zadowalajqce.
Warto66f wyniosta 934,681,p<0,01.
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Zaleceniai rekomendacje
do warunk6w polskich kanadyjskienangdzie SOGS-RA sluz4cedo
Zaadaptowane
gaczy
wSr6dmlodzie?yumoZliwiawczesnQidentyfikacjQ
hazwduproblemowego
screeningu
rozrywkowych,ryzykownychi problemowych.Dzieki niemu mohnaw latwy i szybkispos6b
dokona6wstgpnegorozpoznaniagrup ryzyka (os6b zagrohonychryzykownym i problemowym graniem),zidentyfikowa6iloS6i rodzalproblern6woraz wielkoSdszk6ddoSwiadczanych przez rrftodzie? w zwiqzl<lJz rczestnictwem w r62nego rodzaiu grach hazardo'
wych/losowychorazocenii czgstotliwoSigraniaw gry hazardowew ci4gu Zyciai ostatniego
roku przedbadaniem.Rozpoznanietegoproblernuumozliwia podjEciewczesnejinterwencji,
grania,kt6re do6wiadczaw stosunkudo os6b zagrohonychproblemem
dzialafipomocowych
jq jrr| negaty"wnych
konsekwencjiwlasnych dzialah(konsekwencjispolecznych,psychiczitp.).
nych,zdrowotnych,ekonomicznych,
badaniaumo2liwily oszacowanieskali uczestnictwamlodziely w
Przeprowadzone
grachhazardowych
w skali regionu:miastaBydgoszczyi powiatubydgoskiego.Warto zatercr
prowadzildalszebadania,zwlaszczaog6lnopolskie,dzigki kt6rym poznamyskalpnasilenia
problemowegohazarduwSr6dmlodziely szkolnej.Tego typu projekty warto podejmowai,
gdyz szaculesig, 2e uczestnictworrilodzie?yw grachlosowych mohesiEnasila6.Na przemiejsc z automatamido gry, a takhe
strzeniostatnichlat zwigkszylasig bowiem dostEpnoSd
masowego
Intemetu,du2ynaciskpolozonoteL na promocjgw Srodkach
samapowszechnoSd
przekazugier losowychoferowanychprzezTotalizatorSportowy.Dzigki niewysokimstawkom pocz4tkowymautomatys4 dostgpnejuL dla os6bo malych zasobachpienigZnych,a do
takich nalehqludziemlodzi. Waznym zadaniemdla natczycielii wychowawc6wjest prowazwiqzanychz grani
dotyczqcejniebezpieczeristw
dzenieedukacjii rozwijanie SwiadomoSci
hazardowyminie tylko wSr6d dzieci i rrilodzieiry,ale takle wSr6drodzic6w i innych doroslych,kt6rzy swym zachowaniemi postawqoddziah4qnarozw6j nastolatk6w.Wielu doroslychnie do koricabowiem zdajesobiesprawgz tego,Zeobstawianieprzez dzieciwynik6w
meczu,,tylkoza2 z\ote'',czy gtanaautomacie
,,zazlot6wkg"mohemie6powaznenegatywne
konsekwencje
dla ich funkcjonowaniaw przyszlo5ci.
Szczeg6lnqgrupe odbiorc6w program6wi kr6tkich interwencji profilaktycznych
hazardupowinni byd mlodzi ludzie. Jak podanow czESciteoretycznejtego radotyczqcych
dwukrotnieczgSciej
portu, zbadafiwynika, 2enarozw6j problem6wzwiqzarrychzhazardern
tak2e,
naralones4 nastolatkiw por6wnaril z osobamidoroslymi. LicznebadaniawykazaNy
2e hazardowegraniepowodujepowzne szkodyemocjonalnei spoleczneoraz wiqZesig z
wystqpieniemproblem6wz nauk4 problemlw ze zdrowiempsychicznym,a ponadtoczEsto
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zachowaf
do demonstrowania
idzie w parzez alkoholerni narkotykamioraz ze sklonnoSci4
wysokiegoryzyka.
jest to, 2e,,25stycznia2011roku weszlyw ZycieprzepisyrozpoWa2nqinformacj4
ruqdzernaMinisfa Zdrowia, w kt6rych okreSlil on warunki, na jakich mohnakorzystadz
FunduszuRozwi4TywaniaProblem6wHazardowych.Jest to paristwowyfundusz,kt6rego
przych6dstanowi3% wplytv6wz doplatdo gier hazardowych.Srodkite, zgodniez ustaw4s4
speprzeznaczarre
na prowadzeniedzialalnoSciinformacyjno- edukacyjneji opracowylvanie
cjalistycznychekspertyz,raport6w oraz sprawozdaftdotyczqcychproblematykiuzaleZniefod
hazardl. SfuZ4one takZeopracowywaniui wdraZaniunowychmetod profilaktyki i rozwiq5
zywaniaproblem6wwynikajqcychz uzalehriefiodhazardu.Z jego Srodk6wsq finansowane
jako6ciprogram6wprofilaktycznychi terapeutyczukierunkowanena podnoszenie
dzia\.ania
od hazardu.
nychorazszkolenieos6bzajmujqcychsiEleczeniemos6buzale2nionych
Oto praktycznewskaz6wki,kt6re mogq zostatwykorzystanedo planowaniacel6w
oddzialywanprofilaktycznych,podejmowaniainterwencjiwobec rrrtodzie?yi og6lu spolehazardu:
spolecznejodnoSnie
czefstwacelem zwigkszeniaSwiadomo6ci
- profilaktykavzaleanieniaodhazardupowinna
objq6czynnikispoleczneorazsytuacyjne;
- terapianastolatka:uzalehnionego
od gier hazardowychpowinna przebiegatna kilku pozio- Giluri,2009);
mach:towarzyskim,szkolnym,rodzinnymi indywidualnym(WEgrzecka
- nale|y zastosowa6
wczesnqprofilaktykgju2 w domurodzinnym,szkole,miejscach,w kt6rych rriodzie2 najczEiciejprzebywa- warto zwr6ci6uwagQna konstruktywnesposobyspEi je promowa6;
wolnegoprzezrrrtodzie?
dzarnaczasu
- nale?ywprowadzil ogranrczenia
prawnea takhena\oLy(,wiEkszekary i sankcjena osoby,
przepis6wprawnych zabraniajqcychnieletniej mlodziezy gy na autokt6re nie przestrzegaj4
hazardowych;
matachi korzystania z iwrych gS,et
- koniecznejest wypracowaniei wdroZenieprofesjonalnychnarzgdzidiagnozujqcychhazard
problemowywSr6dmlodzie?y;
- prowadzona
odpowiedzialnejW, &takherozwipowinnabyl edukacjaspolecznaz zal<resu
janie SwiadomoSci
rodzidla niej symptomach- zadarnern
o chorobiei charakterystycznych
c6w powinno by6 poznaniei zrozvnienie przyczyn oraz mechanizm6wuzaleZnieniaod hazardu;
-wnioskowanie
badaczyo pozyskiwanieSrodk6wna prowadzeniebadanw r62nychregionach
Polski,w celubadaniaskali zjawiska;
-prowadzonapowinnaby6 edukacjapracownik6wfirm hazardowych;
- nalehaNoby
zadbalo stworzeniebazyos6bi instytucji,kt6re mog4by6 elementamisystemu
atakheinfolinii i poradniinternetowej.
od gierhazardowych,
pomocydla os6buzalehnionych
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ANEKSII KWESTIONARIUSZANKIETY
JoIanta Jarczyrt ska, lt ni wersytet Kazlmi ena W elki ego, Bydgoszcz 2013
Badanie wspolfinansowane ze Srodk6w Funduszu Rozwiqzywania Problem6w Hazardowych

1993)
Skala SOGS-RA (K.Winters,R. Stinchfield,J.Fulkerson,

Drogi Uczniu,
^,ryracomsiq do Ciebie z uprzejmqproSbqo wziqcie udziatuw badaniu ankietowym.
Tw6j udzial w nim jest dobrowolny. Przedmiotembadarijest uczestnictwomlodzieiy w grach
o charakterzelosowym/hazardowym.Interesuje mnie,jakie doiwiadczenia w tym zakresie
majq osobyw Twoim wieku.
Badania sqw pelni anonimowe,nikt z Twojej szkoly, rodziny i znaiomych nie pozna
udzielonychprzez Ciebie odpowiedzi. W ankiecie nie mapytari podchwytliwych, ani bardzo
intymnych,Mam nadziejq,2e dziqki temu bqdzieszszczerzeodpowiadat na poniZszepytania,
bo tylko na takich mi zaleiy.
Pamiqtaj, 2e to nie jest Zadentest, nie ma tu dobrych i ztych odpowiedzi. Kaidaiest dobra pod warunkiem, 2ejest prawdziwa. Czaswypelnienia ankietyjest nieograniczony.Nie
spieszsiq zatem, uwa2nieczytaj pytania i w swoim tempie udzielai na nie odpowiedzi.Bardzo
zaleiy mi na tym, abyi udzielil odpowiedzi na wszystkiepytania.
Wskazaneprzez siebie odpowiedzizalcreSlajsymbolem,,x" oraz postqltui wedlug wskazari zawartych w instrukcji . Jeili bqdzieszpotrzebowat mojej pomocy, podniei rqkl do g6ry,
podejdq i spr6bujq Ci pom6c. Zapraszamdo wypelnienia ankiety.

Dziqkujqza udzialw badaniu
Podal swoJ4ple6:

O

D meska

2eflska

Podal sw6j rok urodzenla:
PodaJ, typ szkoly, do kt6reJ uczeazczaaz2 E Gimnazjum
D Technikum
ceum
PodaJ, klasg, do kt6reJ chodzisz:
J crwarta

D pierwsza

Szkola znajduje sig na terenie:

n

miasta

D druga

D li-

J ZSZ

J

trzecia

D powiatu bydgoskiego

Data badania

7l

l. Wska2 jak czpsto,jesli w og6le,wykonywaleS/aSte crynno5ci w ci4gu calegoswojego rycia i ostatnich 12 miesipcy.Wpisz zril<,,x" we wlaSciwyrnmiejscu.
Proszgzaznaczyd
sx-dla ka2dej z
wymienionych gier
dla wskazanych
okres6w czasu

.-,;i

a. Gra w karty na
pieni4dze
b. Rzutmonet4na
pieniqdze
c. Granapieni4dze
w gry wymagaj4ce
(np.w
sprawnoSci
krggle,w bilard,w
golfa lub inne)
d.

Zakladyw
grach
zespolowych
e,

Zakladyna
wyScigach
koni,ps6wlub
innych
zwierzqt

f.

Crra w bingo
na pieniqdze

g,

Gra w koSci
na pieni4dze

h. Granie na automatach
np. ,jednorpki
bandyta"

i. Zdrapki
j. Graw lotto,inne
gry liczbowelub
zakladypienig2ne
/np. w I-otto,Multi
Multi lub inne gry i
loterieTotalizatora
Sportowegoi
k. Bukmacherskie
zaklady spotlowe,
np. obstawianie
meczu pilki noZnej,
walki boksu
l. Gra na pieni4dze
w Intemecie i w
intemetowych
kasynach

l. Interie i konkursy
i smstelefoniczne
owe
/organizowane
pnezgazdy,TY,
radio,operator6w
w
telefonicznych,
kt6rych trzeba
dzwonidi wysylad
platnesms-y/
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grajqc w ciqgu ostatnich 12 miesigcy?
2. Jakn najwytszq kwotp pienipdzyzaryzykowaleS/aS
O
D
tr
tr
B
tr
tr
tr

nigdy nie ryzykowalem/am
mniej ni2 5 zlotych
od5 do 10zlotych
od 10 do 50 zlotych
od50 do 100ztotych
od 100do 200 zlotych
od 200 do 500 zlotych
ponad500 zlotych

3. Czy kt6reSz TWoichrodzic6w gra w gry losowena pieni4dze?
A
O
O

tak
nie
nie wiem

JeSlitak, to kto?
E tylko mama
tr tylkotata
E oboje
ktdreSzTtvoich rodzic6wgrazadulo?
4,Czy uwaZasz,2e
O tak
O nie
O nie wiem
JeSlitak, to kto?
tr tylko mama
tr tylko tata
D oboje
do gry po to, by odzyskadprzegranepieni4dze?
5. Jak czpstow ciqgu 12 ostatnichmiesipcywracale5/aS
A zakuhdymrazem
tr zregvly
tr tylko czasami
O nigdy

6. W ci4gu ostatnich 12 miesigcy,czy m6wileS/aSinnym, 2e wygraleS/aSzaklad podczas,gdy w
rzeczywisto5ci przegraleS/aS?

O tak

L' nle

do kl6tni z rodzinqi przyjaci6lmi,lub
7. Czy zakladypienigZne
doprowadzityw ostatnich12 miesi4cach
do klopot6w w szkole/wpracy /jeSlipracujesz/?

tr

O nie

trak

8. Czy w ciqgu ostatnich12 miesipcyzdarzyloCi sip grad za wipkszesumy niZ wcze5niejplanowaleS/la5?

O tak
0 nie
9. Czy w ciqgu ostatnich12 miesigcyktoSskrytykowal Cig z powoduTtvojegogrania lub m6wil Ci, 2e
maszproblemz hazardem(niezaleZnie
cry mial TWoimzdaniemracjg,czyjej nie mial)?

tr tak

D nie
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poczucie
z sumepienigdzy'
winyzwiqzane
mialeS
kiedykolwiek
12miesipcy
10.Czyw ci4guostatnich
pieni4dze?
gdy
postawisz
sig,
lub tym codzieje
kt6r4postawile5/aS
O nie

tr tak

2enie
ll. Czyw ci4gu ostatnich12 miesipcyzdarzyloCi sig poczud,2e chceszprzestadgrad,ale sqdzile5/aS'
potrafisztegozrobi6?
D nie

tr tak

12.Czyw ci4guostatnich12 miesigcyzdarzyloCi sipukryd przedrodzinq,przyjaci6lmilub innymi
wa2nymidla Ciebieosobamipotwierdzeniazaklad6w,np. druki zaklad6q bilety loterii' wygrane
o Tivoimgraniu?
pieniqdzeczy teLinne oznakiSwiadcz4ce

tr

fl nie

tak

13. Czyw ciqgu ostatnich12 miesigcyzdarzylyCi sig kl6tnie o pieniqdzez rodzinq lub przyjaci6lmi' kt6re
zwiqzanebyly z TWoimhazardowymgraniem?
tr

tak

I nie

od kogo5pieni4dzena grg i nastgpnieich nie
14.Czyw ciqguostatnich12 miesigcypoLyczylefilaS
grania?
z powoduTWojegohazardowego
oddaleS/a5
tr

tak

D nie

z powoduuprawiania
zajgciaszkolne/pracg
15.Czyw ciqguostatnich12 miesigcyzdarzyloCi sipopuScid
hazardu?
tr

tak

D nie

16.Czy w ciqgu ostatnich12 miesipcyzdarzyloCi sippoiryczydpieni4dzelub ukraSdco5w celu pokrycia
dlug6whazardowych?
o nie
O tak
JeSlitak, wskaZod kogo lub z jakiego Lrfidlo pochodzilyte pieni4dze/dobra(zaznaczwszystkie,kt6re
pasuj$:
A. D Rodzice
B. 3 Rodzefstwo
C. 3 Inni krewni
D. D Przyjaciele
E. D SzyUtapohyczkanawysokiprocent
rzeczyosobistychlub rodzinnych
F. J Sprzedaz
kogo5
D
Onaatem/am
C.

ju2 do kofica!!!!
DotarleS/a6
jakiej5
Przedoddaniemankiety,sprawdi prosze,czy nie opu6cileS/a6
odpowiedzi!
w badaniu!!!
DzigkujqCiza udziaN
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ANEKSII: SPISTABEL
Tabelal. Strukturagrupy badawczejzewzglpdlnaplecbadanejmlodzie|y,t1p szkolyi oddzialkla"""""""'34
sowy,do kt6regouirgizctaorazlokalizacjg szkoty.
kiedykolwiekw 2yciu.............43
w r6inegorodzajugrachlnzardowych
Tabela2,Vdziatmlodzietry
w ci4guostatnich12mie'
rodzajegSerhazardowych
graniaw poszczeg6lne
Tabela3. CzQstotliwoS6
mlo dziez...
" " " " "45
sigcyprzezbadan4
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ANEKS III: SPIS WYKRESOW
kwoty pienig2nena W hazardowew ci4guostatnich12miesigcy
Wykres1.NajwyZszeprzeznaczone
....'47
(%badanych).....
(%
powrotu do gry hazardowejw celu odzyskaniaprzegranychpienrpdzy
Wykres2. CzgstotliwoS6
..' '.. .....48
badanych)..
Wykres3. Odpowiedzibadanychdotycz4ceskladaniafalszywychdeklaracjiodno6niewygranej(w
........48
%)......
problem6wzrodzin4i bliskimi orazklopodotycz4cewystgpowania
Wykres4. Odpowiedzibadanych
graniem(w %).
....."49
hazardowyrn
t6w w szkolei pracyspowodowanych
dotyczqcagry na wigkszestawki ni2 wcze6niejplanowane
Wykres5. DeklaracjabadanejrrrtodzieLry
........49
(%obadanych)......
problemuhazardowqgry
ze stronyinnychos6bw celupodkre5lenia
Wykres6. Krytyka/interwencja
.............50
(o/obadanych).....
sum4
Wykres 7. WystgpowaniewSr6dbadanej rrrtodzie?ypoczucia winy zwiqzanegoz zastawianQ
.'....'51
(o/obadanych)......
pieniqdzy
dalszejW (% badanych)..........51
dotyczqcazaprzestania
mlodzieLry
Wykres8. Dekiaracjabadanej
uczestnictwow grachhaWykres9. Ukrywanieprzedrodzinqi bliskimi dowod6wpotwierdzajqcych
......52
(%obadarrych)......
zardowych
na gry hazardowe
Wykres10.Kl6tnie zrodzinqi bliskimi o pieni4dzeprzeznaczone
(o/obadanych
..
)...

.....52

hazardowym
pienigdzyna grQ,a nastgpnieich niezwracaniespowodowane
Wykres ll. Poayczarrie
..............53
(%obadanych)......
graniem
hazardowymgraniem
spowodowane
Wykres12.Oplszczaniezajgdszkolnych/pracy
(%obadanych).....
Wykres l3.Po|yczl<t pienigZne il<radziehew celu pokrycia dlug6w hazardowych
(%obadanych)......

...........54

.54

na pokrycie dtug6w
Wykres 14.2r6dla, zk6rychpochodzq pi enqdzel dobraprzeznaczone
.......55
hazardowych(%badarrych)....
ich rodzic6ww grachhazardowych
dotycz4ceuczestnictwa
Wykres15.Odpowiedzibadanych
.. . . . . . . . . . 5 6
(o/obadanych).....
Wykres 16. Deklaracjabadanychdotyczqcatego, kt6ry zrodzic6w uczestriczyw grachhazardowych
..............57
(Yobadanych)......
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