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Celem badania by³a ocena zachowañ zdrowotnych zwi¹zanych z paleniem tytoniu wród m³odzie¿y licealnej rodowisk szko³y publicznej (SZP)
i niepublicznej (SZN). Oceny dokonano na podstawie analizy statystycznej
156 anonimowych ankiet, przeprowadzonych wród uczniów klas licealnych rodowisk SZN i SZP. Kwestionariusz ankiety uwzglêdnia³ pozyskanie informacji o wykszta³ceniu rodziców, sytuacji materialnej rodziny, kulturze fizycznej, spo³ecznym odniesieniu do rodziny i rówieników oraz o
pozytywnym lub negatywnym postrzeganiu palenia. W ca³ej badanej próbie
stwierdzilimy siln¹ dodatni¹ korelacjê
pomiêdzy stylem palenia i liczb¹ wypalanych papierosów a pozytywnym
postrzeganiem palenia, odpowiednio
r=0,62 i r=0,36. Pozytywne postrzeganie palenia korelowa³o znamiennie z
paleniem tytoniu w rodzinie (r=0,18).
Odsetek pal¹cej m³odzie¿y w SZP by³
mniejszy w porównaniu ze SZN i wynosi³ odpowiednio 22% i 18%. W SZP,
w klasach I/II, palenie zale¿a³o od sytuacji materialnej rodziny (r=0,28) i
pozytywnego postrzegania palenia
(r=0,68). Wród m³odzie¿y klas III SZP
obserwowalimy silniejsz¹ zale¿noæ
palenia od sytuacji materialnej rodziny (r=0,49), podczas gdy w SZN palenie uzyska³o motywacjê w postaci pozytywnego wizerunku (r=0,82). Uczniowie I i II klas SZN wykazywali spo³eczne relacje ze rodowiskiem tym bardziej, im mniej rozpowszechnione by³o
palenie tytoniu w ich rodzinach. Pal¹cy uczniowie III klas SZN uprawiali
sport w sposób bardziej urozmaicony
w porównaniu z uczniami SZP. G³ówn¹ motywacj¹ palenia wród m³odzie¿y szkolnej by³ pozytywny wizerunek
zjawiska. Ró¿nice odsetkowe palaczy
roczników I/II obu rodowisk szkolnych, najprawdopodobniej ukszta³towane rodzinnie, zanikaj¹ w klasie III.
Elitarnoæ szko³y nie chroni ucznia
przed nikotynizmem: w III klasie SZN
palenie zyskuje wyranie pozytywn¹
ocenê i utrwala istniej¹ce wród m³odzie¿y szkolnej zjawisko palenia. Naj-

The aim of the study was connected with smoking health behaviour
estimation among public (SZP) and
nonpublic (SZN) grammar school students. The analysis of 156 anonymous
questionnaires was made. Questionnaires contained questions of parents'
education, material situation of family,
physical education, social relations
with family and peers and positive or
negative perception of smoking. In total trial we observed a strong positive
correlation between style of smoking
or number of smoked cigarettes and
positive perception of smoking (r=0.62
or r=0.36 respectively). The latter correlated significantly with family presence of smoking (r=0.18). Percentages
of smoking students of SZP and SZN
differed and amounted 22% and 18%
respectively. Within I/II SZP classes the
smoking depended on material position of family (r=0.28) and positive perception of smoking (r=0.68). Among
students of III SZP classes the dependence on material situation was
stronger (r=0.49), while students of III
SZN classes became to perceive
smoking more positive (r=0.82). Social
relations of students of I/II SZN classes
were inversely proportional to prevalence of smoking in their families.
Smoking students of III SZN classes
worked out much more variously in
comparison with pupils of SZP. The
main motivation of smoking within
school students was the positive perception of smoking. The differences of
smoking prevalence within both types
of school probably formed in the families and observed in I/II classes pupils,
vanished during the time of III class of
studying. Elitism of school do not protect the student from smoking: during
the time of III SZN class the smoking
receives clearly positive appearance
and became established. Probably existing antinicotinic school programs
should much more decidedly deliver
the negative appearance of health effects of smoking.
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prawdopodobniej istniej¹ce w szko³ach programy antynikotynowe powinny w
bardziej zdecydowany sposób przekazywaæ negatywny wizerunek skutków palenia tytoniu.
Wstêp
Decyzja ucznia o paleniu lub niepaleniu jest wprawdzie jego samodzieln¹ decyzj¹, jednak z pewnoci¹ podejmowana jest
z t³em spo³ecznych, ekonomicznych i rodowiskowych okolicznoci [1-4,6,9]. Okolicznoci te maj¹ wp³yw na s³usznoæ podejmowanych decyzji. Z punktu widzenia
zdrowotnego podjêcie palenia jest zawsze
z³¹ decyzj¹ [6]. Wiadomo, ¿e zale¿y od obowi¹zuj¹cych norm, regulowanych prawem i
zwyczajem, a tak¿e od osobistych przekonañ ucznia [7]. Ich akceptacja i emocjonalne dostosowanie mo¿e byæ jednym z wa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na podjêcie decyzji o niepaleniu [5]. Sam proces
akceptacji norm wspomagany jest miêdzy
innymi ich interpretacyjn¹ prezentacj¹, w
której powa¿ny udzia³ maj¹ spotykane przez
potencjalnego m³odego palacza osoby, z
krêgu domu rodzinnego, najbli¿szego otoczenia przyjació³ i kolegów, a tak¿e z krêgu
szkolnego grona pedagogów [8,10]. Za³o¿ylimy istnienie ró¿nic pomiêdzy rodowiskiem szko³y publicznej (SZP) i niepublicznej (SZN), zwi¹zanych z odmiennym doborem uczniów i kadry pedagogicznej w szko³ach niepublicznych. W naszej pracy postanowilimy sprawdziæ czy istniej¹ ró¿nice w
zachowaniach zdrowotnych, ocenianych z
punktu widzenia zjawiska palenia, wród
m³odzie¿y klas licealnych obu rodowisk
szkolnych.
Materia³ i metody

W celu zbadania uwarunkowañ zachowañ zdrowotnych m³odzie¿y licealnej przeprowadzono anonimow¹
ankietê wród 156 uczniów trzech szkó³ licealnych w
Bydgoszczy, tj. jednego niepublicznego (n = 50) i dwóch
liceów publicznych (n = 106). W kwestionariuszu ankiety umieszczono metryczkê, która obejmowa³a informacje o szkole (nazwa szko³y), klasie (I, II, III), p³ci (kobieta - K, mê¿czyzna - M), wykszta³ceniu rodziców (podstawowe - P, zawodowe -Z, rednie - S, wy¿sze - W) i
sytuacji materialnej rodziny (bardzo dobra - BD, dobra D, przeciêtna - P, z³a - Z, bardzo z³a - BZ). Treæ kwestionariusza stanowi³o 12 nastêpuj¹cych pytañ:
1. Czy palisz papierosy? Odpowiedzi: a. tak, codziennie, b. tak, bardzo czêsto (ale nie codziennie), c.
tak, okazjonalnie (np. w towarzystwie kolegów, kole¿anek), d. nie.
2. Co mylisz o paleniu papierosów? Odpowiedzi:
a. jest to atrybut doros³oci, b. jest siê wa¿nym wród
kolegów / kole¿anek, c. dziêki paleniu szybciej nawi¹zuje siê kontakty, d. dziêki paleniu roz³adowujê napiêcie i stres, e. jest to okropny na³óg, który szkodzi zdrowiu, f. jest trudne do zaakceptowania przez otoczenie.
3. Kto z twojego otoczenia pali papierosy? Odpowiedzi: a. ojciec, b. matka, c. rodzeñstwo, d. dalsza rodzina, e. przyjaciele, f. koledzy, g. nauczyciele, h. nikt
nie pali, i. inne osoby .
4. Ile papierosów wypalasz dziennie? Odpowiedzi:
a. 5 lub mniej, b. 6-10, c. 11-20, d. 21-30, e. 31 i wiêcej
5. Sk¹d bierzesz fundusze na zakup papierosów?
Odpowiedzi: a. z kieszonkowego od rodziców, b. pracujê i zarabiam, c. inne (mo¿esz wpisaæ inne ród³a) .
6. Czy pozwalasz aby w twoim towarzystwie osoby
trzecie pali³y papierosy? Odpowiedzi: a. tak. b. nie.
7. Ile posi³ków spo¿ywasz w ci¹gu dnia? Odpowiedzi: a. jeden, b. dwa, c. trzy, d. cztery i wiêcej.
8. Czy uczêszczasz na obowi¹zkowe zajêcia WF
w szkole? Odpowiedzi: a. tak, systematycznie, b. tak,
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Tabela I
Przyjêta interpretacja podanych w formularzu odpowiedzi oraz wartoci rang.
Established interpretation of answers taken from questionnaires and accepted rank values.
Odpow iedzi

Interpretacja

Wartoci rang

Wy kszta³cenie
rodziców

Inform acja

P ; Z; S ; W

4 stopniow a skala prom uj¹ca pe³niejsze
w y kszta³cenie

P(101); Z(102); S(103); W(104)

Sy tuacja
m aterialna
rodziny

B Z; Z; P ; D ; B D

5 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
lepsz¹ sy tuacjê m aterialn¹

BZ(101); Z(102); P(103); D(104);
BD(105)

Py tanie 1

d; c; b; a

4 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
intensy w niejsze palenie

d(101); c(102); b(103); a(104)

Py tanie 2

a; b; c; d; e; f

postrzeganie negaty w ne (NEG) = e+f;
pozy ty w ne

NEG (101); POZ (102)

Py tanie 3

a; b; c; d; e; f; g;
h; i

8 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
pal¹ce autory tety

a+b (108); c (107); e (106);
d (105); g (104); f (103); i (102);
h (101)

Py tanie 4

a; b; c; d; e

5 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
w iêksz¹ liczbê w y palany ch papierosów

a (101); b (102); c (103); d (104);
e (105)

Py tanie 5

a; b; c

3 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
'trudniejszy ' fundusz

a (101); b (102); c (103)

Py tanie 6

a; b

2 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
brak zgody /

a (101); b (102)

Py tanie 7

a; b; c; d

4 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
w iêksz¹ liczbê posi³ków

a (101); b (102); c (103); d (104)

Py tanie 8

a; b; c

3 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
sportow ¹ akty w noæ

a (103); b (102); c (101)

Py tanie 9

a; b; c; d; e; f; g;
h; i

za kry terium oceny przy jêto liczbê
w skazany ch odpow iedzi

liczba w skazany ch odpow iedzi/
the num ber of chosen answ ers

Py tanie 10

a; b; c; d

4 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
tow arzy skie spêdzanie czasu sam otnika:
b; sty l konform isty : a; sty l tow arzy ski: c

b (101); a (102); c (103)

Py tanie 11

a; b; c; d; e; f; g;
h; i

8 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
rodzinny sty l spêdzania czasu

b (108); a (107); e (106); f-g (105);
h (104); c (103); d (102); i (101)

Py tanie 12

a; b

2 stopniow a skala oceny prom uj¹ca
dostrzeganie zale¿noci

a (102); b (101)

Tabela II
Odsetek pal¹cej m³odzie¿y szkolnej w SZN i SZP.
Percentage of smoking school students of SZN and SZP.
S ZN + S ZP
Ogó³em
S ZN

DZ (n = 14)

Ogó³em
Klasy I-II
Klasa III

CH (n = 17)
8/16,7%

1/5,9%

7/22,6%
4/17,4%

Klasy I-II
Klasa III

S ZN

M ³odzie¿ pal¹ca (n = 31)

0/0%

4/28,6%
4/16%

1/12,5%

3/17,6%
23/21,9%

13/20,3%

10/24,4%
16/24,2%

11/25,6%

5/21,7%
7/17,9%

2/9,5%

5/27,8%

DZ - Dziewczêta; CH - ch³opcy. Format danych w poszczególnych typach szkó³ oraz w klasach obejmuje 'liczbê/
odsetek' badanych uczniów.
okazjonalnie, c. nie, mam zwolnienie z tych zajêæ.
9. Jak¹ formê aktywnoci uprawiasz poza szko³¹?
Odpowiedzi: a. pi³ka no¿na, b. siatkówka, c. p³ywanie, d.
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jogging, e. koszykówka, f. aerobik, g. jazda na rowerze,
h. kulturystyka, i. inne.
10. Gdzie lubisz spêdzaæ wolny czas? Odpowiedzi:
W. Jozwicki i wsp.

a. w kinie, b. przed komputerem, c. w kawiarni lub pubie
z kolegami / kole¿ankami, d. inne.
11. Kogo zaprosi³by na spotkanie w wyj¹tkowym
miejscu? Odpowiedzi: a. matkê, b. ojca, c. brata / siostrê, d. kogo z dalszej rodziny, e. przyjaciela, f. kolegê,
g. kole¿ankê, h. nauczyciela, i. inn¹ osobê.
12. Czy dostrzegasz zwi¹zek miêdzy zachowaniem
cz³owieka, a jego stanem zdrowia? Odpowiedzi: a. tak,
gdy¿ , b. nie, poniewa¿
.
Pytania kwestionariusza u³o¿ono z intencj¹ oceny
stopnia przyzwyczajenia do nikotynizmu (pytanie 1, 4,
5), funkcji palenia w ¿yciu codziennym (pytanie 2, 6),
róde³ motywacji palenia (pytanie 3, 12), zale¿noci palenia od stopnia usystematyzowania ¿ycia (pytanie 7, 8,
9) oraz emocjonalnych relacji z innymi osobami (pytanie 10, 11). Dla potrzeb analizy statystycznej odpowiedziom w poszczególnych pytaniach nadano rangi, stosownie do intencji pytania (tabela I).
Przygotowanie danych, podstawowe obliczenia,
rednie, wspó³czynniki korelacji (r) oraz wykresy przeprowadzono z wykorzystaniem licencjonowanego pakietu MS Office2007 oraz STATISTICA 7.1 StatSoft Inc.
(2005). Znamiennoæ statystyczn¹ wszystkich statystyk
oznaczano z progiem ufnoci co najmniej p < 0,05.

Wyniki
Przeprowadzono 156 ankiet, w trzech
szko³ach SZN, 1SZP i 2SZP, odpowiednio
50, 55 i 51 ankiet. 3 osoby niepal¹ce nie
poda³y informacji o p³ci (dwie z SZN i jedna
z SZP). W badaniu udzia³ wziê³o 153 osoby, 81 dziewcz¹t i 72 ch³opców, 48 ze SZN
i 105 ze SZP oraz z klas I, II i III odpowiednio 39, 50 i 64 osoby. We wszystkich klasach SZN i SZP palenie papierosów deklarowa³o odpowiednio 16,7% (n=8) i 21,9%
(n=23) uczniów, w tym ch³opców oraz dziewcz¹t odpowiednio 22,6% (n=7) oraz 5,9%
(n=1) w SZN i 24,4% (n=10) oraz 20,3%
(n=13) w SZP (tabela II). redni odsetek pal¹cej m³odzie¿y w klasach I-II i III w ca³ej
badanej grupie wyniós³ odpowiednio 22,5%
(n =20) i 17,2% (n=11), w tym ch³opców oraz
dziewcz¹t odpowiednio 24,3% (n = 9) oraz
21,2% (n=9) w klasach I-II i 22,9% (n = 8)
oraz 10,3% (n=7) w klasach III.
W ca³ej badanej grupie stwierdzilimy
istnienie silnej korelacji pomiêdzy stylem
palenia i liczb¹ wypalanych papierosów
dziennie, a pozytywnym postrzeganiem palenia wród m³odzie¿y.
rodowiska SZN i SZP nie ró¿ni³y siê z
punktu widzenia statusu materialnego rodziny (ten sam 84% ponadprzeciêtny status
materialny rodziny). Tylko 1 osoba (0,6%) w
SZP zadeklarowa³a z³¹ sytuacjê rodzinn¹.
¯aden z uczniów nie zadeklarowa³ bardzo
z³ej sytuacji materialnej rodziny (tabela III).
rodowiska szko³y niepublicznej i publicznej ró¿ni³y siê stopniem wy¿szego wykszta³cenia rodziców, odpowiednio 85% i
65%, a tak¿e stopniem wykszta³cenia ponad zawodowego, odpowiednio 99% i 94%
(tabela IV).
Palenie papierosów finansowane jest w
ponad 80% z kieszonkowego, w tym w SZN
i SZP odpowiednio w 62,5% i 87%. Dwóch
uczniów pal¹cych ze szko³y niepublicznej
nie poda³o ród³a finansowania (tabela V).
Tylko 1,3% m³odzie¿y je 1 posi³ek dziennie. Prawie 88% ca³ej badanej grupy deklarowa³o trzy i wiêcej posi³ków zjadanych
dziennie (tabela VI).
Systematyczne uczestnictwo w obowi¹zkowych zajêciach wychowania fizycznego w szkole by³o udzia³em 80% uczniów.
Nie stwierdzilimy statystycznych ró¿nic w
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

Tabela III
Deklarowana sytuacja materialna rodzin w badanej grupie.
Family material situation declared in estimated group.
Sy tuacja m aterialna

W ca³ej grupie

S ZN

S ZP

BD

48/30,8%

18/36%

30/28,3%

D

83/53,2%

24/48%

59/55,7%

P

22/14,1%

7/14%

15/14,2%

Z

1/0,6%

0

1/0,9%

BZ

0

0

0

Tabela IV
Rozk³ad poziomu wykszta³cenia rodziców w badanych rodowiskach (SZN i SZP).
Distribution of parents' education in two types of school (SZN and SZP).
W ca³ej grupie

Wy kszta³cenie

S ZN

S ZP

Ojciec

M atka

Ojciec

M atka

Ojciec

M atka

W

115/73,7%

109/69,9%

45/90%

40/80%

70/66%

69/65,1%

S

35/22,4%

39/25%

5/10%

9/18%

30/28,3%

30/28,3%

Z

5/3,2%

7/4,5%

0

1/2%

5/4,7%

6/5,7%

P

1/0,6%

1/0,6%

0

0

1/0,9%

1/0,9%

Tabela V
Deklarowane ród³a finansowania palenia wród pal¹cej m³odzie¿y szkolnej (n=31).
Declared sources of smoking finance within smoking school pupils (n=31).
ród³o finansow ania

W ca³ej grupie (n=29)*

SZN (n=8)

SZP (n=21)*

Kieszonkow e

25/86,2%

5/62,5%

20/95,2%

Zarabiam

3/10,3%

2/25%

1/4,8%

Inne

1/3,4%

1/12,5%

0

*Dwóch pal¹cych uczniów ze SZP nie poda³o ród³a finansowania, dlatego odsetki dla ca³ej grupy i dla SZP wyliczono
odpowiednio dla n=29 i n= 21 pal¹cych uczniów.
Tabela VI
Liczba posi³ków zjadanych w ci¹gu dnia.
The number of meals per day.
Liczba posi³ków

W ca³ej grupie (n=155)*

SZN (n=49)*

SZP (n=106)

Jeden

2/1,3%

1/2%

1/0,9%

Dw a

16/10,3%

6/12,2%

10/9,4%

Trzy

77/49,7%

22/44,9%

55/51,9%

Cztery i w iêcej

60/38,7%

20/40,8%

40/37,7%

*Jedna osoba nie poda³a informacji o liczbie zjadanych posi³ków.
Tabela VII
Uczestnictwo w obowi¹zkowych zajêciach wychowania fizycznego.
Participation in obligatory school games.
St y l

W ca³ej grupie (n=155)*

SZN (n=50)

SZP (n=105)*

Sy stem aty czny

124/80%

39/78%

85/81%

Okazjonalny

14/9%

4/8%

10/9,5%

Brak uczestnictw a

17/11%

7/14%

10/9,5%

*Jedna osoba nie poda³a informacji o uczestnictwie w zajêciach WF.
Tabela VIII
Dodatkowa aktywnoæ fizyczna pozaszkolna.
Additional sport activity.
Liczba dy scy plin

W ca³ej grupie (n=156)

SZN ((n=50)

SZP (n=106)

1-2

87/55,8%

30/60%

57/53,8%

trzy i w iêcej

3/1,9%

2/4%

1/0,9%

rozk³adzie tej cechy w SZN i SZP (tabela
VII).
Poza szko³¹ uczniowie wszystkich badanych rodowisk deklarowali dodatkow¹

aktywnoæ fizyczn¹ w zakresie rednio
dwóch dyscyplin sportowych. Szczegó³owy
rozk³ad cechy przedstawiono w tabeli VIII.
Preferencje spo³ecznego lub samotne689

Tabela IX
Preferencje stylu spêdzania wolnego czasu.
Preferred style of spending free time.
M ³odzie¿ niepal¹ca
Szko³a
S ZN + S ZP
S ZN

S ZP

M ³odzie¿ pal¹ca

SP/ ASP

SP%

R O / AR O

RO %

SP/ ASP

SP%

R O / AR O

RO %

SP/ ASP

SP%

R O / AR O

RO %

SP/ ASP

SP%

R O / AR O

RO %

88/34

72,1

33/89

27

24/7

77,4

11/20

35,5

Ogó³em

31/9

77,5

13/27

32,5

6/2

75

3/5

37,5

Klasy I-II

16/3

84,2

9/10

47,4

2/2

50

2/2

50

Klasa III

4/17

19

4/17

19

4/0

100

1/3

25

Ogó³em

57/25

69,5

20/62

24,4

18/5

78,3

7/15

30,4

Klasy I-II

31/19

62

14/36

28

12/4

75

5/9

35,7

Klasa III

26/6

81/3

6/26

18,8

6/1

85,7

1/6

14,3

SP - Spo³eczne; ASP - aspo³eczne (samotne); RO - rodzinne; ARO - rodzinnie poza rodzin¹). Format danych w
poszczególnych typach szkó³ oraz w klasach obejmuje 'liczbê/liczbê' badanych uczniów. SP% - odsetek m³odzie¿y
preferuj¹cej spêdzanie wolnego czasu w towarzystwie innych; RO% - odsetek m³odzie¿y preferuj¹cej spêdzanie
wolnego czasu w rodzinie.

Wnioski
Elitarnoæ szko³y nie chroni wszystkich
uczniów przed rozwojem pozytywnego postrzegania palenia. W oparciu o uzyskane
wyniki nale¿y stwierdziæ, i¿ kontynuacja
kampanii antynikotynowej w szko³ach licealnych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, jest konieczna, a ze wzglêdu na efekt
utrwalenia postaw pozytywnego postrzegania palenia wród m³odzie¿y ju¿ pal¹cej nale¿y rozwa¿yæ koniecznoæ dzia³añ nasilaj¹cych walkê z nikotynizmem. Poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa jest wa¿nym
czynnikiem antynikotynowej kampanii. Najsilniejszym czynnikiem motywacyjnym palenia s¹ nikotynowe zachowania w rodzinie.

Styl palenia r = 0,69;
Liczba wypalanych papierosów r = 0,36

Styl i liczba wypalanych papierosów

A

B

Styl palenia
C

Liczba wypalanych papierosów
D

NEG

POZ
Postrzeganie palenia

Rycina 1
Zale¿noæ stylu palenia i liczby wypalanych papierosów od postrzegania palenia jako zjawiska pozytywnego
lub negatywnego.
The style of smoking and number smoked cigarettes depends on positive (POZ) or negative (NEG) perception of
smoking.

go stylu spêdzania wolnego czasu przez
uczniów, w rodowisku rodzinnym i pozarodzinnym, przedstawiono w tabeli IX.
Omówienie wyników
W licealnych klasach I i II obserwowalimy zjawisko silnego przyzwyczajenia do
nikotynizmu (r=0,35), którego nie obserwo-
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niepalenia papierosów wraz z ni¿szym poziomem wykszta³cenia matki i ojca, odpowiednio r=-0,40 i r=-0,36. W ca³ej badanej
grupie zale¿noæ tak¹ stwierdzilimy wy³¹cznie w korelacji z wykszta³ceniem ojca (r=0,23). Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e motywacja ta zale¿y silniej od wykszta³cenia
matki. W wieku licealnym spodziewane s¹
silniejsze relacje z ojcem. Czy obserwowane wyniki mog¹ wskazywaæ na istnienie zaburzeñ sfery emocjonalnej u m³odzie¿y licealnej spowodowane deprecjacj¹ roli ojca
w rodzinie? Sytuacja materialna rodziny mia³a wp³yw na si³ê motywacyjn¹ palenia w ca³ej badanej grupie (r=0,23). Efektu tego nie
obserwowalimy w grupach III klasistów i
nie-III klasistów. Dziewczêta III klas prezentowa³y znamienne relacje emocjonalne ze
rodowiskiem (r=0,35), co mo¿e byæ wyk³adnikiem ró¿nicy w emocjonalnej dojrza³oci
w porównaniu z ch³opcami, u których takiej
korelacji nie stwierdzono.

walimy w ca³ej badanej grupie. Ci sami
uczniowie wykazywali siln¹ motywacjê palenia i przekonanie o pozytywnym wp³ywie
palenia na relacje spo³eczne (odpowiednio
r=0,29 i r=0,32). ¯adnej z tych relacji nie
wykazalimy w grupie trzecioklasistów.
Wród uczniów klas trzecich natomiast
stwierdzilimy wzrost motywacji palenia lub
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