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Dynamika heterofilii płciowej a zmiany poczucia
integracji rówieśniczej w okresie wczesnej adolescencji1
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest relacjom między dwoma procesami zachodzącymi
wśród uczniów kończących drugi etap nauki w szkole podstawowej: (1) włączaniem osób innej płci w sieci koleżeńskie oraz (2) zmianami poczucia integracji
rówieśniczej. Analiza przeprowadzona została w modelach latentnej krzywej
rozwojowej (dynamika heterofilii) oraz latentnej różnicy wyników (zmiany
poczucia integracji rówieśniczej) i wykorzystywała dane z ogólnopolskiego
wzdłużnego badania SUEK (N = 5748). Stwierdzono: na początku klasy��������
5�������
szkoły podstawowej zjawisko heterofilii jest stosunkowo rzadkie, zdecydowana
większość (54,6%) uczniów/uczennic jako osoby przez siebie lubiane wskazuje
wyłącznie rówieśników tej samej płci; w badanym okresie odnotowano wzrost
preferencji heterofilnych; między początkiem klasy 5 a końcem klasy 6 odnotowano pogorszenie oceny jakości relacji rówieśniczych wśród uczennic, lecz
nie wśród uczniów; wykazano wreszcie, że wzrost natężenia heterofilii pod
koniec drugiego etapu dodatnio koreluje ze zmianami zachodzącymi w zakresie poczucia integracji rówieśniczej: im większy wzrost heterofilii między
klasą 5 a klasą 6, tym większa poprawa (mniejszy spadek) poczucia integracji
z rówieśnikami klasowymi. Artykuł dyskutuje znaczenie uzyskanych wyników.

1

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o numerze 2017/27/B/HS6/00850 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Wstęp
Wczesna adolescencja przypadająca na okres między 10. a 15. rokiem życia
to czas niezwykle intensywnych i wzajemnie ze sobą powiązanych przemian
w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej młodego człowieka. Specyficzną
cechą przemian w rozwoju społecznym w okresie adolescencji jest zmniejszający się, choć nadal ważny, udział rodziców w rolach osób znaczących2. Role
te w dużym stopniu przejmują rówieśnicy będący źródłem ważnych rozwojowych doświadczeń w trakcie relatywnie długiego czasu spędzanego w szkole (Furman & Buhrmester, 1992). W efekcie można wtedy zaobserwować
u uczniów niespotykaną w żadnej innej fazie cyklu życiowego podatność na
wpływy rówieśników (Juvonen & Weiner, 1993), którzy stają się jednocześnie
źródłem instrumentalnego, społecznego i emocjonalnego wsparcia (Wentzel,
Battle, Russell, & Looney, 2010).
W konsekwencji jednym z ważniejszych motywów działań podejmowanych
w tym okresie jest nawiązanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych (Zwaan,
Dijkstra, & Veenstra, 2013). Niepowodzenie procesu integracji, którego formą
jest rówieśnicze odrzucenie (Killen, Mulvey, & Hitti, 2013), oznacza ograniczenie możliwości zaspokojenia naturalnej „potrzeby bliskości” (Baumeister
& Leary, 1995), prowadząc nie tylko do negatywnych zjawisk o charakterze
edukacyjnym – obniżonych osiągnięć (Grygiel & Humenny, 2015) czy zagrożenia przedwczesnym zakończeniem edukacji (Wentzel & Wigfield, 2009), lecz
także do obniżonego poziomu dobrostanu psychospołecznego, w tym wyższego poziomu poczucia izolacji (Grygiel, Humenny, & Rebisz, 2016).
Poczucia izolacji nie należy utożsamiać z obiektywnym brakiem relacji. Te dwa
aspekty relacji rówieśniczych – obiektywny i subiektywny – nie są ekwiwalentne (Cacioppo, Cacioppo, & Boomsma, 2014; de Jong Gierveld, Van Tilburg,
& Dykstra, 2006). Brak izolacji nie wyklucza samotności (Heinrich & Gullone,
2006). W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera podejmowanie badań
skoncentrowanych wokół subiektywnego wymiaru relacji rówieśniczych, który
– mocniej niż obiektywna izolacja społeczna – przyczynia się do pojawienia
się negatywnych zjawisk o podłożu emocjonalnym (Ladd & Coleman, 1997).
Jest to zagadnienie tym ciekawsze, że w okresie nauki w szkole podstawowej
pojawia się, związana z urealnianiem poczucia „ja” (w praktyce oznaczającym
zgeneralizowany wzrost pesymizmu), tendencja do obniżania się poczucia
integracji z rówieśnikami (Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1999; Quay, 1992)3,
2

W okresie wczesnej adolescencji wsparcie otrzymywane od rodziców jest wciąż lepszym predyktorem
samotności niż wsparcie otrzymywane od rówieśników (Cavanaugh & Buehler, 2015), co potwierdza
znaczenie odgrywane przez środowisko rodzinne dla poziomu dobrostanu młodych ludzi (Chu, Saucier,
& Hafner, 2010).

3

Dodajmy, że nie wszystkie badania potwierdzają wzrastanie natężenia poczucia izolacji w okresie całej adolescencji. Część wskazuje na brak zmian w tym zakresie (Corsano, Majorano, & Champretavy,
2006; Danneel i in., 2018). W niektórych odnotowano spadek natężenia poczucia izolacji (Maes, Van
den Noortgate, Vanhalst, Beyers, & Goossens, 2015; Marcoen, Goossens, & Caes, 1987; Van Roekel,
Scholte, Verhagen, Goossens, & Engels, 2010). Inne wskazują z kolei na występowanie krzywoliniowych
relacji zachodzących między wiekiem a poczuciem izolacji. Przykładowo, analizy zespołu Pameli Qualter
(2013) dowodzą, że natężenie poczucia izolacji rośnie między 7. a 13. rokiem życia i maleje w okresie
późniejszym. Należy więc wziąć pod uwagę, że omawiany przez nas proces charakteryzuje okres wczesnej
adolescencji (czas nauki w szkole podstawowej).
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przyczyniając się do stopniowego narastania poczucia izolacji (Humenny
& Grygiel, 2015), którym towarzyszą obniżenie samooceny (Dweck, 2002),
wzrost natężenia symptomów depresyjnych (Kessler i in., 2005) i spadek poziomu satysfakcji z życia (Goldbeck, Schmitz, Besier, Herschbach, & Henrich,
2007). Wyniki nielicznych istniejących w tym zakresie badań longitudinalnych
(Grygiel, 2017) wskazują, że nasilającego się niezadowolenia z istniejących relacji koleżeńskich nie można wyjaśnić stanem faktycznie posiadanych relacji
rówieśniczych. Postrzeganie jakości relacji rówieśniczych kształtuje się wprawdzie na podstawie realnie zachodzących relacji, lecz nie jest z nimi tożsame.
Wyniki badań nie wskazują jednoznacznie na występowanie międzypłciowych
różnic w poczuciu izolacji rówieśniczej wśród adolescentów (Maes, Klimstra,
Van den Noortgate, & Goossens, 2015). Wyniki metaanalizy przeprowadzonej
przez zespół Mahon (2006) wskazują, że na 31 analiz aż w 19 przypadkach nie
odnotowano statystycznie istotnych różnic między chłopcami a dziewczętami.
Jest to o tyle interesujące, że płeć w okresie szkoły podstawowej staje się jednym
z podstawowych czynników wpływających na kształt i jakość relacji rówieśniczych (Lubbers, 2003). Jedną ze specyficznych cech relacji interpersonalnych
jest zjawisko polegające na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między
osobami wykazującymi pewne cechy podobieństwa (Lazarsfeld & Merton,
1954), określane mianem homofilii (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001),
a jego szczególnym aspektem jest podobieństwo ze względu na płeć.
Homofilia płciowa zaczyna się ujawniać między 18. a 28. miesiącem życia
(La Freniere, Strayer, & Gauthier, 1984), staje się wyraźna między 30. a 36. miesiącem, osiągając szczyt około 11. roku (Stockard, 2006), stąd większość relacji
społecznych w okresie szkoły podstawowej zachodzi w grupach homogenicznych płciowo. Przykładowo, badania przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie uczniów trzecich klas szkół podstawowych wskazują, że
w tym okresie relacje rówieśnicze to relacje płciowo homogeniczne. Aż 54,4%
uczniów poproszonych o wskazanie lubianych przez siebie klasowych rówieśników nie wskazało ani jednej osoby płci przeciwnej (Grygiel & Humenny, 2017).
Poziom homofilii wprawdzie wraz z wiekiem stopniowo się obniża (Connolly,
Furman, & Konarski, 2000; Feiring, 1999; Poulin & Pedersen, 2007), lecz – jak
wykazują badania podłużne – tworzenie nowych relacji rówieśniczych między
klasą 3 a klasą 5 nadal przebiega przede wszystkim w ramach grup jednolitych
ze względu na płeć, relacje międzygrupowe zaś są rzadkie (Grygiel, Humenny, &
Rębisz, 2017). Relacje homopłciowe pozostają podstawowym zasobem rozwoju
społeczno-emocjonalnego (Mehta & Strough, 2009). Adolescenci ciągle mocniej
związani są z rówieśnikami tej samej płci (Bukowski, Sippola, & Hoza, 1999),
postrzegają relacje homopłciowe jako bardziej znaczące (Lempers & ClarkLempers, 1993), heteropłciowe zaś jako zapewniające mniejsze wsparcie (Hand
& Furman, 2009; Kuttler, La Greca, & Prinstein, 1999). W konsekwencji poczucie izolacji silniej redukowane jest przez sympatię ze strony rówieśników tej
samej niż innej płci (Bowker, Spencer, Thomas, & Gyoerkoe, 2012).
Relacyjny aspekt homofilii płciowej dotyczy nie tylko włączania osób tej samej
płci w kręgi towarzyskie i preferowania ich w kontaktach indywidualnych.
Wskazuje się też na specyfikę struktury sieci rówieśniczych dziewczynek
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i chłopców oraz odmienność pełnionych przez nie funkcji (Daniels-Beirness,
1989). Cechą sieci rówieśniczych między dziewczynkami jest horyzontalny i bardziej intymny charakter relacji, w przypadku zaś chłopców sieci
rówieśnicze są zdecydowanie szersze i nacechowane mocniej zaryso���������
waną hierarchią. Jednakowo ważne jest dla wszystkich dzieci poczucie bliskości, aczkolwiek odmienne są jej źródła: w przypadku dziewczynek bliskość jest związana
ze wsparciem emocjonalnym, a u chłopców czynnikiem ją generującym jest
podejmowanie wspólnego działania (Ko, Buskens, & Wu, 2015).
Wśród uwarunkowań preferencji homofilnych wskazuje się na biologicznie zdeterminowane różnice w rozwoju psychomotorycznym dziewczynek
i chłopców i związane z nimi czynniki o charakterze behawioralnym (Mehta
& Strough, 2009), które są kulturowo wzmacniane w procesie wychowania
i socjalizacji pierwotnej. W okresie wczesnej adolescencji ważnym źródłem
regulującym homogeniczny charakter relacji między dziećmi jest środowisko
rówieśnicze������������������������������������������������������������
. Bariery chroniące przed nawiązywaniem relacji międzypłciowych przyjmują postać normatywnych ograniczeń funkcjonujących na poziomie grupy i internalizowanych na poziomie indywidualnym (Monsour, 2002)
stąd dzieci podejmujące relacje międzypłciowe narażają się na kary (Mehta
& Strough, 2009). Badania wskazują na przykład, że podejmowanie relacji
z rówieśnikami z innej płci grozi stygmatyzacją. Dziewczynki określane bywają jako „rozwiązłe”, chłopcy zaś jako „geje” (Mehta & Strough, 2009). Chłopcy
odczuwają jednocześnie większą niż dziewczynki presję związaną z zachowaniem konformizmu w stosunku do norm płciowych (Navarro, Larrañaga,
& Yubero, 2016; Yu & Xie, 2010), a jednocześnie narażeni są na dotkliwsze niż
dziewczynki sankcje za ich naruszenie (Leaper, 1994).
Wyniki nielicznych badań nad uwarunkowaniami nawiązywania w okresie
adolescencji relacji heteropłciowych nie są jednoznaczne. Pozwalają jednak
twierdzić, że w okresie wczesnej adolescencji nawiązywanie bliższych (koleżeńskich/przyjacielskich) relacji z osobami drugiej płci może się wiązać
z pozycją zajmowaną w hierarchii klasy oraz z����������������������������
poziomem
���������������������������
dobrostanu psychospołecznego. Czynnikiem motywującym do podejmowania relacji z osobami
płci przeciwnej okazuje się przy tym zajmowanie skrajnej – peryferyjnej bądź
wysokiej – pozycji w hierarchii zbiorowości.
Wskazuje się przy tym, że w przypadku dzieci o peryferyjnej pozycji w sieci
rówieśniczej funkcjonuje mechanizm kompensacyjny, w którym utrzymywanie kontaktów z osobami płci przeciwnej stanowi bufor zabezpieczający
przed negatywnymi skutkami odrzucenia rówieśniczego i izolacji (Bukowski
i in., 1999; Grygiel & Humenny, 2017; Ladd, 1983; Sroufe, Bennett, Englund,
Urban, & Shulman, 1993). Jeżeli więc nawiązywanie relacji z osobami innej
płci faktycznie kompensuje deficyty związane z relacjami z osobami tej samej
płci, to może redukować poczucie izolacji (efekt odłożony w czasie). Ponadto
utrzymywanie interakcji heteropłciowych przyczynia się do podniesienia samooceny (Darling, Dowdy, Van Horn, & Caldwell, 1999), poszerzania zasobów
kompetencji społecznych, np. poprzez doświadczanie odmiennych perspektyw (Hand & Furman, 2009), ułatwiając relacje z rówieśnikami z własnej grupy
płciowej (Rose-Krasnor, 1997), potencjalnie zmniejsza prawdopodobieństwo
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odczuwania samotności. Istnieją więc przesłanki wskazujące, że w okresie dojrzewania nawiązywanie bliższych (koleżeńskich/przyjacielskich) relacji z osobami drugiej płci może wiązać się z poziomem dobrostanu psychospołecznego.
W dotychczasowym dorobku badawczym brak jednak empirycznych analiz ukazujących czy i w jaki sposób proces włączania osób drugiej płci do
– pierwotnie homofilnych – kręgów towarzyskich wiąże się ze zmianami dobrostanu psychospołecznego (w tym dynamiką poczucia społecznej izolacji).
Nasza wiedza w tym zakresie opiera się raczej na pośrednim wnioskowaniu
(np. Monsour, 2002) niż faktach (nt. por. Bowker et al., 2016).

Pytania i hipotezy
Celem, jaki stawiamy sobie w niniejszym artykule, jest odpowiedź na cztery pytania: Jak częste będzie wskazywanie osób innej płci jako lubianych na
początku klasy 5 szkoły podstawowej? Jak zmieniać będzie się natężenie heterofilii płciowej między klasą 5 a klasą 6? Jak zmieniać będzie się w badanym
okresie poczucie integracji rówieśniczej? Jakie relacje zachodzić będą między
procesem������������������������������������������������������������������
włączania osób innej płci do sieci koleżeńskich �����������������
a zmianami poczucia integracji z rówieśnikami klasowymi?
Biorąc pod uwagę dotychczasowy – przedstawiony we Wstępie – stan wiedzy,
stawiamy następujące hipotezy:
• H1: Na początku klasy 5 szkoły podstawowej zdecydowana większość
uczniów/uczennic jako osoby przez siebie lubiane wskazywać będzie
rówieśników tej samej płci.
• H2: Między początkiem klasy 5 a końcem klasy 6 szkoły podstawowej
zwiększy się częstość sympatii międzypłciowych.
• H3: Między początkiem klasy 5 a końcem klasy 6 nastąpi pogorszenie
oceny jakości relacji rówieśniczych.
• H4: Wzrost natężenia heterofilii między klasą 5 a klasą 6 będzie wiązał
się z mniejszym spadkiem (większą poprawą) poczucia integracji z rówieśnikami.

Próba
Badania, na podstawie których przeprowadzone zostaną analizy, zrealizowane
zostały przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach podłużnego projektu
„Szkolne uwarunkowania efektywności kształcenia” (SUEK). Pierwsza fala
przeprowadzona została w 2010 roku wśród uczniów klas pierwszych losowo wybranych szkół w Polsce. Szczegóły jego realizacji prezentują publikacje
poświęcone efektywności nauczania na pierwszym i drugim etapie edukacji
szkolnej (Dolata i in., 2014, 2015). Dane wykorzystane w niniejszym artykule
pochodzą z drugiej oraz trzeciej tury badań, przeprowadzonych na początku
pierwszego semestru klasy piątej (rok szkolny 2012/2013), pod koniec drugiego semestru tego samego roku szkolnego oraz pod koniec drugiego semestru
klasy szóstej (rok szkolny 2013/2014), obejmując mniej więcej okres 1,5 roku.
Analizy uwzględniają łącznie odpowiedzi 5748 uczniów (49,9% dziewczynek)
z 288 oddziałów klasowych ze 169 szkół.
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Zmienne i narzędzia
Pomiar homofilii/heterofilii – miara NEI
Skłonność do heterofilii określono na podstawie odpowiedzi dzieci na pytanie: „Kogo w klasie lubisz?”. Badani mogli wskazać dowolną liczbę osób bez
względu na ich płeć. Jako miarę homofilii/heterofilii przyjęto współczynnik EI
(external-internal – Krackhardt & Stern, 1988) w znormalizowanej postaci zaproponowanej przez Martina G. Everetta oraz Stephena P. Borgattiego (2012).
Miara ta – podobnie jak klasyczny wskaźnik EI – opiera się na porównaniu relatywnej gęstości wewnętrznych powiązań w ramach danej grupy (np. płciowej)
oraz liczby powiązań zewnętrznych (z przedstawicielami innych grup). Jest
obliczana jako liczba zewnętrznych powiązań minus liczba wewnętrznych powiązań podzielona przez ogólną liczbę powiązań w ramach sieci. Dodatkowo,
normalizacja zaproponowana przez Everetta i Borgattiego (2012) bierze także
pod uwagę „dostępność” partnerów interakcji, odnosząc obserwowane wartości połączeń zewnętrznych i wewnętrznych do ich wartości maksymalnych,
czyli wszystkich możliwych połączeń wewnątrz i na zewnątrz grupy. W efekcie
współczynnik NEI jest mniej wrażliwy niż EI na gęstość oraz wielkość sieci
(większe sieci w naturalny sposób sprzyjają wyższym wskaźnikom homofilii).
Współczynnik NEI może przyjmować wartości od –1 do 1. Przypomnijmy,
że w referowanych badaniach miarę NEI wyznaczona w oparciu odpowiedzi
dzieci na pytanie: „Kogo w klasie lubisz?”. Wskaźnik (–1) oznacza więc, że
dziecko wskazało jedynie osoby o tej samej płci (pełna HOMO-filia). Wartość
wskaźnika równa 0 oznacza z kolei, że wśród wskazanych osób znalazło się
tyle samo chłopców co dziewcząt. Z kolei wskaźnik NEI równy 1 oznacza, że
wśród preferowanych rówieśników znalazły się tylko osoby z innej grupy płciowej (pełna HETERO-filia). Obliczenie wartości NEI dla każdego z uczniów
wykonane zostało w pakiecie Igraph (Csardi & Napusz, 2006).

Poczucie integracji rówieśniczej
Do pomiaru poczucia integracji rówieśniczej wykorzystano skróconą wersję
kwestionariusza „Poczucie Integracji Rówieśniczej” (PIR). Skala PIR została
przygotowana jako część większego narzędzia służącego do pomiaru samooceny stopnia integracji ucznia w ramach szkoły (FDI 4-6; Haeberlin, Moser,
Bless i Klaghofer, 1989). Narzędzie to znane jest też w literaturze naukowej jako
„Perceptions of Inclusion Questionnaire” (PIQ). Polska adaptacja przygotowana
została przez G. Szumskiego (2010). Za pomocą kwestionariusza PIR uzyskujemy informację o opinii danego ucznia na temat postrzegania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych relacji z kolegami/koleżankami klasowymi. Pełną
wersję narzędzia tworzy 15 pozycji (8 pozytywnych i 7 negatywnych). Wersja
skrócona przygotowana została przez szwajcarskich autorów skali (Venetz,
Zurbriggen, & Eckhart, 2014; Zurbriggen, Venetz, Schwab, & Hessels, 2017).
Składa się jedynie z czterech pozycji („W klasie mam bardzo wielu przyjaciół”
(SI1); „Żyję w całkowitej zgodzie z moimi koleżankami i kolegami z klasy” (SI2);
„W klasie czuję się samotny” (SI3); „Dobrze się rozumiem z moimi koleżankami
i kolegami z klasy” (SI4) i służy do pomiaru postrzeganego stopnia integracji
z klasowymi rówieśnikami, społecznego włączenia (Social Inclusion – SI).
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Plan metod i analiz statystycznych
Weryfikacja jednowymiarowości skali KIU-SI
Biorąc pod uwagę, że skrócona wersja kwestionariusza PIR (KIU-SI) nigdy nie
była w Polsce sprawdzana ze względu na posiadane właściwości psychometryczne, analizy statystyczne obejmą weryfikację zakładanej przez autorów jednoczynnikowej struktury skali4. W tym celu wykorzystana zostanie konfirmacyjna analiza czynnikowa. Ponieważ odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza
KIU-SI mierzone były na czteropunktowej skali porządkowej, analizy czynnikowe przeprowadzone zostaną na macierzy korelacji polichorycznej z wykorzystaniem estymatora ważonych najmniejszych kwadratów ze skorygowaną średnią
i wariancją (weighted least squares means and variance adjusted, WLSMV).
Do oceny jakości dopasowania modelu do danych wykorzystane zostaną trzy
miary: (1) pierwiastek ze średniego kwadratu błędu przybliżenia – root mean
square error of approximation, RMSEA (Steiger, 1990), (2) nienormowany
indeks dopasowania – Tucker-Lewis index, TLI (Tucker & Lewis, 1973) oraz
(3) porównawczy indeks dopasowania – comparative fit index, CFI (Bentler,
1990). Zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami (Marsh, Hau, & Grayson,
2005) model wskazujący na adekwatne dopasowanie do danych powinien
cechować się wartościami RMSEA równymi lub mniejszymi niż 0,06 oraz
wartościami CFI i TLI większymi niż 0,90. Jednocześnie o lepszym dopasowaniu modelu do danych, bardziej adekwatnym odzwierciedleniu „faktycznej” struktury czynnikowej świadczyć będą niższe wartości współczynników
RMSEA oraz wyższe wartości współczynników CFI i TLI.
Testowanie niezmienności pomiarowej (ze względu na czas oraz płeć)
Kolejny krok analiz obejmie wersyfikację niezmienności pomiarowej skali
KIU-SI. Niezmienność pomiarowa jest krytycznym założeniem w każdych
porównaniach longitudinalnych lub międzygrupowych (Millsap, 2011). Brak
przynajmniej częściowej niezmienności pomiarowej uniemożliwia intepretowanie różnic występujących pomiędzy określonymi parametrami modelu między
turami badań i/lub między grupami (Horn & Mcardle, 1992). Wśród badaczy
istnieje powszechna zgoda, że np. sensowność porównań różnic między średnimi musi opierać się na występowaniu przynajmniej częściowej niezmienności
typu skalarnego (Byrne, Shavelson, & Muthén, 1989; Little, 1997; Little, Preacher,
Selig, & Card, 2007)Selig, & Card, 2007, zakładającej, że zarówno średnie pozycji
(w przypadku zaś zmiennych jakościowych – progi) oraz ładunki czynnikowe
nie różnią się znacząco między grupami i/lub turami badań (Meredith, 1993).
Jeżeli model czynnikowy przedstawimy w postaci równania regresji (Lubke,
Dolan, Kelderman, & Mellenbergh, 2003), ładunki czynnikowe odpowiadać
będą za nachylenie linii regresji wyniku obserwowalnego do latentnego, średnie
zaś pozycji (progi) za to, czy centrum zmiennej latentnej w różnych grupach
(okresach pomiaru) znajduje się w tym samym miejscu. W konsekwencji,
4

Dodamy, że pełna wersja PIR była w Polsce wielokrotnie testowana, wykazywała dobre właściwości psychometryczne (Grygiel, 2016a, 2016b, 2017; Grygiel & Humenny, 2016).
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brak równości ładunków i/lub średnich (progów) oznacza brak równoległości
między liniami regresji, a więc konieczność odrzucenia hipotezy, że w analizowanych grupach (okresach) ten sam wynik obserwowalny wiąże się z tym
samym poziomem zmiennej latentnej.
Do testowania niezmienności pomiarowej zastosowana zostanie procedura
sekwencyjnej estymacji serii hierarchicznie zagnieżdżonych modeli ze wzrastającą liczbą ograniczeń. Pierwszym testowanym modelem będzie model
konfiguracyjny (M0), to jest model, w którym nie zakłada się jakiejkolwiek
niezmienności narzędzia (wszystkie parametry modelu w każdym z okresów
będą testowane jako potencjalnie niezależne od siebie). W kroku drugim,
estymowany zostanie model metryczny (M1), z ograniczeniem na wielkość
ładunków czynnikowych (tzw. słaba niezmienność). W ramach kroku trzeciego, estymowany zostanie model skalarny (M2), w którym – oprócz wielkości
ładunków czynnikowych – ograniczenie równości zostanie nałożone także na
– odpowiadające sobie – progi twierdzeń.
W celu sprawdzenia, czy nałożone ograniczenia w znaczącym stopniu pogarszają dopasowanie modelu do danych w stosunku do modelu bez ograniczeń,
zgodnie z propozycją Meade’a i in. (2008), uwzględniona zostanie zmiana
dwóch miar: CFI i RMSEA. Przyjmujemy regułę, że hipotezę o niezmienności pomiarowej odrzucimy, gdy ΔCFI przekroczy wartość 0,002 lub ΔRMSEA
będzie większe niż 0,007. Uzyskanie przynajmniej częściowej niezmienności
skalarnej stanie się punktem wyjścia do przeprowadzenia porównań między
średnimi latentnymi opisującymi poziom interesującej nas zmiennej pomiędzy trzema badanymi grupami.
Plan zakłada weryfikację niezmienności pomiarowej zarówno wzdłużnej (ze
względu na czas), jak i międzygrupowej (ze względu na płeć).
Model latentnych krzywych rozwojowych
Analiza zmian zachodzących w natężeniu heterofilii ze względu na płeć przeprowadzona zostanie w modelu latentnych krzywych rozwojowych – LKR
(latent growth curve model - por. Bollen & Curran, 2006; Konarski, 2009;
Preacher, Wichman, MacCallum, & Briggs, 2008)Wichman, MacCallum,
& Briggs, 2008. Punktem wyjścia modelu LKR jest estymacja indywidualnych
(jednostkowych) zmian w poziomie zjawiska jako funkcji czasu, następnie zaś
przeciętnej (średniej) ich trajektorii. Podstawowymi parametrami modelu są
stała/stan początkowy (intercept) oraz trend/tempo zmiany (slope). Stała jest
średnim poziomem analizowanej cechy/zmiennej w pierwszym badanym
okresie – średnim interindywidualnym stanem początkowym (w naszym przypadku będzie nim poziom natężenia heterofilii na początku klasy 5). Trend zaś
to średnia zmiana w poziomie cechy pomiędzy poszczególnymi pomiarami
(w przypadku interesujących nas danych będzie to przeciętna zmiana zachodząca w natężeniu zjawiska heterofilii między początkiem klasy 5 a końcem
klasy 6. Schemat modelu LKR ilustruje rysunek1 (Panel A).
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Model latentnej różnicy wyników
Jednym z wymagań modelu latentnych krzywych rozwojowych jest konieczność dysponowania przynajmniej trzema falami badań podłużnych. W przypadku jedynie dwóch tur (a tylko w ramach dwóch tur dzieci wypełniały
kwestionariusz Integracji Społecznej – KIU-SI) model nie daje się estymować.
W przypadku szacowania zmian natężenia KIU-SI wykorzystany zostanie
więc – zaproponowany przez J.J. McArdle’a – model „latentnej różnicy wyników” (latent difference score – LDS) (McArdle, 2009; McArdle & Nesselroade,
2014). Jego graficzną ilustrację przedstawia rysunek 1 (Panel B).
A – Model latentnej
krzywej rozwojowej

B – Model latentnej
różnicy wyników

C – Model testujący relacje między zmianami natężenia heterofilii
oraz zmianami poczucia integracji

Rysunek 1. Schematy testowanych modeli
Uwaga: Het = heterofilia (współczynnik NEI). SI – społeczna integracja (KIU-SI).
KL = klasa. I = item, pozycja skali. T1 = pierwszy pomiar (początek klasy 5). T2 = drugi pomiar (koniec klasy 5). T3 = trzeci pomiar (koniec klasy 6). Panel A = model
latentnej krzywej rozwojowej. Panel B = model latentnej różnicy wyników.
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Latentna różnica jest zmienną resztową, którą interpretować można bezpośrednio jako różnicę w uzyskanych wynikach pomiędzy turami badań. Ujmując
rzecz bardziej konkretnie, różnica jest tą częścią wyniku zmiennej z czasu T2,
która nie jest identyczna z wynikiem pochodzącym z czasu T1. Tak rozumiana
zmiana nie jest wprawdzie bezpośrednio mierzona, lecz może być estymowana
jako cecha latentna posiadająca średni��������������������������������������
ą�������������������������������������
oraz wariancj�����������������������
ę����������������������
. Z perspektywy planowanych analiz szczególnie przydatną właściwością modeli LDS jest możliwość
włączenia latentnej różnicy w szersze ramy równań strukturalnych (SEM).
W konsekwencji model umożliwia testowanie hipotez dotyczących np. relacji
pomiędzy zmianami różnych konstruktów (czy zmiana, jakiej podlega zmienna X, wiąże się ze zmianą, jakiej podlega w tym samym czasie zjawisko Y)
(Larsen, McArdle, Robertson, & Dunton, 2015).
Analiza relacji zachodzących między wzdłużnymi zmianami
Główna część analiz przeprowadzona zostanie na podstawie��������������������
równoległ����������
ej estymacji dwóch wyżej opisanych modeli, tj. latentnych krzywych rozwojowych (w celu
oszacowania zmian w natężeniu heterofilii) oraz modelu latentnej różnicy wyników (w celu estymowania zmian zachodzących w natężeniu poczucia integracji społecznej z rówieśnikami. W modelu takim interesować nas będą przede
wszystkim relacje zachodzące pomiędzy zmianami heterofilii oraz poczucia
integracji rówieśniczej. Schemat takiego modelu ilustruje rysunek 1 (Panel C).
Analizy struktury czynnikowej (w tym analizy niezmienności pomiarowej)
oraz modelowanie zmian latentnych i latentych różnic przeprowadzone zostaną pakietem Mplus�������������������������������������������������
8������������������������������������������������
(Muthén & Muthén, 2017). Ze względu na hierarchiczny charakter danych – uczniowie zagnieżdżeni w klasach – w analizach
zastosowana zostanie odpowiednia poprawka, tj. opcja Complex w Mplusie,
redukująca obciążenie błędów standardowych oraz testów statystycznych.

Wyniki
Heterofilia ze względu na płeć
Zgodnie z oczekiwaniami w każdym z trzech badanych okresów zaznacza
się silna homofilia płciowa. Na początku klasy 5 współczynnik NEI wyniósł
–0,65, w turze drugiej –0,61, pod koniec zaś klasy 6 było to –0,56 (por. rys. 2 –
pierwszy wiersz). Występowanie znaczącej homofilli płciowej dobrze ilustruje
proporcja respondentów, którzy – wśród osób przez siebie lubianych – nie
wskazali ani jednego rówieśnika innej płci. Na początku klasy 5 wskaźnik taki
wyniósł 54,6%, pod koniec klasy 5 równy był 51,4%, pod koniec zaś klasy 6
osiągnął 45,1%. Interesujące, że w każdym z badanych okresów bardziej homofilni (mniej heterofilni) są uczniowie niż uczennice (por. rys. 2 – wiersz
trzeci). Przedstawione dane sugerują jednocześnie, że natężenie homofilii
stopniowo spada (zarówno wśród uczniów, jak i wśród uczennic).
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Rysunek 2. Wykresy ilustrujące rozkłady heterofilii płciowej w trzech kolejnych
turach badań
Uwaga: Romb oznacza średnią. TTSP = Tylko Ta Sama Płeć (oznacza, że wśród
osób lubianych przez badanego nie znalazła się ani jedna osoba odmiennej płci).

Estymacja modelu latentnej krzywej rozwojowej pozwala na oszacowanie
przeciętnych zmian w natężeniu współczynnika NEI (natężenia heterofilii)
między początkiem klasy 5 i końcem klasy 6 (por. tab. 1). Przeciętne tempo
zmiany jest statystycznie istotne zarówno w przypadku ogółu badanych, jak
i osobno w grupie chłopców i dziewcząt. W każdym z przypadków współczynnik zmiany przyjmuje wartość ujemną, oznaczając spadek homofilii (wzrost
heterofilii). Między klasą 5 a klasą 6 coraz więcej uczniów/uczennic zaczyna
darzyć sympatią osoby innej płci (por. rys. 3).
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Tabela 1. Parametry modeli latentnej krzywej rozwojowej (poziom heterofilii)
ogółu badanych oraz w obu grupach płciowych
Ogół badanych
Est
(SE)
Średnia
Stała (HETT1)
Zmiana (HETT1-T3)
Wariancja
Stała (HETT1)
Zmiana (HETT1-T3)
Kor (stała~zmiana)

Uczennice
Est
(SE)

Uczniowie
Est
(SE)

-0,651**
0,044**

0,011
0,005

-0,621**
0,040**

0,013
0,006

-0,680**
0,047**

0,012
0,005

0,119**
0,015**
-0,371**

0,006
0,003
0,045

0,121**
0,016**
-0,358**

0,009
0,004
0,063

0,114**
0,014**
-0,377**

0,008
0,004
0,062

Uwaga: Het = heterofilia (współczynnk NEI).

Rysunek 3. Wykres ilustrujący zmiany występujące w natężeniu heterofilii między
początkiem klasy 5 oraz końcem klasy 6 (wśród ogółu badanych oraz w podziale
na płeć respondentów)

Poczucie Integracji Społecznej
Testowany jako wyjściowy konfirmacyjny model czynnikowy zakładający występowanie jednej zmiennej latentnej okazał się źle dopasowany do danych
(por. tab. 2), co uwidoczniło się w stosunkowo wysokiej wartości statystyki
RMSEA (znacznie przekraczającej graniczną wartość 0,06). Inspekcja indeksów
modyfikacyjnych wykazała, że dopasowanie modelu poprawiłoby skorelowanie reszt dwóch zmiennych: „Żyję w całkowitej zgodzie z moimi koleżankami
i kolegami z klasy” oraz „Dobrze się rozumiem z moimi koleżankami i kolegami z klasy”. Wprowadzenie takiej poprawki wyraźnie poprawiło miary dobroci
dopasowania. Przykładowo, wśród ogółu uczniów (tj. bez uwzględniania ich
płci) RMSEA spadło z 0,108 do 0,059. Interesujące, że sytuacja taka wystąpiła
nie tylko w przypadku danych pochodzących od uczniów z klasy 5 (zarówno
w przypadku ogółu badanych, jak i uwzględniając płeć respondentów), lecz
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także w przypadku klasy 6 (również w każdej z trzech wyróżnionych grup).
Wskazuje to na stabilną (wzdłużnie i międzygrupowo) treściową redundantność obu twierdzeń. W kolejnych analizach wykorzystany zostanie model
zakładający występowanie korelacji między ww. pozycjami.
Dodajmy, że testowana wersja skali wykazała satysfakcjonujący poziom zgodności
wewnętrznej. Współczynnik alfa Cronbacha tak w klasie 5, jak i w klasie 6 (zarówno w przypadku ogółu badanych, jak w grupie uczniów i uczennic) wyniósł 0,8.
Tabela 2. Miary dopasowania jednoczynnikowego konfirmacyjnego modelu Skali
Społecznej Integracji (KIU-SI) do danych (w klasie 5 oraz w klasie 6; wśród ogółu
badanych oraz w podziale na płeć)
Model

Par

χ2(df)

RMSEA

CFI

TLI

16
17
16
17
16
17

**

Klasa 5
Klasa 5Mod1
Klasa 5 – Uczniowie
Klasa 5 – Uczniowie Mod1
Klasa 5 – Uczennice
Klasa 5 – Uczennice Mod1

131,29 (2)
20,22 (1)**
62,63 (2)**
9,13 (1)**
63,78 (2)**
10,42 (1)**

,108
,059
,104
,054
,106
,058

,990
,998
,990
,999
,990
,999

,969
,991
,97
,992
,971
,991

Klasa 6
Klasa 6Mod1
Klasa 6 – Uczniowie
Klasa 6 – Uczniowie Mod1
Klasa 6 – Uczennice
Klasa 6 – Uczennice Mod1

16
17
16
17
16
17

138,66 (2)**
15,30 (1)**
54,40 (2)**
4,71 (1)*
104,08 (2)**
11,26 (1)**

,112
,051
,098
,037
,137
,061

,991
,999
,993
1
,988
,999

,973
,994
,979
,997
,965
,993

Uwaga: Par = Liczba paramterów; χ2 = statystka chi kwadrat; df = stopnie swobody;
RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = comparative fit index;
TLI = Tucker–Lewis index.
* Poziom statystycznej istotności (p < .05). o** Poziom statycznej istotności (p < .01).

Kolejny krok analiz polegał na zweryfikowaniu założenia o pomiarowej niezmienności skali SI. Testowano dwie grupy modeli, tj. zakładające: (1) jedynie
wzdłużną inwariancję (nie uwzględniającą podziału na płeć) oraz (2) uwzględniające symultanicznie niezmienność ze względu na czas (wzdłużną) oraz płeć
(por. tab. 3). W obu przypadkach narzędzie wykazało inwariancję konfiguralną
oraz metryczną. Osiągnięcie niezmienności skalarnej wymagało jednak uwolnienia niektórych parametrów modelu. W przypadku testowania niezmienności jedynie ze względu na czas indeksy modyfikacyjne wskazały konieczność
uwolnienia trzeciego progu itemu 1.
Z kolei w przypadku niezmienności ze względu zarówno na czas, jak i płeć konieczne okazało się uwolnienie czterech parametrów: trzeciego progu w klasie
5 wśród chłopców; trzeciego progu itemu 4 także w grupie chłopców z klasy 5;
trzeciego progu itemu 2 wśród chłopców z klasy 5; trzeciego progu itemu 1 wśród
dziewczynek w klasie 5 (analizy wskazujące na zmiany w dopasowaniu modelu

215

XXIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Katowice 2018

prowadzono sekwencyjnie). Dalsze analizy prowadzone będą w oparciu o modele częściowo skalarnie niezmienne pomiarowo (zarówno w przypadku ogółu
badanych, jak i z uwzględnieniem podziału ze względu na płeć respondentów).
Tabela 3. Miary dobroci dopasowania modeli testujących niezmienność pomiarową Skali Społecznej Integracji (KIU-SI) ze względu na czas oraz czas i płeć (symultanicznie)
Model

Par

χ2(df)

RMSEA

CFI

TLI

39

**

Konfiguralna
Metrycznab

65,51 (13)

0,027

0,998

0,996

36

79,52 (16)**

0,026

0,998

0,996

-0,001

0

Skalarnac

29

159,00 (23)**

0,032

0,995

0,994

0,006

-0,003

Skalarnac Mod1

30

126,33 (22)**

0,029

0,996

0,995

0,003

-0,002

Konfiguralnaa

78

72,97 (26)**

,025

,998

,996

–

–

Metryczna

68

111,35 (36)**

,027

,997

,996

,002

-,001

Skalarnac

47

338,01 (57)**

,041

,989

,99

,014

-,008

Skalarna

48

258,74 (56)**

,035

,992

,992

,008

-,005

c Mod2

Skalarna

49

**

235,29 (55)

,034

,993

,993

,007

-,004

Skalarnac Mod3

50

204,92 (54)**

,031

,994

,994

,004

-,003

Skalarna

51

197,81 (53)

,031

,995

,994

,004

-,002

Czas oraz płeć

Czas

a

b

c Mod1

c Mod4

**

ΔRMSEA

ΔCFI

Uwaga: Par = Liczba paramterów; χ2 = statystka chi kwadrat; df = stopnie swobody;
RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = comparative fit index;
TLI = Tucker–Lewis index.
a
Ładunki czynnikowe i progi estymowane bez ograniczeń. b Ograniczenia nałożone na ładunki czynnikowe, lecz progi estymowane bez ograniczeń. c Ograniczenia
nałożone zarówno na ładunki, jak progi.
* Poziom statystycznej istotności (p < .05). ** Poziom statycznej istotności (p < .01).

Uzyskanie częściowej niezmienności skalarnej umożliwiło porównanie średnich różnic natężenia poczucia społecznej integracji między klasą 5 a klasą 6
– zarówno wśród ogółu badanych, jak i wśród uczniów i uczennic (por. rys. 4).
Porównanie średnich wskazuje na generalny (cechujący ogół badanych) spadek
poczucia integracji rówieśniczej. Uwzględnienie płci dowodzi jednocześnie, że
spadek ten występuje wprawdzie w przypadku dziewcząt, lecz nie chłopców.
Innymi słowy, występują międzypłciowe różnice w zakresie zmian związanych
z poczuciem społecznej izolacji: rośnie ona wśród uczennic, lecz nie zmienia
się znacząco wśród uczniów5.

5

Dodajmy, że zarówno w klasie 5, jak i w klasie 6 większa satysfakcja z relacji rówieśniczych (przy założeniu skalarnego poziomu inwariancji ze względu na płeć) cechowała uczniów niż uczennice. Analiz tych
nie prezentujemy ze względu na ograniczenia edytorskie.
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Rysunek 4. Wykres skrzypcowy ilustrujący rozkłady zmiennej Integracji Społęcznej (KIU-SI) w dwóch kolejnych turach badań (wśród ogółu respondentów oraz
w podziale na płeć)

Estymacja modelu latentnej różnicy przynosi potwierdzenie ww. wniosków
(por. tab. 4). Różnica między poczuciem integracji w klasie 5 oraz w klasie
6 jest statystycznie znacząca (i ujemna) wśród ogółu badanych, za co odpowiadają zmiany dokonujące się wśród uczennic (wśród uczniów latentna różnica
nie różni się znacząco od zera).
Tabela 4. Parametry modeli latentnej różnicy Skali Społecznej Integracji (KIU-SI)
ogółu badanych oraz w obu grupach płciowych

Średnia
SIT1
Różnica (ΔSIT1-T3)
Intercept
SIT3
Wariancja
SIT1
Różnica (ΔSIT1-T3)
Wariancja reszt
SIT3
Kor (różnica~SIT1)
Reg SIT3 ß SIT1

Ogół badanycha
Est
(SE)

Uczenniceb
Est
(SE)

Uczniowieb
Est
(SE)

0
-0,157**

0
0,031

0
-0,161**

0
0,040

0
0,089

0
0,054

0

0

0

0

0

0

2,001**
1,403**

0,128
0,098

2,008**
1,588**

0,162
0,141

1,875**
1,262**

0,172
0,126

0
-0,467**
1

0
0,021
1

0
-0,457**
1

0
0,028
1

0
-0,380**
1

0
0,039
1

Uwaga: Est = estymowany parametr; a = parametry szacowane na podstawie modelu inwariantnego ze względu na czas; b = parametry szacowane na podstawie
modelu inwariantnego ze względu zarówno na czas, jak i na płeć.
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Relacje między poczuciem integracji rówieśniczej a heterofilią płciową
Ostatni etap analiz dotyczy relacji zachodzących między zmianami występującymi w natężeniu postrzeganej integracji rówieśniczej (między klasą 5 a klasą
6) a zmianami poziomu heterofilii zachodzącymi między początkiem klasy
5 i końcem klasy 6. Ich schemat przedstawia rysunek 1 (Panel C).

Hetrofilia

Średnia
SIT1
Różnica (ΔSIT1-T3)
Intercept
SIT3
Wariancja
SIT1
Różnica (ΔSIT1-T3)
Wariancja reszt
SIT3
Kor (różnica~SIT1)
Reg SIT3 ß SIT1

Korelacje

Średnia
Stała (HETT1)
Zmiana (HETT1-T3)
Wariancja
Stała (HETT1)
Zmiana (HETT1-T3)
Kor (stała~zmiana)

Integracja Społeczna

Tabela 5. Parametry modelu testującego relacje między zmianą w natężeniu heterofilii oraz zmianami poczucia integracji

Różnica ΔSIT1-T3
~ Zmiana HETT1-T3
Różnica ΔSIT1-T3
~ Stała HETT1
Zmiana HETT1-T3 ~ SIT1
SIT1~ HETT1

Ogół badanycha
Est
(SE)

Uczenniceb
Est
(SE)

Uczniowieb
Est
(SE)

-0,651**
0,044**

0,015
0,007

-0,619**
0,039**

0,018
0,008

-0,681**
0,047**

0,018
0,009

0,118**
0,015**
-0,370**

0,006
0,003
0,038

0,121**
0,017**
-0,352**

0,009
0,003
0,049

0,114**
0,013**
-0,378**

0,008
0,003
0,055

0
-0,157**

0
0,031

0
-0,161**

0
0,040

0
0,091

0
0,054

0

0

0

0

0

0

1,999**
1,403**

0,127
0,097

2,020**
1,596**

0,164
0,144

1,887**
1,272**

0,173
0,127

0
-0,467**
1

0
0,021
1

0
-0,457**
1

0
0,028
1

0
-0,380**
1

0
0,039
1

0,140**

0,035

0,093**

0,046

0,205**

0,061

-0,097**

0,023

-0,096**

0,032

-0,093**

0,032

-0,015
0,094**

0,033
0,022

0,009
0,150**

0,046
0,030

-0,044
0,047

0,052
0,029

Uwaga: a = parametry szacowane na podstawie modelu inwariantnego ze względu
na czas; b = parametry szacowane na podstawie modelu inwariantnego ze względu
zarówno na czas, jak i na płeć.

Przeprowadzone estymacje (por. tab. 5 oraz rys. 5) wskazują na występowanie:
1. dodatniej korelacji między natężeniem hetererofilii na początku pierwszego semestru klasy 5 oraz poczuciem integracji rówieśniczej w tym
samym okresie. Wyższy poziom heterofilii wiąże się więc z wyższym
poziomem poczucia integracji w okresie bazowym (i vice versa). Przy
czym zależność taka występuje jedynie wśród dziewcząt – wśród chłopców jest ona statystycznie nieistotna;
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2. ujemnej korelacji między poczuciem integracji w pierwszej fali badań
oraz wielkością zmiany poczucia integracji między pierwszą i trzecią
turą badań. Im lepsza ocena integracji rówieśniczej na początku klasy 5,
tym większe prawdopodobieństwo pogorszenia się oceny jakości relacji
rówieśniczych w całym badanym okresie (i odwrotnie). Odnotowano
więc odwrócony „efekt Mateusza” – tracić mogą tylko ci, którzy coś
mają, zyskiwać ubodzy;
3. ujemnej korelacji między poziomem natężenia heterofilii na początku
pierwszego semestru klasy 5 oraz przeciętnym tempem zmian natężenia
heterofilii między klasą 5 a klasą 6. Ujemna współzależność oznacza, że
wyższa dynamika zmian (wzrost heterofilii) wiąże się raczej z niższym
poziomem natężenia heterofilii w okresie wyjściowym. Także w tym
przypadku mamy więc do czynienia z odwróconym „efektem Mateusza”;
4. ujemnej korelacji między poziomem heterofilii na początku klasy
5 a zmianą poczucia integracji rówieśniczej między klasą 5 a klasą 6.
Im większa heterofilia w pierwszej turze badań, tym mniejsza szansa na
poprawę poczucia integracji;
5. braku zależności między poczuciem integracji rówieśniczej na początku
klasy 5 a zmianą natężenia heterofilii pomiędzy klasą 5 a klasą 6;
6. w kontekście postawionego problemu badawczego najważniejsze jest
wystąpienie dodatniej korelacji między zmianą występującą w natężeniu heterofilii między klasą 5 a klasą 6 a zmianą w natężeniu poczucia
integracji rówieśniczej. Im większy wzrost heterofilii, tym większa poprawa poczucia bycia zintegrowanym z rówieśnikami. Należy podkreślić, że zależność taka występuje zarówno w przypadku ogółu respondentów, jak i uczniów i uczennic (por. rys. 6).
Uwaga: Wartości przed nawiasem dotyczą ogółu badanych; wartości w nawiasie
przed ukośnikiem odnoszą się do uczennic, za ukośnikiem zaś do chłopców. Het
= heterofilia (współczynnik NEI). SI – społeczna integracja (KIU-SI). KL = klasa.

Rysunek 5. Schemat ilustrujący relacje zachodzące między zmianami w natężeniu
heterofilii oraz poczucia integracji między początkiem klasy 5 oraz końcem klasy
6 szkoły podstawowej
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Rysunek 6. Wykres rozrzutu dwóch zmiennych: zmian w natężeniu heterofilii oraz
zmian w natężeniu poczucia zintegrowania z rówieśnikami

Wnioski
W prezentowanym artykule zamierzaliśmy udzielić odpowiedzi na pytanie,
czy i w jaki sposób w okresie wczesnej adolescencji (między początkiem klasy
5 a końcem klasy 6 szkoły podstawowej) procesy włączania osób innej płci
w sieci koleżeńskie wiążą się ze zmianami poczucia integracji uczestniczących w nim podmiotów. Wykorzystano dane pochodzące z ogólnopolskiego
wzdłużnego badania (SUEK) uczniów kończących drugi etap nauki w szkole
(N = 5748). Estymacje przeprowadzono w modelach latentnej krzywej rozwojowej (dynamika heterofilii) oraz latentnej różnicy wyników (zmiany poczucia
integracji rówieśniczej). Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych analiz?
Po pierwsze, na początku klasy 5 szkoły podstawowej zjawisko heterofilii jest
stosunkowo rzadkie, zdecydowana większość (54,6%) uczniów/uczennic jako
osoby przez siebie lubiane wskazała wyłącznie rówieśników tej samej płci. Przy
czym, wyższy poziom homofilii (niższy poziom heterofilii) cechuje chłopców
niż dziewczynki. Po drugie, odnotowano wzrost preferencji heterofilnych między początkiem klasy 5 a końcem klasy 6. Spadek natężenia homofilii zauważono wśród zarówno uczniów, jak i uczennic. Po trzecie, między początkiem klasy
5 a końcem klasy 6 odnotowano pogorszenie oceny jakości relacji rówieśniczych
wśród uczennic – wśród
�����������������������������������������������������������
uczniów ocena jakości relacji rówieśniczych nie zmienia się. Wykazano wreszcie, że wzrost natężenia heterofilii między klasą 5 a klasą
6 dodatnio koreluje ze zmianami zachodzącymi w zakresie poczucia integracji
rówieśniczej. Im większy wzrost heterofilii między klasą 5 a klasą 6, tym większa poprawa (mniejszy spadek) poczucia integracji z rówieśnikami klasowymi.
Relacja taka występuje zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców.
Przeprowadzone badania potwierdzają więc, że pod koniec drugiego etapu
nauki w szkole podstawowej sympatie interpersonalne uczniów przebiegają przede wszystkim wewnątrz grup jednolitych ze względu na płeć, relacje
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międzygrupowe zaś są rzadkie. Wyższy poziom homofilii chłopców pozostaje
zgodny z wynikami innych badań (Stehlé, Charbonnier, Picard, Cattuto, & Barrat,
2013), także polskich (Grygiel & Humenny, 2017). Większa homofilia uczniów
wiąże się z częstszym w stosunku do dziewczynek postrzeganiem siebie poprzez
odniesienie do typowych cech własnej płci, traktowaniem swojej grupy płciowej jako lepszej, odczuwaniem intensywniejszej presji ze strony rówieśników
na konieczność przestrzegania norm homofilnych (Kornienko, Santos, Martin,
& Granger, 2016), szczególnie gdy funkcjonują w ramach mocno zhierarchizowanego środowiska społecznego (Grygiel & Humenny, 2017). Tendencje homofilne pojawiają się wśród chłopców wprawdzie później niż wśród dziewczynek
(La Freniere i in., 1984), lecz okazują się mocniejsze i trwalsze.
Przeprowadzone analizy wskazują jednocześnie, że koniec wczesnej adolescencji charakteryzuje – zarówno wśród dziewczynek, jak i wśród chłopców – stopniowe przełamywanie ścisłej segregacji relacji ze względu na płeć. Proces ten
– prawdopodobnie – wiąże się z genetycznie i hormonalnie warunkowanym
dojrzewaniem biologicznym, powiązanym z rozwojem seksualnym (Sisk & Zehr,
2005), zmieniającym oczekiwania w stosunku do partnerów interakcji, skutkującym zwiększonym zainteresowaniem inną płcią (Herdt & McClintock, 2000)
i stopniowym zastępowaniem grup płciowo jednolitych grupami mieszanymi
(Connolly, Furman, & Konarski, 2000). Jest więc prawdopodobne, że kontakty
z dziećmi innej płci zaczynają w tym okresie (przełom klas 5 i 6) pełnić funkcję
przygotowania do nawiązywania relacji romantycznych (Grygiel & Humenny,
2017). Należy pamiętać, że okres pomiędzy wczesną a środkową adolescencją
wzmacnia nie tylko rolę bliskich znajomych, przyjaciół, grup rówieśniczych,
lecz także „sympatii” (partnerów romantycznych). W USA około 25% spośród
12-latków deklaruje posiadanie „sympatii” w okresie ostatnich 18 miesięcy,
między 15–16-latkami wskaźnik ten wynosi ok. 30%, wśród 17–18-latków sięga
już 70% (Connolly, Craig, Goldberg, & Pepler, 2004; Madsen & Collins, 2011).
Przeprowadzone badania wskazują na występowanie pomiędzy początkiem
klasy 5 a końcem klasy 6 także innego typu zmian, polegających na pogarszaniu się oceny jakości relacji rówieśniczych wśród dziewcząt. Uczennice odnotowują zresztą nie tylko większy spadek satysfakcji, lecz także cechuje je gorsza
ocena relacji rówieśniczych zarówno w klasie 5, jak i w klasie 6.
Wprawdzie wyniki przekrojowych badań nad relacjami łączącymi płeć z poczuciem samotności nie są jednoznaczne (Maes, Klimstra, Van den Noortgate,
& Goossens, 2015; Maes, Van den Noortgate, Vanhalst, Beyers, & Goossens,
2015), to wystąpienie wyższego poziomu izolacji wśród uczennic niż uczniów
nie jest rzadkie (Ang, 2015, 2015; Higbee & Roberts, 1994; Lavallee & Parker,
2009; Lodder, Scholte, Goossens, & Verhagen, 2017; Putarek & Kereste, 2016;
Rönkä, Rautio, Koiranen, Sunnari, & Taanila, 2014; Samuelsson, 1997).
Z kolei, pogorszenie się oceny jakości relacji wśród dziewczynek (przy braku
zmian wśród chłopców) pozostaje zgodne z jedynymi znanymi nam badaniami wzdłużnymi dotyczącymi zmian w ocenie poczucia izolacji rówieśniczej w okresie wczesnej adolescencji uwzgledniającymi płeć respondentów
(Danneel, Maes, Vanhalst, Bijttebier, & Goossens, 2017).
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Większy (i narastający) pesymizm dziewczynek uzasadniać można cechującym
je wyższym poziomem „(samo-)krytycyzmu” (Gentile i in., 2009; Kling, Hyde,
Showers, & Buswell, 1999), większą uwagą zwracaną na relacje rówieśnicze,
wyższymi oczekiwaniami w stosunku do lojalności partnerek oraz ich emocjonalnej bliskości (Hardy i in., 2002), przynoszące w efekcie konflikty i rozpad
relacji (Benenson & Christakos, 2003), odczuwaniem większego stresu związanego z relacjami interpersonalnymi (w celu przeglądu por. Rose & Rudolph,
2006), większą obawą przed samotnością (Rönkä, Sunnari, Rautio, Koiranen,
& Taanila, 2017), w konsekwencji zaś większym prawdopodobieństwem rozczarowania się partnerami (Weeks, 2013). Ponadto, biorąc pod uwagę szybszy
w tym okresie rozwój psychospołeczny dziewczynek niż chłopców6, pogorszenie się oceny jakości relacji właśnie wśród dziewczynek stanowiłoby argument
na rzecz tezy, że wzrost niezadowolenia z posiadanych relacji interpersonalnych jest w okresie wczesnej adolescencji w znacznej mierze cechą rozwojową
niezależną od obiektywnego stanu (oraz zmian) relacji (Grygiel, 2017).
Interesujący okazuje się też fakt występowania dodatniej korelacji między
obu analizowanymi zjawiskami na początku klasy 5. Im lepiej oceniany poziom zintegrowania rówieśniczego, tym wyższe natężenie heterofilii – więcej
lubianych rówieśników odmiennej płci. Jest to interesujące, ponieważ badania
przeprowadzone w Polsce wśród uczniów klas 3 wykazały, że im silniejsze poczucie integracji z rówieśnikami, tym mniej osób innej płci w sieciach koleżeńskich (Grygiel & Humenny, 2017). Biorąc pod uwagę różnice wieku badanych
uczniów, może to wskazywać na występowanie między klasą 3 a klasą 5 dwóch
istotnych zmian związanych z preferencjami heterofilnymi. Po pierwsze, „strukturalnego” przesunięcia społecznej podstawy sympatii heterofilnych – od osób
odczuwających deficyt w zakresie relacji rówieśniczych do osób z nich zadowolonych (przypuszczalnie: od osób zajmujących raczej niską pozycję w hierarchii
grupy do osób zajmujących pozycję wysoką). Po drugie, na zmianie pełnionych
przez heterofilię funkcji psychospołecznych: od kompensacyjnej – włączanie
osób innej płci w sieci koleżeńskie jako substytut normatywnego (homopłciowego) zaspokojenia potrzeby bliskości (lepiej kolegować się z „innym” niż nikim) do funkcji „powiększenia przewagi”, gdzie okazywanie sympatii osobom
innej płci stanowi niezbędny etap nawiązania relacji romantycznych, wtórnie
wzmacniających zajmowaną w ramach grupy pozycję. Zweryfikowanie tego
przypuszczenia wymagałoby przeprowadzenia badań podłużnych.
Tak czy inaczej, potwierdzenie występowania związku między wzrostem heterofilii a poprawą (mniej dynamicznym spadkiem) poczucia integracji rówieśniczej (zarówno wśród uczniów, jak i wśród uczennic) wskazuje, że proces
poszerzania sieci koleżeńskich o osoby innej płci pozytywnie przekładając się
na dobrostan społeczny adolescentów, zaspokaja istotne funkcje psychospołeczne, choć – na podstawie przedstawionych danych – nie potrafimy wyjaśnić
leżącego u jego podstaw mechanizmu. Wydaje się więc, że problematyka relacji międzypłciowych w kontekście dobrostanu psychospołecznego uczniów
warta jest kontynuowania w kolejnych badaniach.
6

Szacuje się, że w okresie do środkowej adolescencji dziewczynki wyprzedzają chłopców o około dwa lata
pod względem funkcjonowania intelektualnego oraz społeczno-poznawczego (Porteous, 1985; Silberman
& Snarey, 1993).
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