Анализ на резултатите от проведена анкета през месец април
2019 г. сред ученици от училища на територията на област
Бургас, относно проучване на рисковите фактори и поведения
свързани с употребата на алкохол

Проучването е част от системата за наблюдение даваща информация за
моментното състояние при тенденциите в употребата на алкохол сред учениците.

Анкетирани са 186 ученика от 2 училища на област Бургас /СУ „Епископ Константин
Преславски” - Бургас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Средец.
Проучването се осъществи по метода на пряката анонимна групова анкета.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ :
МОМЧЕТА

80

МОМИЧЕТА

106

I. Обхват и психологическа характеристика на анкетираните.
Изследването обхвана лица със средна възраст 14-18 години.
В тази възраст алкохолът е изключително вреден. Детският организъм е особено
податлив към алкохола и колкото повече се отложи старта на консумацията му, толкова
по-малка е вероятността за поява на проблеми и зависимости, свързани с алкохола в
зряла възраст.
II. Целта на изследването е идентифициране на рисковите фактори и поведения,
което да ни насочи към оформяне на достатъчно адекватна обобщена картина на
засегнатите социално значими проблеми.
Резултати:
„Употребявате ли алкохол?‘‘:








31 % не употребяват алкохол.
69 % употребяват.
От тях консумират 1 - 2 пъти месечно – 40 %;
опитвали само един-два пъти – 39 %;
веднъж седмично – 10 %;
2 – 3 пъти седмично – 8 %;
Повече от 2-3 пъти седмично - 3 %.

„Къде най-често употребявате алкохол?“ :





В собственият дом – 36 %;
В дома на някой друг – 33 %;
В заведения и дискотеки – 23 %;
В паркове, на улицата – 8 %.
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„Според Вас на каква възраст учениците започват да употребяват алкохол?“ :





40 % отговарят 13-14 години;
39 % между 15-16 години;
15 % съобщават, че това се случва на 17 – 18 години;
6 % на 11-12 годишна възраст.
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Според анкетираните, първият прием започва с употребата на:
 Бира – 78 %;
 Вино – 12 %;
 Концентрат - 10 %.

бира - 78 %
вино - 12 %

„Ако Вие имате проблем с алкохола, бихте ли потърсили помощ и от кого?“
концентрат
 33 % уведомяват, че „ще се справят сами“;
- 10 %
 60 % биха се обърнали първо към роднини и приятели;
 16 % от учениците са склонни да потърсят професионална помощ или съвет от
преподавател, педагог или полиция.

Всички от анкетираните желаят да получат конкретна информация за
влиянието на видовете алкохол върху човешкия организъм, както и начините за
лечение.
 78 % от ИЛ предпочитат това да става под формата на и филми;
 17 % желаят да се информират от здравно информационни материали;
 14 % биха се включили в групов тренинг.
Сборът на процентите надвишава 100 %, тъй като са дадени повече от един
възможни отговора.
Изводи:
 Употребата на алкохол е широко разпространена сред учениците.
 Групата на учениците, които консумират алкохол е над два пъти по-голяма от тези,
които не са опитвали. Съотношението е 69 % : 31 %.
 Най-силно влияние за избора на младите хора да започнат употреба на алкохол се
явява „обществената наследственост” :
1) семейство;
2) приятели;
3) приятелският кръг и компанията.
Заключение:
Влиянието на връстниците е твърде силно в периода на юношеството, когато
започва да се отстоява независимостта от родителите и да се формират приятелски
групи. В този преход от детство към зрялост, юношите експериментират различни
поведенчески роли, които са характерни за зрелия човек. В масовата българска култура
пиенето на алкохол е една от тези роли, които се толерират и дори се насърчават,
включително и в семейството.
Посягането към пристрастяващи субстанции у младите хора е всъщност не
толкова проява на липса на знание, колкото резултат от криза в този период. По този
повод отговорното възпитание у дома и разрешаването на съществуващите вече
социални проблеми е важна предпоставка, за да може да се изгради ефикасна от
заплахите в това направление позиция.

