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KOMUNIKATY–OMÓWIENIA

K r z y s z t o f  M u d y ń ,  K a t a r z y n a  C a d e r

EMOCJONALNO-OSOBOWOŚCIOWE KORELATY 
TENDENCJI AGRESYWNYCH  WŚRÓD LICEALISTÓW

Narastająca agresja, obserwowana zwłaszcza wśród młodzieży, jest niewątpliwie 
istotnym problemem o znaczeniu społecznym. Przyjmuje ona coraz większe roz-
miary, przejawia się w różnych formach i z różnym nasileniem. Agresja i przemoc 
coraz częściej stają się elementami codziennego życia, stałymi składnikami syste-
mu informacji, a także masowej kultury i rozrywki, co nieuchronnie prowadzi do 
zwiększającego się braku poczucia bezpieczeństwa współczesnego człowieka i na-
rastającej obojętności wobec innych ludzi. 

Problem agresji można rozpatrywać od strony uwarunkowań biologicznych, 
jak również w kontekście psychospołecznym i kulturowym. Prezentowana praca 
jest próbą przybliżenia natury agresji od strony czynników emocjonalnych, powią-
zanych z postawami jednostki wobec siebie i innych ludzi.

1. Emocje a stałe dyspozycje osobowościowe

W psychologii istnieje wiele sposobów rozumienia emocji i uczuć, sformułowa-
nie jednoznacznej ich defi nicji byłoby zatem niezmiernie trudne. Badacze różnią 
się w tym względzie w zależności od przyjętego paradygmatu i założonej teorii. 
G. Mandler1 wyróżnia dwa nurty w ujmowaniu emocji: organistyczny i menta-
listyczny.

1 G. Mandler, Mind and Body. Psychology of Emotion and Stress, New York 1984.
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Prekursorem nurtu organistycznego jest W. James, który za pierwotne uważał 
procesy fi zjologiczne zachodzące w ciele, emocje traktując jako konsekwencję 
uświadomienia sobie tych odczuć. Wraz z C. Lange jest autorem pierwszej nauko-
wej teorii emocji, tzw. teorii trzewiowej.

Przedstawiciele nurtu mentalistycznego przyjmują odwrotną kolejność i twier-
dzą, iż emocje są pochodną procesów psychicznych (głównie poznawczych), 
 natomiast zmiany fi zjologiczne są tylko konsekwencją doświadczania emocji. 
Mandler sam nie opowiada się za żadnym z tych nurtów, twierdząc, iż zarówno 
procesy psychiczne, jak i fi zjologiczne wyzwalane są równocześnie i stanowią po 
prostu odmienne aspekty tego samego procesu emocjonalnego.

Emocje są procesami złożonymi, obejmującymi pobudzenie fi zjologiczne, pro-
cesy poznawcze, wzorce ekspresji oraz tendencje do działania. Współczesne defi -
nicje uwzględniają zazwyczaj wszystkie wyróżnione aspekty emocji, różnią się 
jednak stopniem koncentracji uwagi skierowanym na poszczególne z nich oraz 
przypisywanym im znaczeniem. Ze względu na znaczenie przypisywane różnym 
aspektom emocji wyróżnia się podejście ewolucyjne, biologiczne, motywacyjne, 
komponentowe, a także społeczne.

Liczne obserwacje zachowania się dzieci i dorosłych wskazują wyraźnie na 
występowanie indywidualnych różnic w zakresie reagowania emocjonalnego. 
Zróżnicowanie emocjonalności ludzi doprowadziło do wytworzenia pojęcia tem-
peramentu. Wprawdzie obecnie temperament obejmuje szerszy zakres kategorii 
opisu formalnych cech zachowania, pierwotnie jednak podstawą jego defi niowania 
były cechy reagowania emocjonalnego. W literaturze występuje wiele defi nicji tem-
peramentu. Cechy, które wiążą wszystkie defi nicje, to powiązanie przynajmniej 
jednego wymiaru temperamentu ze stylem afektywnym, upatrywanie biologicz-
nego podłoża temperamentu, a także zgodność co do względnej stałości tempera-
mentalnych cech na przestrzeni życia człowieka. A.H. Buss i R. Plomin2 wyróżni-
li trzy podstawowe wymiary temperamentu: emocjonalność, aktywność 
i towarzyskość. Styl afektywny jest określany przez miejsce jednostki na wymiarze 
emocjonalności. Wysoki poziom emocjonalności oznacza gotowość do reagowania 
silnym pobudzeniem oraz emocjami negatywnymi.

Z kolei L.A. Clark i D. Watson3 opisują trzy podstawowe, uwarunkowane biolo-
giczne wymiary temperamentu: pozytywną i negatywną emocjonalność oraz ogra-
niczanie. Dwa pierwsze związane są ze zróżnicowaniem indywidualnym w zakresie 

2 A.H. Buss, R. Plomin, Temperament: Early Developing Personality Traits, Hillsdale 1984.
3 L.A. Clark, D. Watson, Temperament: A New Paradigm for Trait Psychology [w:] Handbook of 

Personality: Th eory and Research, L.A. Pervin, O.P. John (eds.), New York 1999.
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reagowania emocjonalnego. Osoby przejawiające wysoki stopień negatywnej emo-
cjonalności łatwiej i bardziej intensywnie od innych ludzi doświadczają emocji 
negatywnych, takich jak: smutek, strach czy gniew. Spostrzegają one świat jako za-
grażający, niepewny i zły. Osoby wykazujące niski poziom negatywnej emocjonal-
ności są stabilne emocjonalnie i spokojne. Drugi, niezależny od pierwszego, wymiar 
temperamentu powiązany ze zróżnicowaniem emocjonalnym to emocjonalność 
pozytywna. Osoby przejawiające ją w wysokim stopniu częściej i intensywniej niż 
inne doświadczają emocji pozytywnych, takich jak: radość, entuzjazm czy zaintere-
sowanie. Cechuje je również aktywność i energia. Osoby wykazujące niski stopień 
emocjonalności pozytywnej są nieufne, powściągliwe i wycofujące się.

Z kolei H.H. Goldsmith i J.J. Campos4 w swojej koncepcji temperamentu dzie-
cięcego sugerują jednak, iż indywidualne zróżnicowanie w reagowaniu dotyczy 
każdej podstawowej emocji, czyli; strachu, smutku, złości, wstrętu, niezadowolenia, 
radości, zaskoczenia, przyjemności i zaciekawienia. Zgodnie z tą teorią, dzieci 
mogą przejawiać tendencje do nadmiernego reagowania jedną bądź kilkoma 
z podstawowych emocji, co czyni opis stylu afektywnego bardziej zróżnicowanym 
niż w koncepcjach ogólnych emocjonalności, reprezentowanych m.in. przez Clar-
ka i Watsona.

Również J.A. Gray5 w swoim modelu wyodrębnił trzy systemy emocjonalne: 
system zbliżania behawioralnego, związany z doświadczaniem emocji pozytyw-
nych, system hamowania behawioralnego, powiązany z emocjami negatywnymi, 
a także system walki-ucieczki, związany z emocjami negatywnymi – paniki 
i gniewu. System zbliżania aktywizowany jest poprzez sygnały nagrody, system 
walki ucieczki przez sygnały kary, system hamowania natomiast zarówno przez 
sygnały kary, a także przez wrodzone lub wyuczone bodźce lękotwórcze. Gray 
uważał, iż indywidualne różnice w zakresie reaktywności systemu hamowania 
powiązane są z neurotycznością i introwersją w ujęciu Eysencka, natomiast sys-
tem zbliżania powiązany jest z ekstrawersją i neurotyzmem. Przewidywał on 
także, iż osoby introwertywne i neurotyczne powinny częściej doświadczać afek-
tów negatywnych, osoby ekstrawertywne i neurotyczne natomiast – afektów po-
zytywnych.

4 H.H. Goldsmith, J.J. Campos, Toward a Th eory of Infant Temperament [w:] Th e Development 
of Attachment and Affi  liative Systems, R.N. Emde, R.J. Harmon (eds.), New York 1982.

5 J.A. Gray, Wymiary osobowości a systemy emocjonalne [w:] Natura emocji. Podstawowe zagad-
nienia, P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Gdańsk 1999.



82 Krzysztof Mudyń, Katarzyna Cader

2. Doświadczana afektywność a skłonności agresywne

L. Berkowitz6, formułując kognitywno-neoasocjanistyczny model reakcji agresyw-
nej, twierdził, iż stany emocjonalne to sieć skojarzeniowa specyfi cznych typów 
odczuć, reakcji fi zjologicznych i motorycznych oraz myśli i wspomnień powiąza-
nych razem w różnych proporcjach. Aktywacja jednego z elementów prowadzi do 
mobilizacji innych, w zależności od stopnia ich wzajemnego powiązania.

Relacje pomiędzy aktywacją negatywnego afektu a uruchomieniem reakcji 
agresywnych była przedmiotem wielu badać z udziałem ludzi i zwierząt. I tak, 
Caprara, Renzi, Alcini, D’Imperio i Travaglia7. wyselekcjonowali wśród badanych 
grupę osób o bardzo wysokim natężeniu wrażliwości emocjonalnej (skłonnych do 
zamartwiania się) oraz grupę osób skłonnych do irytacji (wrażliwych na prowo-
kację), po czym sprawdzili ich skłonności do agresji w warunkach prowokacji i jej 
braku. W warunkach prowokacji badani skłonni do irytacji aplikowali znacząco 
wyższe wstrząsy elektryczne w porównaniu do pozostałych badanych. Badani 
o wysokiej wrażliwości emocjonalnej aplikowali wstrząsy o większym nasileniu 
niż inni badani, bez względu na warunki eksperymentu. Z kolei Caprara, Gargaro, 
Pastorelli i Prezza8 wykazali, iż mierzone tendencje do rozproszenia i ruminacji9 
oraz wrażliwość emocjonalna były najlepszymi predyktorami intensywności apli-
kowanych wstrząsów elektrycznych. Także Netter, Hennig, Rohrmann Wyhlidal 
i Hain-Hermann10. stwierdzili w swoim eksperymencie, że osoby osiągające wyso-
kie wyniki w takich wymiarach, jak: lęk, neurotyzm, wrogość oraz zachowania 
autodestrukcyjne aplikowały silniejsze wstrząsy elektryczne, zwłaszcza w warun-
kach prowokacji, niż pozostali badani. Podsumowując uzyskane wyniki, autorzy 
dochodzą do wniosku, iż jednostki cechujące się negatywną emocjonalnością 
są bardziej agresywne w warunkach stresu bądź prowokacji, ponieważ afekt nega-
tywny nasila agresję. Wciąż jednak nie jest jasne, czy wzmożona agresywność osób 
cechujących się negatywnym afektem jest powodowana ich zwiększoną reaktyw-

 6 L. Berkovitz, On the Formation and Regulation of Anger and Aggression: A Cognitive Neoasso-
tiationistic Analysis, „American Psychologist” 1990, No. 45.

 7 G.W. Caprara, P. Renzi, P. Alcini, G. D’Imperio, G. Travaglia, Instigation to Aggression and 
Escalation of Aggression Examined from a Personological Perspective: Th e Role of Irritability and of 
Emotional Susceptibility, „Aggressive Behavior” 1983, No. 9, s. 345–351.

 8 G.W. Caprara, T. Gargaro, C. Pastorelli, M. Prezza, Individual Diff erences and Measures of 
Aggression in Laboratory Studies, „Personality and Individual Diff erences” 1987, No. 8.

 9 Przez ruminację należy rozumieć uporczywe „przeżuwanie” negatywnych myśli i uczuć.
10 P. Netter, J. Hennig, S. Rohrmann, A.K. Wyhlidal, M. Hain-Hermann, Modifi cation of Experi-

mentally Induced Aggression by Temperament Dimensions, „Personality and Individual Diff erences” 
1998, No. 25.
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nością na bodźce awersyjne (afekt negatywny fazowy) czy też trwałym podwyż-
szeniem negatywnego afektu następującym po długotrwałej ekspozycji na stres 
(afekt negatywny toniczny).

Rozróżnienie pomiędzy fazowym a tonicznym negatywnym afektem jest waż-
ne, gdy rozważamy indywidualne różnice w emocjonalności i wrażliwości na stres, 
ponieważ prace teoretyczne i badawcze koncentrują się zazwyczaj tonicznym afek-
cie negatywnym, w nim upatrując źródło dysfunkcji u jednostek wysoce reaktyw-
nych na stres. Przykładowo badania dotyczące stresu pourazowego (PTSD) wyka-
zały, iż pacjenci przejawiali średni poziom fazowego negatywnego afektu, lecz 
podwyższony afekt negatywny toniczny11. Z kolei badania Verony, Patricka i Lan-
ga12 z 2002 roku nad wpływem negatywnej emocjonalności (w sensie stanu oraz 
cechy) na agresywne zachowanie wykazały, iż reaktywne jednostki wystawione na 
długotrwały stres (i cechujące się negatywną emocjonalnością) wykazywały bar-
dziej intensywne działania agresywne – stale aplikowali mocniejsze niż inni szoki 
elektryczne. Natomiast badani niecechujący się negatywną emocjonalnością, lecz 
wystawieni na chwilowy stres szybciej reagowali agresją. Konkludując, negatywna 
emocjonalność jako cecha wzmaga natężenie reakcji agresywnej, natomiast jako 
stan – zwiększa szybkość tej reakcji.

Poza kognitywną teorią osobowości psychologia agresji w coraz większym stop-
niu zaczyna opierać się na teorii interakcji społecznych. Obydwa podejścia stają 
się obecnie podstawą badań na temat powiązań między odrzuceniem społecznym 
a agresywnym zachowaniem.

Spodziewając się odrzucenia ze strony osoby znaczącej lub grupy, jednostka 
może podjąć działania wyprzedzające. Są one najczęściej agresywne, a także na 
tyle specyfi czne, iż do ich wyjaśnienia są wykorzystywane ogólne teorie psycholo-
giczne, a zwłaszcza kognitywna teoria osobowości. Jej założenia wyjaśniają genezę 
i aktywizację wrogich atrybucji w sytuacji zagrożenia u jednostek agresywnych, 
a także w obecności bodźców wieloznacznych, które z reguły interpretowane są ja-
ko zagrażające. W sytuacjach tych uruchamiane są przymusowe zachowania agre-
sywne, czyli tzw. wrogie skrypty poznawcze, które ukształtowały się wskutek wcze-
śniejszych doświadczeń związanych z agresją. Uruchomienie wrogich atrybucji 
i agresywnych zachowań przymusowych ma na celu wyprzedzenie zagrażającego 
zachowania ze strony partnera. Mechanizm ten może się zaktywizować w sytuacji 

11 C.A., Morgan, C. Grillon, S.M. Southwick, M. Davis, D.S. Charney, Exaggerated Acoustic Star-
tle Refl ex in Gulf War Veterans with Posttraumatic Stress Disorder, “American Journal of Psychiatry” 
1996, No. 153, s. 64–68.

12 E. Verona, C.J. Patrick, A.R. Lang, A Direct Assessment of the Role of State and Trait Negative 
Emotion in Aggressive Behavior, „Journal of Abnormal Psychology” 2002, No. 111, s. 249–258.
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sygnalizującej odrzucenie ze strony grupy lub osób znaczących i ma zapobiec ne-
gatywnym skutkom, jakie ono niesie.

Psychologowie amerykańscy koncentrują się na roli wrażliwości na zagrożenie 
odrzuceniem ze strony osób znaczących w wyzwalaniu agresji pośredniej i fi zycz-
nej. Wypracowany w kontekście badań laboratoryjnych model13 ukazuje relacje 
między poczuciem zagrożenia a agresją. W modelu tym pod uwagę bierze się 
oprócz podwyższonej wrażliwości na zagrożenie także proces samorealizacji, peł-
niący kluczową rolę w przerwaniu bezpośrednich następstw nieprzystosowanego 
zachowania po zaktywizowaniu się wrażliwości na odrzucenie. Głównym elemen-
tem jest tutaj defensywne oczekiwanie odrzucenia, kształtujące się w toku powta-
rzających się tego typu sytuacji w rodzinie czy też w grupie rówieśniczej. Badania 
rodziców i rówieśników dzieci z diagnozą podwyższonej wrażliwości na odrzuce-
nie, a także eksperymenty aranżujące sytuację odrzucenia potwierdziły założoną 
tezę. W sekwencji zdarzeń przewidywanej przez model poczucia zagrożenia pier-
wotne stadium jest określane jako percepcja sytuacji i nadawanie jej zagrażającego 
znaczenia (aspekt poznawczy), a wtórnym stadium jest uczucie wrogości, prze-
kształcające się ostatecznie w agresję (aspekt behawioralny).

Reakcja agresywna jest zatem odpowiedzią na doświadczane poczucie dyskom-
fortu i separacji. Może też stanowić próbę przywrócenia poczucia kontroli nad 
sytuacją, w której jednostki o wysokiej wrażliwości na odrzucenie czują się bez-
radne. Można zatem przyjąć, iż zachowania te, traktowane jako skutki przewidy-
wanego zagrożenia odrzuceniem, w zamierzeniu mają mu zapobiec. Częściej jed-
nak prowadzą do „samospełniającego się proroctwa”, paradoksalnie stając się jego 
realnymi przyczynami.

3. Cel badań, metody i osoby badane

Celem przeprowadzonych badań było określenie związku między doświadczaną 
emocjonalnością a natężeniem i ukierunkowaniem zachowań agresywnych u mło-
dzieży. Głównym zamierzeniem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wy-
różnione profi le afektywno-emocjonalne, a także poszczególne uczucia są powią-
zane z określonymi rodzajami agresji. Sformułowano m.in. następujące hipotezy:

13 G. Downey, L. Irwin, M. Ramsey, O. Anduk, Rejection Sensitivity and Girls Aggression [w:] 
Girls and Aggression. Contributing Factors and Intervention Principles, M.M. Moretti, C.L. Odgers, 
M.A. Jackson (eds.), New York 2004.
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H-1. Czynnik I (You are not Ok) koreluje pozytywnie ze wskaźnikiem agresji 
kierowanej na zewnątrz (Z).

H-2. Czynnik II (We are Ok) koreluje negatywnie z poziomem agresji ogólnej 
(WO).

H-3. Czynnik III (I’m Ok) koreluje negatywnie ze wskaźnikiem samoagresji 
(S). 

Badania przeprowadzono wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Oświę-
cimiu w grudniu 2009 roku. Uwzględniono wyniki 147 badanych, uczniów sied-
miu klas licealnych. Były to klasy o profi lach: dziennikarskim, europejskim, infor-
matycznym i językowym. W skład grupy badanej weszło 60 chłopców i 87 
dziewcząt, 66 uczniów klas drugich i 81 uczniów klas trzecich. Rozkład osób ba-
danych przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

Dziewczęta Chłopcy Ogółem Procent
Klasa 2 43 23 66 45%
Klasa 3 44 37 81 55%
Ogółem 87 60 147 100%
Procent 59% 41% 100%

Wykorzystano następujące metody:
1. Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji (IPSA) Zbigniewa Gasia.
2. Realność Uczuć (RU-04) Krzysztofa Mudynia.
3. Th e 10-Item Big Five Inventory (BFI-10) Beatrice Rammstedt.

Inwentarz IPSA obejmuje 83 twierdzenia, do których badany ustosunkowuje się 
poprzez wybór jednej z trzech możliwych odpowiedzi: „Tak”, „Nie” lub „?”. Zazwy-
czaj za diagnostyczną uważana jest odpowiedź „Tak”, choć są pewne wyjątki. W In-
wentarzu tym agresywność jest pojmowana jako zjawisko wielowymiarowe, złożone 
z wielu czynników składowych. W skład kwestionariusza wchodzą skale: samoagre-
sja emocjonalna, samoagresja fi zyczna, wrogość wobec otoczenia, nieuświadomio-
ne skłonności agresywne, agresja przemieszczona, agresja pośrednia, agresja słowna 
i agresja fi zyczna. Odpowiednie skale kwestionariusza, poprzez zsumowanie punk-
tów, mierzą nasilenie takich wskaźników, jak: samoagresja, agresja ukryta oraz 
agresja kierowana na zewnątrz. Dodatkowo obliczany jest ogólny wskaźnik agresji 
(WO), w którym uwzględniane są wyniki wszystkich skal oraz czynniki: kontroli 
zachowań agresywnych i skłonności do zachowań odwetowych.

Z kolei „Realność Uczuć” (RU-04) jest metodą o charakterze projekcyjnym. 
Składa się ona z 60 określeń uczuć, do których osoba badana ustosunkowuje się 
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w oparciu o 11-stopniowa skalę (0–10 punktów), w jakim stopniu dane uczucie 
wydaje się jej realne. Badany postępuje tutaj według poniższej instrukcji:

„Kierując się własnymi, subiektywnymi odczuciami, oceń stopień realności 
uczuć, do których odnoszą się niżej wymienione określenia, zaznaczając przy każ-
dym z nich odpowiednią ilość punktów. Załóżmy, że maksymalny stopień odczu-
wanej realności to 10 punktów, a minimalny stopień realności to zero (0) punktów. 
Pomiędzy tymi dwoma biegunami istnieje wiele pośrednich możliwości, tj. więcej 
niż zero a mniej niż 10 punktów”.

Metoda RU-04 opiera się na następujących założeniach14:
1. O uczuciach należy myśleć nie tylko w kategoriach sytuacyjnie wzbudza-

nych procesów, lecz również w kategoriach typowych dla danej jednostki, 
stałych dyspozycji do określonego przeżywania i ustosunkowywania się do 
dość różnych sytuacji i okoliczności. Każda osoba posiada charakterystycz-
ny dla niej repertuar wzorców emocjonalnych, czyli pewien „profi l emocjo-
nalny”.

2. Podobnie jak to ma miejsce w koncepcji E. Berne’a, zakłada się, że indywi-
dualny „profi l emocjonalny” jest przedłużeniem struktury osobowości. Zna-
czy to m.in., że osoba, u której dominuje określona postawa życiowa, częściej 
od innych przeżywa też określony rodzaj uczuć.

3. To, czego doświadczamy częściej i/lub silniej jest dla nas bardziej rzeczywi-
ste niż to, czego doświadczamy rzadziej, słabiej lub wcale. Stąd też, pytając 
o subiektywną realność określonych uczuć, w sposób pośredni dowiaduje-
my się o czyimś profi lu uczuciowym.

4. Poszczególne uczucia można rozpatrywać pod kątem ich osobowościowej 
specyfi ki vs uniwersalności. Krótko mówiąc, uczucia można dzielić na: 
1) osobowościowo specyfi czn, oraz 2) niespecyfi czne.

Przy pomocy analizy czynnikowej w RU-04 wyodrębniono pięć czynników, 
których nazwy nawiązują do koncepcji analizy transakcyjnej E. Berne’a i wyróż-
nionych tam czterech pozycji życiowych, choć niezupełnie im odpowiadają. 
W skład czynników weszły 33 uczucia spośród 60 uwzględnionych w RU-04. 
Zgodnie z założonym podziałem na uczucia osobowościowo specyfi czne i niespe-
cyfi czne, w skład wyszczególnionych czynników weszły te najbardziej specyfi czne. 
Czynniki I (You are Not Ok) i IV (I’m Not Ok) obejmują uczucia o wydźwięku 

14 Założenia i pierwsze wyniki uzyskane przy użyciu RU-04 zostały opisane w: K. Mudyń, W po-
szukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych. Psychologiczne badania nad oceną realności pojęć, 
Kraków 2007. Kolejne wyniki uzyskane przy użyciu tej metody zostały przedstawione w: K. Mudyń, 
Profi le afektywne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu, „Kultura i Edu-
kacja” 2009, nr 4 (73).
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negatywnym, opisują więc tzw. emocjonalność negatywną, natomiast czynniki II 
(We are Ok) i III (I’m Ok) emocjonalność pozytywną. Ostatni, V czynnik (It was 
not Ok) wiąże się z ambiwalencją i rozczarowaniem.

Autorką BFI-10 jest Beatrice Rammstedt. Metoda ta jest skróconą wersją Big 
Five Inventory15 i służy do pomiaru pięciu czynników wchodzących w skład tzw. 
„Wielkiej Piątki”. Składa się z 10 twierdzeń, po 2 przypisane do każdego czynnika. 
Jedno stwierdzenie z każdej pary jest sformułowane pozytywnie, a drugie nega-
tywnie w stosunku do mierzonej dymensji. Osoba badana ma za zadanie określić 
na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu zgadza się z poszczególnymi twierdze-
niami (od 1 – zdecydowanie się nie zgadzam do 5 – zdecydowanie zgadzam się). 
Kwestionariusz obejmuje 5 skal: ekstrawersję (vs introwersję), ugodowość (vs 
antagonizm), sumienność (vs nieukierunkowanie), stabilność emocjonalną (vs 
neurotyczność) i otwartość na doświadczenie. Badania psychometryczne prze-
prowadzone na reprezentatywnej grupie 2569 dorosłych Niemców (w tym 1272 
mężczyzn i 1295 kobiet) wykazały wartości zbliżone wielkością i strukturą do wy-
ników uzyskanych w pełnej wersji Big Five Inventory. Określono także ogólne 
normy dla populacji niemieckiej, a także osobne normy dla płci, poszczególnych 
grup wiekowych i poziomów wykształcenia badanych (Rammstedt, 2007). Metoda 
nie została jeszcze znormalizowana na populacji polskiej16.

4. Uzyskane wyniki

W pierwszej kolejności przedstawimy wyniki dotyczące zależności korelacyjnych 
między wskaźnikami agresji w rozumieniu IPSA a czynnikami (postawami wobec 
siebie i innych) w rozumieniu RU-04. Następnie przedstawimy korelacje między 
wskaźnikami agresji (IPSA) a wymiarami osobowości w ujęciu BFI-10, a na koniec 
(traktując to jako przyczynek do wnioskowania o trafności obydwu, stosunkowo 
mało znanych, bo nowych metod) współczynniki korelacji między wymiarami 
osobowości w ujęciu BFI-10 a profi lami afektywno-emocjonalnymi w rozumieniu 
RU-04.

15 Szczegółowe informacje dotyczące pełnej wersji kwestionariusza, wraz z charakterystyką 
poszczególnych wymiarów znaleźć można: B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepanik, M. Śliwińska, In-
wentarz Osobowości NEO-FFI. Podręcznik, Warszawa 1998.

16 W referowanych badaniach wykorzystano kwestionariusz BFI-10 B. Rammstedt w tłumacze-
niu Anny Kosińskiej i Krzysztofa Mudynia.
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Tabela 2. Korelacje między wskaźnikami IPSA a czynnikami RU-04

Grupa
badanych Zmienne You aren’t Ok We are 

Ok I’m Ok I’m not Ok It wasn’t Ok

Dziewczęta

(N=87)

Kontrola -0,27** 0,20 -0,05 -0,06 -0,08
Odwet 0,23* -0,24* 0,03 0,01 -0,03
Samoagresja 0,26* -0,18 -0,22* 0,20 -0,00
Agresja ukryta 0,20 -0,28** 0,03 0,03 -0,16
Agresja kierowana na 
zewnątrz 0,22* -0,41*** -0,07 -0,02 -0,02

Wskaźnik ogólny agresji 0,30* -0,37*** -0,06 0,05 -0,03

Chłopcy

(N=60)

Kontrola -0,29* 0,30* 0,15 -0,05 0,03
Odwet 0,02 -0,21 0,04 -0,16 -0,12
Samoagresja 0,34** -0,14 -0,29* 0,34** 0,19
Agresja ukryta -0,01 -0,37** -0,15 -0,24 -0,16
Agresja kierowana na 
zewnątrz 0,20 -0,41*** -0,08 -0,10 -0,13

Wskaźnik ogólny agresji 0,23 -0,44*** -0,17 -0,06 -0,10

Łącznie

(N=147)

Kontrola -0,28*** 0,23** 0,00 -0,06 -0,03
Odwet 0,14 -0,22** 0,09 -0,04 -0,06
Samoagresja 0,29*** -0,16* -0,21* 0,26** 0,08
Agresja ukryta 0,10 -0,29*** 0,03 -0,06 -0,14
Agresja kierowana na 
zewnątrz 0,21* -0,40*** -0,03 -0,04 -0,06

Wskaźnik ogólny agresji 0,27*** -0,37*** -0,03 0,03 -0,05

Analizując wyniki zawarte w tabeli 2. zauważyć można, iż u dziewcząt czynnik 
I You aren’t Ok koreluje dodatnio i istotnie ze wskaźnikiem odwetu i wskaźnikiem 
ogólnym agresji, a także ze wskaźnikiem agresji kierowanej na zewnątrz. W obu 
grupach czynnik ten koreluje ujemnie z kontrolą zachowań agresywnych, a także 
dodatnio z samoagresją. W przypadku grupy chłopców nasilenie korelacji czynnika 
I z agresją kierowaną na zewnątrz było zbliżone do korelacji odnotowanej w grupie 
dziewcząt, jednakże nie przekroczyło wymaganego poziomu istotności (p<0,05).

Interesujący wydaje się fakt, iż czynnik II (We are Ok) u chłopców istotnie 
i pozytywnie koreluje z kontrolą zachowań agresywnych, natomiast u dziewcząt 
koreluje on negatywnie z odwetem. Wymowa tego zjawiska pozostaje jednak dosyć 
zagadkowa. Prawdopodobnie pozostaje ono kwestią niewielkiej różnicy w nasile-
niu zaistniałych korelacji w grupie dziewcząt i chłopców, w związku z czym w jed-
nej grupie przekroczyła ona założony poziom istotności, w drugiej zaś pozostała 
nieistotna.
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W grupie chłopców odnotowano również istotną dodatnią korelację czynnika 
IV (I’m Not Ok) z samoagresją. U dziewcząt korelacja ta również była pozytywna, 
jednak nie przekroczyła ona wymaganego progu istotności.

Uwzględniając wyniki całej grupy badanych łącznie, odnotować należy, iż czyn-
nik I (You aren’t Ok) koreluje dodatnio z agresją skierowaną na zewnątrz. Czynnik 
II (We are Ok) koreluje ujemnie z ogólnym poziomem agresji. Czynnik III (I’m Ok) 
koreluje ujemnie z samoagresją. Natomiast czynnik IV (I’m Not Ok) koreluje z nią 
dodatnio. Są to korelacje dosyć niskie, aczkolwiek istotne. Przy uwzględnieniu 
całej grupy badanych wszystkie trzy hipotezy można zatem uznać za potwierdzo-
ne. Natomiast jeśli rozpatrywać osobno wyniki dziewcząt i chłopców, wówczas 
hipotezy H-2 i H-3 należałoby uznać za potwierdzone w obydwu grupach, a hipo-
tezę H-1 tylko w grupie dziewcząt.

Wart podkreślenia wydaje się również fakt, iż w grupie badanych rozpatrywanej 
łącznie czynnik II (We are Ok) koreluje negatywnie z wszystkimi wskaźnikami 
agresji z wyłączeniem kontroli zachowań agresywnych, z którą koreluje dodatnio. 
Natomiast czynnik I (You are Not Ok) w najwyższym stopniu koreluje z samoagre-
sją; następnie (negatywnie) z kontrolą zachowań agresywnych i dodatnio z ogólnym 
poziomem agresji.

Sprawdzano też, z jakimi poszczególnymi uczuciami określone rodzaje tenden-
cji agresywnych współwystępują najbardziej (lub najbardziej się wykluczają). 
Z braku miejsca przytoczymy (niejako tytułem ilustracji) współczynniki korelacji 
jedynie w odniesieniu do trzech wskaźników agresji, tj. ogólnego wskaźnika agre-
sji, samoagresji oraz agresji kierowanej na zewnątrz.

Otóż odnotowano pozytywne korelacje pomiędzy ogólnym wskaźnikiem agre-
sji a oceną realności takich uczuć, jak (uporządkowano ze względu na siłę związ-
ku): wrogość (r=0,31; p=0,001), pogarda, nienawiść, poczucie buntu, nieufność, 
złość, wściekłość, poczucie niesprawiedliwości, znudzenie i niechęć (r=0,23; p<0,01). 
Natomiast negatywne korelacje z ogólnym wskaźnikiem agresji a oceną realności 
odnotowano m.in. w odniesieniu do następujących uczuć: poczucie bezpieczeństwa 
(r=-0,30; p<0,001), zaufania, troskliwości, optymizmu, życzliwości, podziwu, we-
wnętrznego spokoju i poczucia odpowiedzialności (r=-0,22; p<0,01).

Z kolei samoagresja okazała się korelować dodatnio m.in. z oceną realności 
takich uczuć, jak (uporządkowanych od najwyższych): bezradność (r=0,35; 
p<0,001), poczucie niesprawiedliwości, poczucie bezsensu, niepewność, rozgorycze-
nie, bezsilność czy też poczucie osamotnienia (r=0,27; p<0,001). Natomiast nega-
tywnie z samoagresją korelowały oceny realności takich uczuć, jak: optymizm 
(r=-027; p<0,001), entuzjazm, zadowolenie, radość, pewność siebie, poczucia bezpie-
czeństwa i wewnętrzny spokój (r=-017; p<0,05).
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Natomiast pozytywne korelacje pomiędzy skłonnością do agresji kierowanej 
na zewnątrz a oceną realności uczuć dotyczyły m.in.: wrogości (r=0,27; p<0,001), 
pogardy, nienawiści, złości, poczucia wyższości i wściekłości (r=0,22; p<0,01), a tak-
że negatywne korelacje między tym rodzajem agresji a oceną realności, m.in. po-
czucia bezpieczeństwa (r=-0,28; p<0,001) życzliwości, poczucia odpowiedzialności, 
troskliwości i wewnętrznego spokoju (r=0,25; p<0,01).

Podsumowując, okazało się, że osobom wykazującym określone tendencje agre-
sywne przypisać można, z pewną ostrożnością, charakterystyczne im wzorce emo-
cjonalne. Tytułem komentarza zauważmy, iż obok prostych do przewidzenia ko-
relatów agresji, takich jak: wrogość, nienawiść czy pogarda, znalazły się również 
uczucia znacznie rzadziej z agresją kojarzone, jak: duma, nieufność, obojętność czy 
znudzenie. Wśród negatywnych korelatów agresji wyróżnić należy: poczucie bez-
pieczeństwa, zaufanie, poczucie odpowiedzialności, życzliwość i wewnętrzny spokój. 
Uczuć tych brakuje w funkcjonowaniu osób o agresywnych skłonnościach. Można 
przypuszczać, że ich doświadczenie pozwoliłoby na pozytywną zmianę agresyw-
nych zachowań.

Zestawienie współczynników korelacji pomiędzy wskaźnikami różnych rodza-
jów agresji a pięcioma wymiarami osobowości w rozumieniu BFI-10 zawiera ta-
bela 3.

Tabela 3.  Współczynniki korelacji r Pearsona pomiędzy wskaźnikami IPSA 
a czynnikami BFI-10

Grupa 
badanych Zmienne Ekstrawersja Ugodowość Sumienność Stabilność Otwartość

Dziew-
częta

(N=63)

Kontrola -0,35** 0,34** 0,13 0,34** 0,05
Odwet 0,14 -0,30* 0,05 -0,24 -0,05
Samoagresja -0,19 -0,29* -0,06 -0,49*** -0,23
Agresja ukryta 0,00 -0,48*** -0,09 -0,42*** -0,13
Agresja kierowana 
na zewnątrz 0,22 -0,39*** -0,15 -0,19 -0,06

Wskaźnik ogólny 
agresji 0,16 -0,45*** -0,11 -0,38** -0,12

Chłopcy

(N=53)

Kontrola -0,32* 0,20 0,13 0,39** 0,07
Odwet 0,30* -0,36** -0,05 0,07 0,21
Samoagresja 0,04 0,12 0,03 -0,33* -0,08
Agresja ukryta 0,19 -0,27* -0,28* -0,15 0,10
Agresja kierowana 
na zewnątrz 0,52*** -0,35** -0,26 -0,21 -0,04

Wskaźnik ogólny 
agresji 0,44*** -0,34* -0,23 -0,28* 0,02
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Grupa 
badanych Zmienne Ekstrawersja Ugodowość Sumienność Stabilność Otwartość

Łącznie

(N=116)

Kontrola -0,34*** 0,29** 0,14 0,34*** 0,05
Odwet 0,22* -0,33*** -0,03 -0,07 0,07
Samoagresja -0,08 -0,12 -0,03 -0,40*** -0,15
Agresja ukryta 0,11 -0,37*** -0,23* -0,22* 0,01
Agresja kierowana 
na zewnątrz 0,35*** -0,38*** -0,22* -0,18 -0,05

Wskaźnik ogólny 
agresji 0,28** -0,41*** -0,19* -0,29*** -0,05

Również jeśli idzie o związki tendencji agresywnych z podstawowymi wymia-
rami osobowości odnotowano pewne różnice w grupie chłopców i dziewcząt (ta-
bela 3). Tytułem komentarza zauważmy, iż w obu grupach ekstrawersja korelowała 
ujemnie z kontrolą zachowań agresywnych, natomiast stabilność emocjonalna ko-
relowała pozytywnie z kontrolą oraz negatywnie z samoagresją i wskaźnikiem ogól-
nym agresji. Interesujący wydaje się również fakt, iż agresja ukryta u chłopców ko-
relowała ujemnie z ugodowością (r=-0,27; p<0,05) i sumiennością, natomiast 
u dziewcząt także z ugodowością (tyle że znacznie silniej, r=-0,48; p<0.001) oraz ze 
stabilnością emocjonalną (r=-0,42; p<0,001). W grupie chłopców odnotowano tak-
że pozytywne korelacje między ekstrawersją a agresją kierowaną na zewnątrz, 
wskaźnikiem ogólnym agresji, a także skłonnością do zachowań odwetowych. Ponad-
to w grupie chłopców zwraca uwagę relatywnie bardzo wysoki współczynnik kore-
lacji między ekstrawersją a agresją kierowaną na zewnątrz (r=0,52; p<0,001), pod-
czas gdy u dziewcząt odpowiedni współczynnik (r=0,22) nie osiągnął poziomu 
istotności.

Podsumowując, odnotowano wiele istotnych współzależności pomiędzy czyn-
nikami kwestionariusza BFI-10 a wskaźnikami agresji mierzonymi w badaniu. 
Zaistniałe korelacje w większości przypadków miały charakter możliwy do prze-
widzenia i dający się w sposób nieskomplikowany wytłumaczyć post factum. 
Stwierdzono m.in. pozytywne korelacje pomiędzy czynnikiem III (I’m Ok) 
a otwartością na doświadczenie i stabilnością emocjonalną, a także pomiędzy 
czynnikiem II (We are Ok) a ugodowością. Wystąpiła także negatywna korelacja 
ekstrawersji z kontrolą zachowań agresywnych, a także pozytywne korelacje sta-
bilności emocjonalnej z kontrolą zachowań agresywnych i negatywne korelacje 
stabilności z samoagresją i wskaźnikiem ogólnym agresji.

Przejdziemy teraz do przedstawienia związków miedzy wymiarami osobowości 
(BFI-10) a czynnikami afektywno emocjonalnymi (Tabela 4).
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Tabela 4.  Współczynniki korelacji pomiędzy czynnikami RU-04 
a wymiarami BFI-10

Grupa 
badanych Zmienne Ekstrawersja Ugodowość Sumienność Stabilność Otwartość

Dziewczęta

(N=63)

You aren’t Ok 0,08 -0,20 -0,00 -0,13 0,07
We are Ok -0,19 0,26* 0,31* 0,23 0,02
I’m Ok 0,16 0,06 0,17 0,35** 0,33**
I’m Not Ok -0,01 -0,29* 0,01 -0,14 0,00
It wasn’t Ok 0,13 0,14 0,08 -0,01 0,03

Chłopcy

(N=53)

You aren’t Ok 0,20 0,10 0,03 -0,30* -0,12
We are Ok -0,24 0,36** 0,18 0,34* 0,02
I’m Ok 0,21 0,33* 0,04 0,46*** 0,42**
I’m not Ok 0,01 0,17 0,07 -0,19 -0,11
It wasn’t Ok -0,19 0,56*** 0,31* 0,21 -0,04

Łącznie

(N=116)

You aren’t Ok 0,13 -0,07 0,02 -0,20* -0,01
We are Ok -0,21* 0,29*** 0,23* 0,28** 0,02
I’m Ok 0,18* 0,15 0,07 0,40*** 0,37***
I’m not Ok 0,00 -0,10 0,04 -0,16 -0,04
It wasn’t Ok -0,01 0,32*** 0,20* 0,08 -0,00

Jeśli idzie o korelaty podstawowych wymiarów osobowości z wyróżnionymi 
czynnikami emocjonalno-afektywnymi, to również w tym przypadku obserwuje-
my znaczne różnice pomiędzy grupą dziewcząt i chłopców (tabela 4), choć odno-
towano też wspólne dla obydwu płci pozytywne korelacje pomiędzy czynnikiem 
III (I’m Ok) a Otwartością na doświadczenie i stabilnością emocjonalną, a także 
pomiędzy czynnikiem II (We are Ok) a ugodowością. Jednak w grupie chłopców 
odnotowano też pozytywne korelacje ugodowości z czynnikiem III (I’m Ok), na-
tomiast w grupie dziewcząt negatywne korelacje z czynnikiem IV (I’m Not Ok). 
Zaistniała sytuacja wydaje się dosyć intrygująca. Świadczyć może o pewnej odręb-
ności uczuć pozytywnych i negatywnych, jak również o różnicach jakościowych 
związanych z wymiarem ugodowości u dziewcząt i chłopców. W grupie dziewcząt 
wysoki poziom ugodowości współwystępuje bowiem z obniżeniem negatywnej 
emocjonalności dotyczącej własnej osoby, natomiast w grupie chłopców współwy-
stępuje on z podwyższeniem emocjonalności pozytywnej.

Interesujące są również odnotowane w grupie chłopców dodatnie korelacje 
między czynnikiem V (It wasn’t Ok) a ugodowością i sumiennością. Przypomnij-
my, iż czynnik V zawiera takie uczucia, jak: rozczarowanie, nieufność, zaufanie 
i przyjaźń. Odnotowane korelacje wydają się być jednak sprawą dosyć zagadkową 
i trudną do interpretacji. Wymagają one dalszych badań.
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5. Podsumowanie i wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań okazały się interesujące i zachęcają do dalszej 
eksploracji problemu przy użyciu zastosowanych tu metod. Najważniejsza hipote-
za dotycząca współwystępowania określonych tendencji agresywnych z poszcze-
gólnymi profi lami afektywno-emocjonalnymi została potwierdzona przy uwzględ-
nieniu łącznych wyników badań całej grupy, tj. dziewcząt i chłopców. Korelacje 
występujące między kolejnymi czynnikami RU-04 a poszczególnymi wskaźnikami 
IPSA są dosyć niskie (r Pearsona mieści się w przedziale 0,20–0,40), lecz niektóre 
z nich przyjmują wysoki poziom istotności (p<0,001). Zaobserwowane zależności 
wskazują na adekwatne powiązanie grup uczuć z określonymi postawami życio-
wymi wobec siebie i innych ludzi. Wskazują one również na istotny związek po-
między skłonnością badanych do przeżywania określonych uczuć a przejawia-
nymi przez nich tendencjami agresywnymi.

Co ciekawe, okazało się również, że (przy uwzględnieniu łącznych wyników 
całej grupy) jedynie czynnik II (We are Ok) (obejmujący takie uczucia, jak: troskli-
wość, poczucie bezpieczeństwa, życzliwość, poczucie odpowiedzialności) koreluje ne-
gatywnie z wszystkimi wskaźnikami agresji, a zarazem pozytywnie ze wskaźnikiem 
kontroli. Skłonność do przeżywania tych uczuć, wiążąca się z pozytywną postawą 
wobec siebie i świata zewnętrznego, wydaje się zatem powiązana z niskim pozio-
mem tendencji agresywnych i wysoką kontrolą agresywnych zachowań.

Przeprowadzone badania wykazały, że osobom wykazującym poszczególne 
tendencje agresywne w pewnym stopniu przypisać można specyfi czne wzorce 
afektywne. Świadczy to o pewnej stałości emocjonalności przejawianej u poszcze-
gólnych jednostek. Można zatem mówić o poszczególnych profi lach emocjonal-
nych łączących się z określonymi skłonnościami agresywnymi.

W wyniku ogólnej analizy emocjonalnych korelatów agresji kazało się także, iż 
obok uczuć łatwych do przewidzenia, takich jak: wrogość, nienawiść czy pogarda, 
znalazły się tu również uczucia niekojarzone z agresją w sposób bezpośredni, jak: 
duma, nieufność, obojętność czy znudzenie. Odnotowane korelacje wydają się rzu-
cać nowe światło na genezę agresywnych zachowań. Okazuje się bowiem, iż duma, 
traktowana zazwyczaj jako uczucie pozytywne i pożądane, może prowadzić do 
agresji wobec otoczenia zewnętrznego. Również doświadczanie znudzenia otacza-
jącym światem może prowadzić do zachowań agresywnych, które niewątpliwie 
mogą dostarczać agresywnej jednostce pewnej dozy stymulacji, redukując przy 
okazji negatywne uczucia związane z obiektem agresji.

Jako negatywne korelaty agresji dały się wyróżnić m.in.: poczucie bezpieczeń-
stwa, zaufanie, poczucie odpowiedzialności, życzliwość i wewnętrzny spokój. Brak 
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tych uczuć w doświadczeniu jednostki może zatem powodować agresję, być jej 
skutkiem, jak również przyczyniać się do powstawania błędnego koła i prowadzić 
do jej eskalacji. Warto zwrócić uwagę na szczególną rolę braku doświadczania 
poczucia bezpieczeństwa dla natężenia agresji, zwłaszcza tej o charakterze obron-
nym. Odnotowano bowiem negatywną korelację oceny realności poczucia bezpie-
czeństwa z wszystkimi wskaźnikami agresji i pozytywną korelację tego uczucia 
z kontrolą zachowań agresywnych. Brak poczucia bezpieczeństwa, wynikający czę-
sto z anonimowości współczesnego świata, wydaje się zatem problemem znaczą-
cym, przyczyniającym się do nasilenia agresywnych działań.

Odnotowano również wiele istotnych współzależności występujących pomię-
dzy czynnikami osobowości kwestionariusza BFI-10 a pozostałymi wskaźnikami 
mierzonymi w badaniu. W większości miały one charakter przewidywalny i ła-
twy do wytłumaczenia post factum. Ciekawym zjawiskiem okazało się duże zróż-
nicowanie zaobserwowanych korelacji ze względu na płeć badanych uczniów. 
Przykładowo, ugodowość w grupie chłopców pozytywnie korelowała z czynni-
kiem III (I’m Ok.), natomiast u dziewcząt koreluje ona negatywni z czynnikiem 
IV (I’m not Ok) Zaistniała sytuacja wydaje się dość intrygująca. Świadczyć mo-
że o pewnej odrębności uczuć pozytywnych i negatywnych, jak również o róż-
nicach jakościowych związanych z wymiarem ugodowości u dziewcząt i chłop-
ców. W grupie dziewcząt wysoki poziom ugodowości współwystępuje bowiem 
z obniżeniem negatywnej emocjonalności dotyczącej własnej osoby, natomiast 
w grupie chłopców współwystępuje on z podwyższeniem emocjonalności pozy-
tywnej (która jest u nich powiązana w stopniu znacznie wyższym niż u dziew-
cząt).

Godne uwagi wydają się również odnotowane w grupie chłopców dodatnie 
korelacje między czynnikiem V (It wasn’t Ok) a ugodowością i sumiennością. Przy-
pomnijmy, iż czynnik V zawiera takie uczucia, jak: rozczarowanie, nieufność, za-
ufanie i przyjaźń. Odnotowane korelacje jednak sprawą dosyć zagadkową i trudną 
do interpretacji.

Wart odnotowania jest także fakt, iż agresja ukryta u chłopców korelowała 
ujemnie z sumiennością, natomiast u dziewcząt, również ze stabilnością emocjo-
nalną. Może to wskazywać na większe znaczenie emocjonalnego podłoża agresyw-
nych zachowań w grupie dziewcząt niż w przypadku chłopców, na co wskazują 
również inne wyniki przeprowadzonych badań. Być może dla zrozumienia różnic 
między korelatami agresji w grupie dziewcząt i grupie chłopców warto przypo-
mnieć funkcjonujące w literaturze przedmiotu rozróżnienie agresję reaktywnej od 
agresji instrumentalnej. Ta ostatnia stanowi bowiem narzędzie wpływu na innych 
ludzi i pozostaje w służbie potrzeb związanych z poczuciem własnej wartości lub 
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obroną własnej tożsamości17. Jej głównym celem nie jest bowiem redukowanie 
złości i innych pokrewnych uczuć negatywnych. Być może dziewczętom licealist-
kom bliższa jest agresja reaktywna, podczas gdy chłopcy częściej traktują agresję 
w sposób instrumentalny. Można spekulować dalej, iż zachowania o charakterze 
agresywnym w większym stopniu wpisane są w przekonania dotyczące „męskiej 
roli” i niektóre z agresywnych zachowań wynikają nie tyle z niekontrolowanych 
emocji, co raczej z niepisanych przepisów roli lub z przekonań o charakterze „po-
winnościowym”, w rodzaju, że na wszelkie przejawy agresji lub lekceważenia na-
leży opowiadać (jeszcze) większą agresją. Należy też zgodzić się z autorami mono-
grafii Emotions and Beliefs, że doświadczane emocje „produkują” określone 
przekonania18, a w dalszej konsekwencji wzbudzenie danego przekonania (także 
o charakterze normatywnym) może być wystarczającym powodem uruchomienia 
odpowiedniej reakcji, nawet pod nieobecność doświadczanej emocji.

Należy podkreślić, iż wyniki badań przeprowadzonych z użyciem BFI-10 mają 
charakter orientacyjny, niejako pilotażowy, bowiem kwestionariusz ten wymaga 
badań normalizacyjnych w warunkach polskich. Uzyskane wyniki są jednak obie-
cujące i dobrze rokują tej metodzie badawczej.

Podsumowując, wyniki referowanych badań wskazują na istotne zależności 
pomiędzy doświadczaną emocjonalnością a przejawianymi rodzajami zachowań 
agresywnych. Świadczy to o adekwatnym powiązaniu grup uczuć wyróżnionych 
w RU-04 z postawami życiowymi wobec siebie i świata, a także pozwala myśleć 
o emocjonalności w kategoriach w miarę stałej dyspozycji jednostki. Wyniki badań 
wskazują również na pewną odrębność uczuć pozytywnych i negatywnych, które 
w pewnych sytuacjach wydają się funkcjonować niezależnie od siebie. Odnotowa-
no także pewne różnice w agresywności dziewcząt i chłopców. Wśród chłopców 
jest ona w mniejszym stopniu powiązana z doświadczanymi emocjami niż w gru-
pie dziewcząt.

Zważywszy, że dwie spośród wykorzystanych metod, tj. zarówno Inwentarz 
Psychologiczny Syndromu Agresji (IPSA) Z. Gasia, jak i Realność Uczuć (RU-04) 
K. Mudynia, dostarczają znaczących i wieloaspektowych informacji o emocjonal-
ności badanych grup, być może uzasadnione byłoby przeprowadzanie okresowych 
badań młodzieży szkolnej przy użyciu tych metod w celu profi laktycznego moni-
torowania potencjalnych problemów społeczno-wychowawczych oraz dla celów 
porównawczych.

17 Por. D. Kubacka-Jasiecka, Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń 
Ja, Kraków 2006, s. 40–41.

18 Por. N.H. Frijda, A.S.R. Manstead, S. Bem, Th e Infl uence of Emotions on Beliefs [w:] Emotions and 
Beliefs. How Feelings Infl uence Th oughts, N.H. Frijda, A.S.R. Manstead, S. Bem (eds.), New York 2000.
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SUMMARY

In order to explore emotional and personality context of aggressive tendencies 147 high 
school students (17–19 years old) were tested with Psychological Inventory of Aggression 
Syndrome by Zbigniew Gaś, K. Mudyń’s Feelings Reality Inventory and a short method of 
personality testing, the 10-Item Big Five Inventory by Beatrice Rammstedt. As a result of the 
study, a signifi cant relationship between experienced emotions and aggressive tendencies has 
been established. Moreover, the severity of aggressive tendencies is more associated with 
reduction in positive feelings than with the intensifi cation of negative feelings. Negative cor-
relation between sense of security and aggressive action has been established. On the other 
hand, positive correlates of aggression include such feelings as: pride, distrust, indiff erence and 
boredom. Emotional basis of aggressive tendencies plays more important role among girls 
than among boys. However, the intensity of retaliatory behavior, covert aggression, aggression 
directed outwards, and total aggression rate occurs stronger in the group of boys.
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