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Streszczenie
Cel: Zjawisko agresji w środowisku szkolnym stanowi istotny problem współczesnej
pedagogiki. Jest więc sprawą oczywistą, że lepiej jest zapobiegać agresji niż walczyć z jej
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skutkami. Sporty walki adoptowane do szkolnictwa wraz z całą nadbudowa pedagogicznopsychologiczną kodeksu honorowego Budo rozwijają tężyznę fizyczną młodego pokolenia
narzucając jednocześnie twarde zasady moralne. W niniejszych badaniach postanowiono
sprawdzić czy trening różnych sportów walki aplikowany w danym środowisku szkolnym
daje możliwość kontrolowania własnej agresji.
Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 28 uczniów trenujących w środowisku
szkolnym różne sporty walki oraz 28 uczniów ćwiczących jedynie na zajęciach
obowiązkowych. Poziom agresji sprawdzono za pomocą kwestionariusza agresji Buss-Perry Instytut Amity.
Wyniki: Zebrane dane wykazały obniżony poziom agresji całkowitej, oraz spadek agresji
całkowitej w funkcji stażu treningowego w grupie uczniów trenujących sporty walki. Nie
wszystkie elementy składowe agresji trenujących uczniów ulegały jednak obniżeniu.
Wnioski: Trening sportów walki realizowany z dziećmi/młodzieżą szkolną stanowi dobry,
lecz jedynie początkowy etap zapobiegania agresji w warunkach szkolnych.

Abstract

Objective: The phenomenon of agression in the school environment is an important issue of
modern pedagogy. It is so obvious that it is better to prevent an agression than to correct its
consequences. Martial arts adapted to the school along with the entire superstructure of
pedagogical and psychological code of honor Budo develop physical prowess of the younger
generation at the same time imposing tough moral principles. In the present study it was
decided to check the training of various martial arts applied in the school environment gives
you the ability to control their own aggression.
Material and Methods: The study involved 28 students who training in the school
environment, various martial arts, and 28 students practicing only mandatory Physical
Education. The level of aggression was examined by questionnaire aggression Buss-Perry Amity Institute.
Results: The collected data showed a reduced level of total aggression, and a decrease in total
aggression as a function of training experience in a group of student training in martial arts.
But not all components of total aggression of training students were reduced
Conclusions: The training of martial arts implemented with children of school is good
method, but only as a initial start of the prevention of agression in the school environment.
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Wstęp.
Z pośród wielu definicji zjawiska agresji [1], posłużono sie sformułowaniem:
"Agresja to atak słowem lub czynem, któremu towarzyszy wzburzenie emocjonalne,
zazwyczaj źródłowo motywowane frustracją". Jednocześnie wiadomo, że agresja w szkole
jest zjawiskiem powszechnym, o różnorakim natężeniu i przebiegu, oraz zawsze
niepożądanym. Tak jak w przypadku zjawisk chorób somatycznych właściwe jest
stwierdzenie, że lepiej jest zapobiegać - czyli stosować zabiegi profilaktyczne, niż walczyć ze
skutkami.
Właściwie zapobiegać agresji można wtedy, gdy zna się teorię wychowania i profilaktyki.
Konkretne sposoby zapobiegania i radzenia sobie z przypadkami wynikają ze znajomości
konkretnej teorii. Profilaktyka sprowadza się do niedopuszczenia sytuacji wyzwalających
agresję. Jeżeli ta agresja wystąpi, to uczy się nauczycieli, jak ją rozładowywać w możliwie
łagodny i cywilizowany sposób [2]. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój różnego
rodzaju gier komputerowych w których akty przemocy i agresji wobec innych osób są
podstawową atrakcją. Niestety badania wykazały, że jest to również czynnik wzmagający
zachowania agresywne z życiu codziennym - w tzw. "realu" [3].
Istnieje obszerna literatura naukowa wskazująca kierunki działań nauczycieli/wychowawców
w przypadku zaobserwowania agresywnych zachowań podopiecznych. Jednym z takich
działań może być wcześniejsze ukierunkowanie i wykorzystanie agresji ucznia w celu
osiągnięcia określonego celu np. sportowego przy jednoczesnym uniknięciu agresji w życiu
codziennym [4, 5, 6].
Sporty walki trenowane w formie zabawowej w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym
a następnie w formie wyczynowej lub rekreacyjnej powodują wiele korzystnych zmian
w ustroju człowieka. Zmiany te dotyczą rozwoju organizmu jako całości w wielu obszarach
jak: sprawność ogólna i wydolność fizyczna organizmu, sprawność układu oddechowego,
poziom tkanki tłuszczowej, poczucie równowagi, poprawa funkcjonowania osoby
niepełnosprawnej i inne [7, 8, 9, 10,].
Zauważono w badaniach, iż praktyka form walki jest działalnością rozwijającą symetrycznie,
poprawiającą równowagę i orientację dynamiczną w przestrzeni, korygującą wady postawy,
wzmacniającą cały układ ruchowy, czucie mięśniowe i odczuwanie bólu. Praktykowanie
sztuk walki jest nawet wskazane w przypadkach astmy lub skoliozy, jako czynnik regulujący
[11].
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Metody wychowawczego oddziaływania mają przygotować uczniów sportów walki do
samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania swoim postępowaniem oraz rozwojem.
I tak Cynarski przeprowadzając badania doszedł do wniosków, iż zdecydowana większość
badanych judoków charakteryzuje się prospołeczną, moralnie akceptowaną, społecznie
wartościową postawą. Ponadto ta sztuka walki może przyczyniać się do nakierowania
jednostki społecznie nieprzystosowanej na właściwą drogę [12].
Psychologowie natomiast specjalizujący się w zachowaniach dzieci i młodocianych, ukazują
pięć powodów, aby zalecać swojemu dziecku uprawianie sportów i sztuk walki: Przejście od
fikcji do realności, pokoleniowy przekaz rytuałów, tło z zasadami, słowo dorosłego,
agresywność ograniczona regułami [13].
Również z psychologicznego punktu widzenia dla zawodników relacja z trenerem ma
ogromne znaczenie [14, 15]. Pozytywna komunikacja pomiędzy trenerem i zawodnikiem
wpływa zarówno na kształtowanie umiejętności sportowych, jak i rozwój umiejętności
życiowych [16, 17]. Przyjęty system wartości trenera, czyli normy, cele, postępowania
umożliwiające rozwój i osiągnięcie satysfakcji z życia, mocno wpływa na wychowanków.
Uczniowie utożsamiają się z trenerami, których szanują, ponieważ chcą być tacy jak oni [18,
19]. Również ćwiczenia relaksujące wprowadzone przez trenera do treningu obniżają poziom
aktywacji, a więc powodują lepszą tolerancję na stany stresowe. Wraz z praktyką danej sztuki
walki lub dyscypliny sportu, dają wzrost odporności psychicznej [20]. Osobowość trenera
może więc, mieć istotny wpływ na kształtowanie się osobowości podopiecznego,
a szczególnie ważne jest kształtowanie u młodych zawodników postaw prospołecznych [21,
22, 23].
Celem autorów niniejszego doniesienia było sprawdzenie czy aplikowanie sportów walki
dzieciom i młodzieży na etapie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej wykazuje pozytywne
związki z obniżeniem agresji w zachowania codziennych.

Materiał i metody
W badaniach dotyczących agresji przeprowadzonych w maju i czerwcu 2016 roku na terenie
Bydgoszczy wzięło udział łącznie 28 osób: zawodnicy (14 osób), zawodniczki (14 osób)
trenujących w warunkach szkolnych różne sporty walki (judo, taekwondo i karate). Dane do
badań zdobywano poprzez wypełnianie przez osoby badane "Kwestionariusza Agresji" Buss,
Perry, Instytutu Amity. (w internetowej wersji polskiej - za zgodą autorów). Kwestionariusz
598

wypełniany był w obecności autorów artykułu, którzy w razie potrzeby służyli wyjaśnieniami.
W ten sam sposób przeprowadzono pomiar agresji w grupie kontrolnej osób nie trenujących
żadnej formy rekreacji sportowej za wyjątkiem szkolnych zajęć wychowania fizycznego
i pochodzącej z tego samego środowiska szkolnego/społecznego: dziewczynki (14 osób)
i chłopcy (14 osób).
Zebrane dane były przetwarzane statystycznie przez autorów z użyciem programów Exell
2007 oraz Statistica 6. Oznaczono średnie wartości badanych składowych zjawiska agresji
(agresję fizyczną, agresję słowną, gniew i wrogość), dla każdej grupy, określano różnice
statystycznie istotne, dla różnych/równych wariancji, a na wykresach regresji wskaźnik
determinacji R2.
Wyniki badań przedstawiono w tabelach Tab.1-2 oraz na wykresach Ryc.1-3.

Wyniki

Tab. 1. Dane antropometryczne osób w grupie sportów walki, oraz w grupie kontrolnej.

Group

Wiek
(lata)

Zakres
(lata)

Masa
ciała

Zakres
(kg)

(kg)

Wysokość
ciała

Zakres
(m)

BMI

Zakres
2

(kg/m )

2

(kg/m )

(m)

Staż

Zakres

treningowy

(lata)

(lata)

Grupa
sportów
walki

13,34
±
0,47

12,0
15,0

51,8
±
11,0

35,0
76,0

1,63
±
0,09

1,45
1,81

19,3
±
2,6

14,2
23,4

Grupa
kontrolna

13,46
±
1,35

12,0
16,0

51,5
±
7,42

40,0
70,0

1,62
±
0,07

1,41
1,75

19,7
±
2,1

16,6
23,0

4,1
±
1,3

1,5
6,0

-

-

* - wszystkie różnice wartości antropometrycznych nie są istotne statystycznie
Zebrane dane wskazują na właściwy dobór grupy badanej i grupy kontrolnej pod względem
antropometrycznym.
Wyniki liczbowe badanej agresji z podziałem na jej składowe, uzyskane w ankiecie
przedstawiono w Tab. 2.
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Tab. 2. Dane liczbowe składowych agresji notowane w grupie sportów walki, w grupie
kontrolnej, oraz średnie wartości internetowe Instytutu Amity dla populacji polskiej. Dane
przedstawiane są jako ilości punktów.
Agresja

Group

Zakres

Agresja

Zakres

Gniew

Wrogość

Zakres

Zakres

słowna

fizyczna

Agresja

Zakres

całkowita

Grupa
sportów
walki

21,6
±
7,3

9
34

14,1*
±
4,3

6
22

17,3*
±
4,8

9
26

23,5
±
5,9

11
33

78,1*
±
18,0

37
113

Grupa
kontrolna

21,5
±
3,8

9
25

15,9*
±
3,7

8
22

19,9*
±
3,3

12
25

23,4
±
3,9

15
35

80,8*
±
10,8

53
93

Średnie
wartości
internetowe
Amity

22,9 - m

15,5 - m
-

18,9 - k

19,1 - m

23,6 - m

-

-

14,5 - k

81,4 - m
-

19,2 - k

21,8 - k

74,3 - k

* - różnice istotne statystycznie w tych samych kolumnach tabeli na poziomie p<0,05
m - mężczyźni(chłopcy)
k - kobiety (dziewczynki)
Wartości liczbowe agresji całkowitej i jej składowych zmierzone w grupie sportów walki
i grupie kontrolnej przedstawiono na Ryc. 1.
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agresja fizyczna
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Ryc. 1. Wartości liczbowe agresji całkowitej i jej składowych zmierzone w grupie sportów
walki i grupie kontrolnej.

600

Związki pomiędzy stażem zawodniczym, a agresją całkowitą przedstawiono na wykresie na
Ryc. 2. natomiast związki pomiędzy stażem zawodniczym a składowymi agresji (agresją
fizyczną, agresją słowną, gniewem i wrogością) przedstawiono na wykresach na Ryc. 3-6.

wartości liczbowe agresji
całkowitej

120
100
80
60

R2 = 0,26

40
20
0
0

2
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10

staż zawodniczy (lata)

Ryc. 2. Związki pomiędzy stażem zawodniczym a agresją całkowitą w grupie sportów walki.
Zauważalna jest tendencja spadkowa agresji całkowitej, wraz ze wzrostem stażu
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treningowego. Wskaźnik determinacji R2=0,26 jest istotny statystycznie na poziomie niskim.
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Ryc. 3-6 Związki pomiędzy stażem zawodniczym a : agresją fizyczną, agresją słowną,
gniewem i wrogością.
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Na wykresach na Ryc. 3-6. zauważyć można brak statystycznej zależności pomiędzy
zmiennymi, rozkład punktów jest chaotyczny, najwyższy wskaźnik determinacji R 2=0,19 dla
zależności pomiędzy stażem treningowym, a wartością wrogości, może jedynie sugerować
tendencję spadkową wrogości wraz ze wzrostem stażu zawodniczego, lecz statystycznie nie
potwierdza związku pomiędzy zmiennymi.

Dyskusja
Dane zebrane w Tab. 1. wskazują, że grupa młodzieży trenująca sporty walki i grupa
kontrolna młodzieży nie trenującej żadnej formy rekreacji ruchowej są w zbliżonym wieku i
na zbliżonym poziomie rozwoju somatycznego, a różnią się jedynie stażem treningowym.
Jednocześnie wiadomo, że pochodzą z tych samych środowisk społecznych. Pozwala to na
bezpośrednie porównanie obu grup.
Dane zebrane w Tab. 2. wykazały, że młodzi zawodnicy trenujący sporty walki cechują się
obniżoną wartością agresji całkowitej (wg testu Inst. Amity), w sposób istotny statystycznie.
Wartości agresji dla grupy sportów walki jak również grupy kontrolnej odbiegają od wartości
średnich Instytutu Amity co jest oczywiste ze względu na nieznaną metodologie zbierania
danych publikowanych w sieci przez Instytut Amity (np. zakres wiekowy). Wyniki badań
innych naukowców, prowadzone np. na młodocianych skazanych, wykazały, iż osoby nie
wykazujące wysiłku fizycznego mają wyższy poziom nasilenia syndromu agresji
w porównaniu z ruchowo aktywnymi. Najniższy poziom wskaźnika agresji wśród w/w
badanych grup skazanych ćwiczących sport, odnotowano w grupie podejmującej sporty
zespołowe, następnie sporty walki, a na ostatnim miejscu uplasowały się sporty siłowe [24].
Zbliżone wyniki prezentowane w badaniach Jasińskiego wykazywały, że chłopcy trenujący
grę w piłkę ręczną przejawiali niższe nasilenie deklarowanej agresji niż uczniowie
uczestniczący tylko w zajęciach z wychowania fizycznego [25].
Analiza regresji agresji całkowitej w funkcji stażu zawodniczego przedstawiona na wykresie
na Ryc.2. wykazuje spadek agresji całkowitej, wraz ze wzrostem stażu treningowego.
Zależność ta jest jednak na niskim poziomie istotności statystycznej (R2=0,26). Nieco inne
wyniki raportują w swojej pracy badawczej Rotter i współpracownicy pokazując, że agresja
fizyczna jest na wyższym poziomie u młodzieży uprawiającej sport 3-4 razy w tygodniu w
stosunku do nieaktywnych fizycznie i bardzo aktywnych. Autorzy tych badań (również
korzystali z "Kwestionariusza Agresji" Buss, Perry, Instytutu Amity) przypuszczają, iż do
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sportu zgłaszają się osoby o większych skłonnościach do agresji fizycznej i dopiero przy
dużym zaangażowaniu sportowym ulega ona redukcji [26].
Analiza składowych agresji całkowitej wskazuje jednak, że nie wszystkie jej elementy ulegają
obniżeniu. Poziom agresji fizycznej i poziom wrogości nie są niższe w grupie młodzieży
szkolnej trenującej sporty walki, natomiast obniża się poziom agresji słownej i poziom
gniewu. Można więc stwierdzić, że właśnie te elementy powodują obniżenie się poziomu
agresji ogólnej. Wynik te są częściowo poparte wcześniejszymi doniesieniami Sacka
i Pietrzaka, które wykazywały że zjawisko agresji w szkole występuje z dużym nasileniem
natomiast w badanej populacji agresja fizyczna i słowna była bardziej nasilona niż agresja
emocjonalna [27].
Analiza regresji zaprezentowana na wykresach na Ryc.3-6. poszczególnych składowych
agresji ogólnej w funkcji stażu treningowego nie przynosi rozstrzygnięcia. Pomimo
pojawiającej się tendencji spadkowej wrogości, wraz ze wzrostem stażu treningowego na
poziomie statystycznie nie istotnym pozostałe elementy składowe agresji nie wykazują
związku ze stażem zawodniczym.
Wytłumaczenie tego zjawiska może być wielorakie począwszy od niskiego wieku
zawodników/uczniów, niskiego stażu zawodniczego, jak również niewłaściwych metod
treningowych czy też niewłaściwego przykładu trenerskiego. Istnieją badania innych
naukowców wskazujące na istotny psychologiczny związek pomiędzy atmosferą pracy
młodego sportowca, jego samodoskonaleniem się i zdrową rywalizacją, a błędnym
postępowaniem trenera [28, 29].
Zdaniem

autorów temat otworzył

drogę

do dalszych badań

z

uwzględnieniem

psychologicznego aspektu oddziaływania trenerskiego.

Wnioski
1. Trening sportów walki w warunkach pedagogiki szkolnej obniża poziom agresji ogólnej
dzieci i młodzieży szkolnej w sposób istotny i wykazuje istotny związek ze stażem
treningowym uczniów.
2. Nie wszystkie elementy składowe agresji ulegają obniżeniu.
3. Brak związku pomiędzy stażem treningowym a regresją elementów składowych agresji agresji fizycznej, agresji słownej, gniewu i wrogości wymaga dalszych badań
z uwzględnieniem analizy przekazu wartości humanistycznych w trakcie treningu.
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4. Na podstawie wniosków 1-2 należy stwierdzić że, trening sportów walki realizowany
z dziećmi/młodzieżą szkolną stanowi dobry, lecz jedynie początkowy etap zapobiegania
agresji w warunkach szkolnych.
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