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AGRESYWNOŚĆ I LĘK A KOMPETENCJE TANCERZA

ABSTRACT

Aggressiveness and anxiety and dancer’s competence

Dancing is one of the most effective forms of therapy. It encompasses both the human 
body and mind. Dancing to music brings many benefits: it relaxes the mind; it facilitates 
the expression of feelings, emotions, and thoughts; it counters stress and enhances self-
confidence. But does it also reduce the level of anxiety and aggressiveness? The paper 
presents a comparative analysis of competitive and non-competitive dancers (i.e. persons 
engaged in recreational dancing) with respect to anxiety and aggressiveness. Gender 
was included as a variable in the analysis. The Taylor Manifest Anxiety Scale, developed 
methodologically by Stawowska, was used to measure the degree of anxiety. Aggres sive-
ness was measured using the Buss-Durkee Hostility Inventory (in a Polish adaptation made 
by Choynowski). The questionnaire assesses the level of general aggressiveness and its 
components: assault, verbal aggression, indirect aggression, negativism, suspicion, resent-
ment, and irritability. The sense of guilt, as a phenomenon related to aggressiveness, was 
also considered in the study. The results of the experiment showed that competitive dancers 
had a lower level of anxiety and aggressiveness in comparison to individuals dancing for 
pleasure, though this difference was not statistically significant. However, it was found 
that in competitive dancers the level of indirect aggression was notably lower than in the 
other group. When gender was considered, the difference between competitive dancers 
and recreational dancers regarded in fact a difference between the male mem bers of the 
two analyzed groups: male competitive dancers had a notably lower level of anxiety than 
male recreational dancers. Also, the findings show notably lower levels of indirect aggres-
sion and resentment in male competitive dancers than in male recreational ones. The 
study involved 100 participants aged 18–28: 57 women and 43 men; half of the subjects 
were competitive dancers and half were recreational dancers.
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WproWadzenie

Jedną z pierwszych definicji tańca przedsta-
wił Lukian z Samosate wskazując, że taniec 
polega na wiernym wyrażaniu przeżyć du-
chowych oraz że „[…] taniec zjawił się 
równocześnie z tą chwilą, w której powstał 
wszechświat, źródłem tańca jest odwiecz-
na miłość” [1, s. 25]. Historia tańca jest nie-
rozerwalnie związana z historią ludzkości. 
przedstawiające sceny tańca rysunki naskal-
ne sprzed 20–30 tysięcy lat pokazują, że był 
on praktykowany już w czasach paleolitycz-
nych. Taniec był pierwszym środkiem komu-
nikacji międzyludzkiej, służył jako forma 
przekazywania opowieści. Wierzono także 
w jego magię, jego wpływ zarówno na zdro-
wie, jak i na dobre samopoczucie oraz na 
losy ludzkości. Taniec był ściśle związany 

z życiem i pracą człowieka, przypisywano mu 
konkretne zadania i cele. najprawdopodob-
niej był jedną z pierwszych form religijno-ma-
gicznych rytuałów i grupowego ludzkiego 
działania. Taniec rytualny jest znany czło-
wiekowi od dawna, jednak nie można spre-
cyzować, kiedy dokładnie się narodził [2].

Człowiek od niepamiętnych czasów miał 
i nadal ma potrzebę poruszania się przy 
muzyce. potrzeba ta powodowała, że w każ-
dej epoce, niezależnie od miejsca, płci czy 
wieku, poruszanie się rytmiczno-taneczne 
było nieodłącznym czynnikiem egzystencji 
człowieka. Konieczność poruszania się przy 
muzyce była zawsze istotną potrzebą, a także 
formą terapeutyczną: „Moją ścieżką jest 
taniec. Moją biblią jest ciało, ponieważ ciało 
nie kłamie. Moim mistrzem jest rytm. nie 
ma dogmatów w tańcu. Kiedy pozwolisz 
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swemu ciału tańczyć, natychmiast odpadną 
od ciebie kłamstwa i dogmaty, aż zostaniesz 
z samym duchem życia. Taniec jest lekar-
stwem, wierzę, że jeżeli wyrazisz duszę w ru-
chu, uzdrowi się” [3, s. 107]. piękno tańca 
tkwi w tym, że stanowi on niezaprzeczalną 
wartość dla ciała (soma) i dla duszy (psyche) 
człowieka. Już w starożytnej Grecji cechą 
człowieka prawdziwie wykształconego była 
harmonia między ciałem i duszą. Łączyło się 
to z wszechstronnym wykształceniem czło-
wieka zarówno pod względem wychowania 
umysłowego, fizycznego, muzycznego, jak 
i estetycznego. estetykę ruchu już od dawna 
kojarzono z uprawianiem sportu oraz tańca, 
które sprzyjało nie tylko doskonaleniu ru-
chów, ale również wzbogacaniu przeżyć 
psychicznych [1]. Jak podkreśla Wiszniew-
ski [3], taniec jest niczym lustro, pozwala 
nam zobaczyć nasze braki oraz mocne stro-
ny. To doskonała metoda terapeutyczna dla 
ludzi chorych na nerwicę, dla tych, którzy 
boją się kontaktu z drugim człowiekiem, 
którzy nie mogą zaakceptować własnego 
ciała (lub siebie) oraz dla osób z depresją. 
W terapii tańcem wykorzystuje się przede 
wszystkim muzykę instrumentalną, wyra-
żającą wiele emocji, tak aby każdy mógł 
odnaleźć w niej coś innego. Ta forma terapii 
nie opiera się jednak na nauce technicznych 
sekwencji kroków czy skomplikowanych 
kombinacji, nie chodzi w niej o świetne 
umiejętności taneczne, mistrzowskie opa-
nowanie techniki i formy czy piękny ruch, 
ale o indywidualne odczuwanie i wyrażanie 
siebie oraz spotkanie z drugim człowiekiem 
i grupą [3]. podstawowym założeniem te-
rapii tańcem jest wzajemne powiązanie ciała 
i umysłu. Jest to założenie będące podstawą 
wszystkich technik i koncepcji leczenia.  
W tańcu niwelowane są zgromadzone napię-
cia, przez co uwalnia się stłumione emocje. 
dzięki temu człowiek doświadcza większej 
samokontroli i samoświadomości. ponadto 
dzięki obserwacji ruchu osoby tańczącej  
i jego analizie można osobę tę dokładnie 
scharakteryzować i postawić jej trafną diag-
nozę. Jak wskazuje Wiszniewski [3], spośród 
znaczących i najbardziej interesujących do-
świadczeń przeżytych podczas zajęć tera-
peutycznych uczestniczki warsztatów wy-
mieniły: pewność siebie, wyciszenie, poczucie 
bezpieczeństwa, poprawę nastroju, większą 

świadomość ciała, rozluźnienie, uniesienie, 
poprawę kontaktu z uczestnikami, inten-
sywne poczucie siebie, poczucie własnej siły, 
lepsze wyczucie ciała. Biorąc pod uwagę po-
wyższe refleksje, można przypuszczać, że 
taniec powinien sprzyjać redukcji lęku i ob-
niżeniu poziomu agresywności człowieka. 
Czy tak jest istotnie? W niniejszej pracy 
podjęto próbę weryfikacji tej tezy.

CeL BadaŃ

Celem badań jest wyjaśnienie zależności 
między lękiem i agresywnością osób o od-
miennych kompetencjach tanecznych, wy-
nikających z profesjonalnych i rekreacyj-
nych doświadczeń.

pytania badawcze:
1. Czy osoby zajmujące się tańcem pro-

fesjonalnie i rekreacyjnie różnią się 
w wymiarze ogólnym pod względem 
lęku?

2. Czy osoby zajmujące się tańcem pro-
fesjonalnie i rekreacyjnie różnią się 
pod względem agresywności w wy-
miarze ogólnym, jej poszczególnych 
komponentów oraz poczucia winy?

3. Jakim poziomem lęku w wymiarze 
ogólnym – w odniesieniu do norm 
populacyjnych – charakteryzują się 
osoby zajmujące się tańcem profe-
sjonalnie i rekreacyjnie?

4. Jakim poziomem agresywności w wy-
miarze ogólnym i jej poszczególnych 
komponentów oraz poziomem poczu-
cia winy – w odniesieniu do norm 
populacyjnych – charakteryzują się 
osoby zajmujące się tańcem profesjo-
nalnie i rekreacyjnie?

W analizie uwzględniono zmienną płci.
W odniesieniu do norm populacyjnych 

wyniki stenowe interpretowane były nastę-
pująco: jako wyniki niskie przyjęto rezul-
taty w granicach od 1 do 3 stenów, 4 steny 
to wyniki poniżej przeciętnej (obniżone), 
przedział od 5 do 6 stenów to wyniki prze-
ciętne, 7 stenów – wyniki powyżej przecięt-
nej (podwyższone), rezultaty w granicach 
od 8 do 10 stenów – wyniki wysokie. W przy-
padku norm centylowych przyjęto klasyfi-
kację uwzględnioną w standaryzowanych 
narzędziach badawczych.
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MaTeriaŁ i MeTody BadaŃ

Badaniami objęto 100 osób, kobiet i męż-
czyzn, zajmujących się tańcem profesjo-
nalnie lub rekreacyjnie. do grupy tancerzy 
profesjonalnych zaliczone zostały osoby 
biorące udział w zawodach lub/i kwalifiko-
wani instruktorzy tańca. Tancerze rekre-
acyjni to osoby, które uczęszczały na kursy 
i warsztaty, aby nauczyć się tańczyć, albo 
traktowały taniec jako hobby i preferowaną 
formę aktywności fizycznej. Badania prze-
prowadzono w losowo wybranych wrocław-
skich szkołach tańca. do tańców preferowa-
nych przez kobiety tańczące rekreacyjnie 
należały: cza-cza, jive, rumba, salsa, MTV 
dance, taniec brzucha. Mężczyźni tańczący 
rekreacyjnie wymieniali takie tańce, jak: sal-
sa, rumba, cza-cza, samba. Tancerze profe-
sjonalni specjalizowali się w tańcu towa-
rzyskim lub/i tańcu nowoczesnym. osoby 
badane mieściły się w przedziale wiekowym 
17–28 lat. Szczegółowe zestawienie liczeb-
ności badanej grupy zawarto w tab. 1.

Tab. 1. Liczebność badanej grupy

Grupa
płeć

kobiety mężczyźni razem

Tancerze  
profesjonalni 24 26 50

Tancerze  
rekreacyjni 33 17 50

razem 57 43 100

W pracy zastosowano procedurę ex post, 
wyniki opracowano pod względem staty-
stycznym, stosując: test t dla prób niezależ-
nych, analizę jednoczynnikową anoVa, 
test nir Fishera oraz test różnic między 
wskaźnikami struktury – przy użyciu pro-
gramu statystycznego Statistica 6.0. za sta-
tystycznie istotne uznano obserwacje, gdy 
p  0,05.

W celu diagnozy lęku ogólnego wyko-
rzystano Skalę Jawnego niepokoju (Manifest 
anxiety Scale), skonstruowaną przez Taylor, 
w opracowaniu metodologicznym Stawow-
skiej [4, 5]. Lęk ogólny rozumiany jest jako 
względnie stała gotowość do przeżywania 
nieuzasadnionych stanów emocjonalnych 
[4]. Według Sieka [6], lęk zoperacjonalizo-
wany skalą Taylor dotyczy przede wszystkim 

lęku somatycznego, ale uwzględnia również 
jego aspekty poznawcze.

W przypadku diagnozy agresywności i jej 
poszczególnych komponentów wykorzys-
tano kwestionariusz agresywności nastroje 
i Humory, autorstwa Bussa i durkee, w pol-
skiej adaptacji Choynowskiego [7]. Buss [8, 
s. 1] określa agresję jako reakcję polegającą 
na działaniu szkodliwymi bodźcami na inny 
organizm. Wyróżnione komponenty zacho-
wań agresywnych to [za: 6]:

– napastliwość fizyczna – wyraża się 
w skłonności do działania fizyczną 
przemocą przeciwko innym (autor 
miał na myśli głównie fizyczny atak 
na osoby, nie zaś niszczenie przed-
miotów);

– napastliwość słowna – interpreto-
wana jako tendencja do kierowania 
aktów agresywnych przeciwko innym 
poprzez treść i formę wypowiedzi;

– napastliwość pośrednia – tendencja do 
szkodzenia innym w sposób pośredni. 
negatywne emocje manifestowane są 
w sposób „bezkierunkowy”, tolerowa-
ny społecznie. agresja przenoszona 
jest na obiekty zastępcze (np. przed-
mioty), a w przypadku ataku na osoby 
będące celem agresji przyjmuje on for-
my pośrednie (plotki, manipulacja, 
specyficzne komunikaty niewerbalne);

– negatywizm – interpretowany jako 
tendencja do przeciwstawiania się in-
nym osobom w sposób bierny lub 
czynny (od biernego niedostosowania 
po otwarty sprzeciw); najczęściej do-
tyczy władzy bądź autorytetu (for-
malnego lub nieformalnego);

– podejrzliwość – wyraża się skłonno-
ścią do projekcji własnej wrogości na 
inne osoby. Środowisko społeczne 
spostrzegane jest w kategoriach po-
tencjalnego zagrożenia („zawsze znaj-
dą się ludzie, którzy planują wyrzą-
dzić lub wyrządzą mi krzywdę”);

– uraza – przejawia się jako permanent-
ne uczucie rozgoryczenia lub gniewu 
w stosunku do innych ludzi, związa-
ne z poczuciem rzeczywistej lub wy-
imaginowanej krzywdy;

– drażliwość – definiowana jako goto-
wość do reagowania silnymi ne ga-
tyw ny mi emocjami, często nieade-
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kwatnymi do działających bodźców 
spo łecznych;

– poczucie winy – objawia się tendencją 
do negatywnej samooceny, obwinia-
nia i poniżania się. Spostrzeganie swo-
ich myśli i czynów przebiega w kate-
goriach „winy” i „kary”.

WyniKi

W efekcie analizy lęku ogólnego wykazano, 
że tancerze zawodowi prezentują niższy po-
ziom badanej cechy w porównaniu z osoba-
mi uprawiającymi taniec rekreacyjnie. róż-
nica ta jednak nie jest statystycznie istotna 
(p = 0,431). należy jednocześnie nadmienić, 
że średnia dla obu grup kształtuje się w gra-
nicach normy. Szczegółowe dane przedsta-
wiono w tab. 2.

przy uwzględnieniu zmiennej płci wy-
kazano statystycznie istotny efekt interak-
cji (profesjonalne i rekreacyjne uprawianie 
tańca i płeć; p  0,05). Stwierdzono miano-
wicie, że najniższy poziom lęku ogólnego 
prezentują mężczyźni tancerze profesjonalni, 

następnie kobiety tańczące rekreacyjnie,  
w dalszej kolejności kobiety tańczące profe-
sjonalnie, najwyższy natomiast mężczyźni 
uprawiający taniec rekreacyjnie. należy 
jednocześnie nadmienić, że różnice w za-
kresie badanej cechy w grupie mężczyzn są 
statystycznie istotne (p = 0,000), natomiast 
w grupie kobiet – statystycznie nieistotne 
(p = 0,802). W odniesieniu do norm steno-
wych wykazano, że kobiety tańczące rekre-
acyjnie prezentują poziom lęku ogólnego 
poniżej przeciętnej (4 steny), zaś pozostałe 
grupy – w granicach przeciętnej (5–6 ste-
nów). Wyniki zaprezentowano w tab. 3.

dzięki analizie wskaźnika agresywno-
ści ogólnej zaobserwowano – podobnie jak 
w przypadku lęku ogólnego – że tancerze 
zawodowi prezentują niższy poziom bada-
nej cechy niż osoby uprawiające taniec re-
kreacyjnie. różnica ta jednak nie jest statys-
tycznie istotna (p = 0,352). należy jednocześnie 
zaznaczyć, że średnia dla obu grup kształ-
tuje się w granicach normy. Szczegółowe 
dane zawarto w tab. 4.

przy uwzględnieniu zmiennej płci w za-
kresie agresywności ogólnej nie wykazano 
statystycznie istotnych różnic między ana-
lizowanymi grupami (kobiety i mężczyźni 
trenujący taniec zawodowo i rekreacyjnie). 
W odniesieniu do norm stenowych wyniki 
badań wskazują, że zarówno obie grupy ko-
biet, jak i mężczyzn prezentują niższy niż 
przeciętny poziom badanej cechy. Kobiety 
trenujące zawodowo i rekreacyjnie oraz męż-
czyźni trenujący zawodowo charakteryzują 

Tab. 3. Lęk ogólny – zestawienie średnich/wyników stenowych z uwzględnieniem płci  
(brak wspólnych znaków w sygnaturze oznacza istotną różnicę między średnimi np. a i b)

płeć Grupa Lp.
(1) 

34,33 / 4 
ac

(2) 
42,87 / 5 

bc

(3) 
44,76 / 6 

bc

(4) 
27,50 / 5 

a

Kobiety

tancerki 
rekreacyjne (1) × 0,802 0,063 0,153

tancerki 
profesjonalne (2) 0,802 × 0,742 0,000 *

Mężczyźni

tancerze 
rekreacyjni (3) 0,063 0,742 × 0,002 *

tancerze 
profesjonalni (4) 0,153 0,000 * 0,002 * ×

* obserwacja statystycznie istotna (p  0,05)

Tab. 2. Lęk ogólny (p = 0,431)

Grupa Liczba 
przypadków

/wynik 
stenowy sd

Tancerze 
profesjonalni 50 34,88 / 5 17,86

Tancerze 
rekreacyjni 50 37,88 / 5 20,08
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się niskim poziomem agresywności ogólnej, 
natomiast mężczyźni trenujący rekreacyjnie 
– poziomem poniżej przeciętnej. Szczegó-
łowe wyniki zamieszczono w tab. 5.

W wyniku analizy poszczególnych kom-
ponentów agresywności wykazano różnice 
statystycznie istotne w wymiarze napastli-
wości pośredniej: tancerze zawodowi pre-
zentują istotnie niższy poziom badanej 
cechy w porównaniu z osobami uprawiają-
cymi taniec rekreacyjnie. rezultaty przed-
stawiono w tab. 6.

przy uwzględnieniu zmiennej płci wyka-
zano, że statystycznie istotne różnice w za-
kresie poszczególnych komponentów agre-
sywności występują tylko w grupie mężczyzn. 
Jak wskazują wyniki badań, mężczyźni tan-
cerze zawodowi prezentują istotnie niższy 
poziom napastliwości pośredniej i urazy  
niż mężczyźni uprawiający taniec rekreacyj-
nie. W grupie kobiet zaś, jak już wspom-
niano, zróżnicowanie w zakresie wszystkich 
komponentów agresywności nie jest statys-
tycznie istotne. ponadto należy nadmienić, 
że w odniesieniu do norm stenowych średnie 
poszczególnych komponentów agresywno-
ści dla obu grup kobiet kształtują się w gra-
nicach przeciętnej, z wyjątkiem urazy i draż-
liwości (która w grupie kobiet tańczących 
rekreacyjnie jest na poziomie niskim). W obu 
grupach męskich natomiast wszystkie re-
zultaty kształtują się w granicach normy. 
Szczegółowe zestawienie zaprezentowano 
w tab. 7 i 8.

Tab. 5. Agresywność ogólna – zestawienie średnich/wyników stenowych z uwzględnieniem płci  
(te same sygnatury, np. a, oznaczają brak istotnych różnic między średnimi)

płeć Grupa Lp.
(1) 

34,33 / 2 
a

(2) 
42,87 / 3 

a

(3) 
44,76 / 4 

a

(4) 
27,50 / 2 

a

Kobiety

tancerki 
rekreacyjne (1) × 0,942 0,111 0,903

tancerki 
profesjonalne (2) 0,942 × 0,122 0,972

Mężczyźni

tancerze 
rekreacyjni (3) 0,111 0,122 × 0,114

tancerze 
profesjonalni (4) 0,903 0,972 0,114 ×

Tab. 4. Agresywność ogólna (p = 0,352)

Grupa Liczba 
przypadków

/wynik 
stenowy sd

Tancerze 
profesjonalni 50 63,48 / 5 23,22

Tancerze 
rekreacyjni 50 68,24 / 5 27,21

Tab. 6. Komponenty agresywności ogólnej

Komponenty  
agresywności

Tancerze 
rekreacyjni 

/sd

Tancerze 
profesjonalni

/sd

prawdopodo-
bieństwo 

testowe (p)

ranga wyniku
tancerze profesjonalni/
tancerze rekreacyjni

napastliwość fizyczna 7,48 / 5,53 6,46 / 5,96 0,382 p / p
napastliwość słowna 12,76 / 6,23 13,04 / 5,48 0,813 p / p
napastliwość pośrednia 8,32 / 4,83 6,10 / 4,66 0,021* p / p
negatywizm 11,52 / 5,45 10,52 / 5,43 0,363 p / p
podejrzliwość 7,38 / 4,46 7,74 / 4,64 0,692 p / p
Uraza 6,54 / 4,22 6,42 / 4,19 0,894 p / p
drażliwość 14,60 / 6,34 13,26 / 5,64 0,274 p / p
poczucie winy 12,98 / 5,51 14,02 / 4,65 0,313 p / p

ranga wyniku: p – wynik przeciętny (norma), * obserwacja statystycznie istotna (p  0,05)
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dySKUSJa

przeprowadzone badania wykazały, że tan-
cerze profesjonalni prezentują niższy poziom 
lęku ogólnego i agresywności w porówna-
niu z osobami, które taniec traktują jako re-
kreacyjną formę aktywności fizycznej. Co 
prawda, różnica ta nie jest statystycznie 
istotna, jednak świadczy o pewnej określo-
nej tendencji. Można przypuszczać, że wy-
nika to prawdopodobnie z tego, iż muzyka 
i taniec działają terapeutycznie, obniżają 
poziom lęku i agresji, a tancerze zawodowi 
mają styczność z tańcem praktycznie każ-
dego dnia (trenując lub prowadząc zajęcia). 
ponadto w wyniku analizy poszczególnych 
komponentów agresywności wykazano, że 
tancerze profesjonalni prezentują statys tycz-
nie istotnie niższy poziom napastliwości po-

średniej niż osoby tańczące rekreacyjnie. W 
odniesieniu do tych wyników należy zwrócić 
uwagę, że podstawowym i jedynym instru-
mentem tancerza jest jego ciało, najbardziej 
intymny i „ludzki” ze wszystkich instru-
mentów, jakimi posługuje się artysta. Ciało 
fizyczne i osobowość człowieka oraz zacho-
dzące między nimi inter akcje tworzą nie-
skończone możliwości wyrazowe, jeśli tylko 
zostaną odkryte i wyzwolone tkwiące w nim 
siły twórcze. Tak więc taniec daje możliwość 
dużej ekspresji emocji, w tym również tych 
przykrych. Być może więc tancerze – zajmu-
jący się tańcem profesjonalnie i z pasją – po-
trafią poradzić sobie z lękiem i agresją? poza 
tym, mając do dyspozycji tak szeroki wa-
chlarz form ekspresji emocji, nie muszą prze-
jawiać agresji w sposób pośredni, przyjęty 
w formie tolerowanych społecznie, stereoty-

Tab. 7. Komponenty agresywności ogólnej – kobiety

Komponenty  
agresywności

Tancerki 
rekreacyjne

/sd

Tancerki 
profesjonalne

/sd

prawdopodo-
bieństwo 

testowe (p)

ranga wyniku
tancerki profesjonalne/

tancerki rekreacyjne

napastliwość fizyczna 6,45 / 5,3 4,96 / 4,97 0,292 p / p
napastliwość słowna 12,64 / 6,85 13,29 / 5,54 0,701 p / p
napastliwość pośrednia 7,45 / 5,07 6,08 / 4,67 0,304 p / p
negatywizm 11,36 / 5,96 9,46 / 4,93 0,210 p / p
podejrzliwość 6,18 / 2,94 7,96 / 5,12 0,104 p / p
Uraza 5,51 / 3,80 6,87 / 4,63 0,231 p / n
drażliwość 14,54 / 6,09 14,92 / 5,36 0,812 p / n
poczucie winy 13,00 / 4,79 14,50 / 4,88 0,253 p / p

ranga wyniku: p – wynik przeciętny (norma), n – wynik niski

Tab. 8. Komponenty agresywności ogólnej – mężczyźni

Komponenty  
agresywności

Tancerze 
rekreacyjni

/sd

Tancerze 
profesjonalni

/sd

prawdopodo-
bieństwo 

testowe (p)

ranga wyniku
tancerze profesjonalni/

tancerze rekreacyjni

napastliwość fizyczna 9,47 / 5,57 7,84 / 6,53 0,402 p / p
napastliwość słowna 13,00 / 5,00 12,81 / 5,51 0,903 p / p
napastliwość pośrednia 10,00 3,94 6,11 / 4,75 0,003* p / W
negatywizm 11,82 / 4,47 11,50 / 5,78 0,853 p / p
podejrzliwość 9,70 / 5,91 7,54 / 4,24 0,171 p / p
Uraza 8,53 / 4,39 6,00 / 3,80 0,051* p / p
drażliwość 14,70 / 7,00 11,73 / 5,56 0,132 p / p
poczucie winy 12,94 / 6,86 13,58 / 4,47 0,712 p / p

ranga wyniku: p – wynik przeciętny (norma), W – wynik wysoki 
* obserwacja statystycznie istotna (p  0,05)
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powych form ekspresji emocji negatywnych. 
należy też zastanowić się nad jeszcze jedną 
kwestią: być może w tańcu profesjonalnym – 
będącym istotną formą działalności życiowej 
określonej grupy ludzi – nie ma miejsca dla 
osobników agresywnych lub nadmiernie lęk-
 liwych? prawdopodobnie osoby takie nie 
podejmują tego typu działalności lub szybko 
z niej rezygnują.

przy uwzględnieniu zmiennej płci oka-
zało się, że zróżnicowanie między badany-
mi grupami dotyczy przede wszystkim męż-
czyzn. i tak mężczyźni tancerze profesjonalni 
mają statystycznie istotnie niższy poziom 
lęku niż mężczyźni tańczący rekreacyjnie. 
ponadto mężczyźni tańczący profesjonalnie 
prezentują statystycznie istotnie niższy po-
ziom napastliwości pośredniej i urazy niż 
mężczyźni traktujący taniec rekreacyjnie. 
zastanawiające, skąd takie zróżnicowanie 
w obrębie tej samej płci. Spostrzeżenia dy-
daktyczne i prezentowane w pismach tema-
tycznych wnioski potwierdzają to, że kobiety 
mają lepsze predyspozycje do uczenia się 
form tanecznych niż mężczyźni [9]. na przy-
kład, w badaniach przeprowadzonych przez 
Topisz-Starzewską i pelc [9] okazało się, że 
studenci i studentki o słabszych predyspo-
zycjach do uczenia się form ruchowych  
o podłożu rytmiczno-tanecznym ujawnili 
dość wyraźną tendencję do większej agre-
sywności. Badania wykazały również lepsze 
możliwości taneczne kobiet niż mężczyzn. 
Jak zaobserwowano, w większości przypad-
ków kobiety nie mają poważniejszych pro-
blemów z opanowaniem kroków tanecznych. 
Można również przypuszczać, że prawdo-
podobnie taniec (uprawiany profesjonalnie 
lub rekreacyjnie) sprawia im większą przy-
jemność, gdyż jest zgodny ze stereotypem 
„kobiecości” w naszym kręgu kulturowym. 
W odniesieniu do wyników niniejszej pracy 
– w najtrudniejszej zatem sytuacji znajdują 
się mężczyźni tańczący rekreacyjnie. po 
pierwsze, nauka tańca nie jest powszechnie 
społecznie postrzegana jako „męska” – tak 
więc być może odczuwają oni lęk przed 
„ośmieszeniem” i własną niezdarnością, po 
drugie, skomplikowany program czynności 
rytmiczno-ruchowych może sprawiać im 
większą trudność niż kobietom, może więc 
być przyczyną frustracji, a co za tym idzie 

– agresji. Jak wskazują rezultaty prezento-
wanych tu badań, mężczyźni tańczący re-
kreacyjnie wykazują istotnie wyższy poziom 
napastliwości pośredniej i urazy w porów-
naniu z męż czyznami tańczącymi profe-
sjonalnie. Być może w wyniku problemów 
z opanowaniem form tanecznych odczuwają 
oni gniew i złość, a ich reakcją obronną stają 
się plotki, ośmieszanie i dowcipy na temat 
innych osób? Jednocześnie jednak nie można 
jednoznacznie określić, czy poziom lęku  
i agresywności badanych mężczyzn był efek-
tem uczestnictwa w zajęciach tanecznych 
(obawa przed niepowodzeniami na zaję-
ciach), czy też przychodzili oni właśnie po 
to, aby obniżyć poziom wymienionych cech. 
porównując profil psychologiczny tancerzy 
rekreacyjnych i profesjonalnych, nie sposób 
pominąć również znaczenia czynników 
motywacyjnych. Tancerze rekreacyjni, jak 
wskazują doświadczenia praktyków (w tym 
również współautorki niniejszej pracy – 
agaty pytki), aktywność taneczną podej-
mują często z powodu zobowiązań towarzys-
kich, zawodowych lub pers wazji ze strony 
partnerki. Mężczyznami zajmującymi się 
tańcem profesjonalnie kierują natomiast 
przede wszystkim pasja, specyficzne zdol-
ności psychomotoryczne i talent.

W nawiązaniu do wyników badań włas-
nych warto zastanowić się również nad 
rezultatami grup żeńskich w kontekście lęku 
ogólnego oraz drażliwości i urazy. W po-
równaniu z normami populacji okazuje się, 
że kobiety trenujące rekreacyjnie prezentują 
obniżony poziom lęku ogólnego oraz niski 
poziom drażliwości i urazy, natomiast ko-
biety tańczące profesjonalnie – w granicach 
przeciętnej. Być może, wyższą rangę wspom-
nianych cech u kobiet tańczących zawodo-
wo można tłumaczyć faktem, iż narażone 
są one na permanentne napięcie związane 
z ekspozycją społeczną oraz obawiają się 
krytyki dotyczącej sposobu prowadzenia 
lekcji tańca bądź występów przed publicz-
nością. Kobiety tańczące rekreacyjnie nato-
miast taniec traktują prawdopodobnie jako 
hobby, przyjemność czy też formę odreago-
wania stresu i swoisty „wentyl agresji”.

podsumowując, należy podkreślić, że – 
pomimo rozmaitych kontrowersji, wyni-
kających przede wszystkim z percepcji roli 
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aktywności tanecznej w odniesieniu do płci 
– istnieje wiele przesłanek wskazujących na 
dobroczynną rolę tańca w redukcji lęku  
i agresywności człowieka. Taniec dostarcza 
wielu wzruszeń, które są związane z jego 
wykonywaniem, a także z towarzyszącą mu 
muzyką, formą, treścią i estetyką. Może 
najważniejszy w nim jest nie smak sukcesu 
lub porażki, ale radość z innego spojrzenia 
na otaczającą nas rzeczywistość…

podSUMoWanie

1. Badane osoby tańczące profesjonal-
nie wykazują niższy poziom lęku i agresyw-
ności w wymiarze ogólnym niż badane osoby 
zajmujące się tańcem rekreacyjnie (różnica 
nie jest statystycznie istotna).

2. W odniesieniu do poszczególnych kom-
ponentów agresywności w wymiarze ogól-
nym okazało się, że tancerzy profesjonalnych 
cechuje istotnie niższy poziom napastliwości 
pośredniej niż osoby tańczące rekreacyjnie.

3. Mężczyźni tancerze profesjonalni cha-
rakteryzują się istotnie niższym poziomem 
lęku niż mężczyźni tańczący rekreacyjnie. 
W odniesieniu do poszczególnych kompo-
nentów agresywności w wymiarze ogólnym 
mężczyźni tańczący profesjonalnie wyka-
zują istotnie niższy poziom napastliwości 
pośredniej i urazy niż tańczący rekreacyjnie.

podsumowując, można przyjąć wyjaś-
nienie, że długotrwałe doskonalenie kompe-
tencji tanecznych sprzyja obniżaniu pozio-
mu lęku i agresywności albo też w tańcu 
profesjonalnym po prostu nie ma miejsca 
dla osób nadmiernie agresywnych lub lękli-
wych. Tego „łagodzenia obyczajów” przez 
taniec szczególnie wyraźnie dowodzą tań-
czący mężczyźni.
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