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Abstract

Self-esteem and aggressive behaviors in children aged 10–12 practicing recreational 
martial arts

Background. The purpose of the study was to analyze aggressive behaviors and self-esteem 
in children aged 10–12 practicing recreational martial arts. material and methods. Children 
aged 10–12 who attend martial arts classes as well as children who do not attend such 
classes were tested. A questionnaire was used as the diagnostic method. Buss and Perry 
Aggression Questionnaire according to Amity Institute (2005) and Morris Rosenberg’s self-
esteem scale were used. results. It was found that children aged 10–12 who practice 
recreational martial arts demonstrate statistically significantly lower level of hostility and 
significantly higher self-esteem than their non-practicing peers. Stronger effects of martial 
arts classes were observed in girls. In children practicing martial arts, there was also moderate 
correlation between the level of self-esteem and physical as well as verbal aggression and 
the general level of aggression. Average negative correlation between positive self-esteem 
and anger or hostility was found in boys. conclusions. The study can contribute to the 
development of pedagogy and psychology. It can be used by physical education teachers, 
coaches and instructors conducting recreational martial arts classes.
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WproWAdzenie

zdaniem Aronsona (Aronson 1987, Aronson 
i wsp. 1997), jeśli zamierza się doprowadzić 
do tego, by jednostka nie popełniała czynów 
społecznie nieaprobowanych, należy dążyć 
do podwyższenia jej samooceny. ze względu 
na swoją filozofię, zasady moralne, dążenie 
do doskonałości i mistrzostwa w różnych dzie-
dzinach życia zajęcia sztuk walki stwarzają 
wyjątkową możliwość szerokiego oddziały-
wania wychowawczego. Trudno w jakiejkol-
wiek innej aktywności ruchowej „[…] o lepsze 
doświadczenie cielesności własnej i drugiej 
osoby i o uczenie się poszanowania ciała 
i osoby w ogóle” (Kalina i Jagiełło 2000, s. 5). 
Kiedy jednak formułowane są postulaty wpro-
wadzenia zajęć z elementami sztuk walki do 
szkolnego wychowania fizycznego, a także 
zachęcania dzieci do rozpoczęcia treningów 

w czasie wolnym, nie brak głosów sprzeciwu. 
obawy rodziców, ale również pedagogów 
i psychologów dotyczą przede wszystkim 
możliwości eskalacji agresji zarówno w szko-
le, jak i poza jej murami. oczywiście z wielu 
względów obawy te nie mają uzasadnienia. 
należy jednak zwrócić uwagę na to, że liczba 
badań podejmowanych w obszarze tych form 
rekreacji ruchowej jest relatywnie mała w po-
równaniu z liczbą badań prowadzonych w 
obrębie innych dyscyplin oraz na brak jedno-
znacznych wyników. Kompetentne wyko-
rzystanie sportów i sztuk walki w edukacji 
dzieci i młodzieży z pewnością może powo-
dować obniżenie lęku i agresywności, poprawę 
społecznego funkcjonowania oraz respekto-
wania norm etycznych (Trulson 1986, Ja-
siński i wsp. 2000, dąbrowski i wsp. 2002, 
dżereń 2002, Cynarski 2006). zgodnie z przy-
jętymi zasadami budo (Jaskólski 2000) wy-
dawałoby się, że socjalizacja zachowań lęko-
wych i agresywnych oparta na twardych 
regułach i zasadach treningu sztuk walki 
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wpływa na ich poziom, który powinien być 
statystycznie istotnie mniejszy niż w grupie 
porównawczej – młodzieży niećwiczącej. 
Warto jednak podkreślić, że wyniki analiz są 
często niespójne, a w niektórych przypadkach 
całkowicie ze sobą sprzeczne. przeprowadzono 
badania i wykazano, że poziom lęku i agresyw-
ności negatywnie wyróżnia grupy młodzieży 
trenujące sztuki walki na tle ich rówieś ników, 
którzy w przeszłości takich form aktywności 
nie podejmowali (Jasiński i wsp. 2002).

Cel bAdAń

nie ulega wątpliwości, że zaobserwować moż-
na ogólnoświatowe przemiany obejmujące 
wszystkie dziedziny życia. zmiany dokonu-
jące się we współczesnym świecie oddziały-
wają i na sferę behawioralną, i na sferę po-
znawczo-emocjonalną człowieka. powstają 
zatem pytania: Jaki obecnie poziom zachowań 
agresywnych przejawiają dzieci 10–12-letnie 
uprawiające rekreacyjnie sztuki walki w od-
niesieniu do grupy kontrolnej i wartości nor-
matywnej? Czy dzieci trenujące sztuki walki 
charakteryzuje wyższa samoocena w porów-
naniu z normą populacyjną oraz z samo-
oceną rówieśników nietrenujących walki 
wręcz? Czy pozytywny obraz siebie przy-
czynia się do obniżenia agresji u badanych 
nastolatków? Czy efekty wpływu zajęć z ele-
mentami sztuk walki różnią się w zależności 
od płci dziecka?

W związku z próbą udzielenia odpowiedzi 
na postawione pytania, niewielką liczbą roz-
ważań naukowych w zakresie tej problema-
tyki, a także możliwością wykorzystania 
wyników w edukacji dzieci podejmujących 
aktywność fizyczną o charakterze rekreacyj-
nym oraz w ramach szkolnego wychowania 
fizycznego przeprowadzono badania przed-
stawione w dalszej części artykułu.

MATeriAł i MeTody bAdAń

badania prowadzono od listopada 2014 r. do 
kwietnia 2015 r. wśród 75 dzieci 10–12-let-
nich podzielonych na dwie grupy: trenującą 
(eksperymentalną) i kontrolną. dzieci uczest-
niczyły w badaniach dobrowolnie. dobór 
nastolatków do poszczególnych grup był lo-
sowy. z grupy kontrolnej wyłączono jednak 
dzieci praktykujące obecnie lub w przeszłości 
jakąś sztukę lub sport walki. dobór respon-
dentów w grupie eksperymentalnej wiązał się 
z podejmowaniem przez dzieci aktywności 
fizycznej jedynie o charakterze rekreacyjnym. 
Warunkiem udziału w badaniach była pi-
semna zgoda rodziców (opiekunów praw-
nych), dyrekcji szkoły (w przypadku grupy 
kontrolnej) oraz trenera (instruktora) pro-
wadzącego zajęcia sztuk walki (w odniesie-
niu do grupy eksperymentalnej).

powyższe kryteria i warunki uczestnictwa 
w badaniach spowodowały, że w grupie eks-
perymentalnej (N = 40) znalazły się dzieci 
uprawiające rekreacyjnie sztuki walki (w wy-
miarze 2 razy po 90 minut w ciągu tygodnia) 
w Jastrzębiu-zdroju (N = 15) i Wodzisławiu 
Śląskim (N = 25). Grupę kontrolną (N = 35) 
tworzyły dzieci, które nigdy nie trenowały 
żadnej walki wręcz i uczęszczały do szkół 
podstawowych na terenie Jastrzębia-zdroju 
(N = 16) i Mszany (N = 19). procentowy udział 
dziewcząt i chłopców z podziałem na gru-
pę trenującą i kontrolną przedstawiono w 
tabeli 1.

W grupie kontrolnej (N = 35) zdecydowaną 
większość badanych stanowiły dziewczęta 
(N = 25), tj. 71,43%, a wśród dzieci trenują-
cych sztuki walki (N = 40) – chłopcy (N = 23), 
tj. 57,50%.

podczas badania posłużono się metodą 
sondażu diagnostycznego z użyciem testów 
psychologicznych. zastosowano standary-
zowane narzędzia badawcze. do pomiaru 

Tab. 1. Badani ze względu na płeć

płeć
Grupa trenująca Grupa kontrolna ogółem

N (%) N (%) N (%)

dziewczęta 17 40,48 25 59,52 42 100
Chłopcy 23 69,70 10 30,30 33 100
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zachowań agresywnych wykorzystano anoni-
mowy Kwestionariusz Agresji bussa i per-
ry’ego w wersji Amity (bpAQ) (buss i perry 
1992) w wersji przygotowanej przez instytut 
Amity (Siekierka 2005). Kwestionariusz za-
wierał 29 twierdzeń sformułowanych w celu 
pomiaru czterech skal agresji, tj. agresji fi-
zycznej – 9 pozycji, agresji słownej – 5 pozycji, 
a także gniewu – 7 pozycji i wrogości – 8 po-
zycji. ogólny wskaźnik agresji stanowił sumę 
wyników uzyskanych w zakresie poszczegól-
nych skal. respondenci w przypadku każdego 
z twierdzeń wskazywali, w jakim stopniu jest 
ono dla nich prawdziwe, używając 5-stop-
niowej skali likerta (1 – zupełnie do mnie nie 
pasuje, 2 – trochę do mnie nie pasuje, 3 – trud-
no powiedzieć, 4 – trochę do mnie pasuje, 
5 – całkowicie do mnie pasuje). otrzymane 
wyniki porównywano z wartością norma-
tywną opracowaną przez Tucholską (1998).

do badania ogólnego poziomu samooceny 
wykorzystano Skalę Samooceny (Self-esteem 
Scale) opracowaną przez rosenberga w pol-
skiej adaptacji dzwonkowskiej, lachowicz-
-Tabaczek i łaguny (łaguna i wsp. 2007). 
Samoocena jest w tym przypadku rozumiana 
jako względnie stała dyspozycja świadomej 
postawy (pozytywnej lub negatywnej) wobec 
własnego ja. zastosowana skala składała się 
z 10 twierdzeń. dziecko wskazywało, w jakim 
stopniu zgadza się z każdym z nich, używając 
4-stopniowej skali likerta (1 – zdecydowanie 
zgadzam się, 2 – zgadzam się, 3 – nie zga-
dzam się, 4 – zdecydowanie nie zgadzam się). 
do pomiaru poziomu samooceny wykorzy-
stano obliczenia skali zaproponowane przez 
rosenberga. Możliwe do uzyskania wyniki 
mieściły się w przedziale 0–30 punktów. 
Suma punktów stanowiła wskaźnik ogólnego 
poziomu samooceny. interpretację wyników 
przyjęto za rosenbergiem (http://www.
wwnorton.com/college/psych/psychsci/
media/rosenberg.htm), w której sugeruje się, 
że uzyskanie poniżej 15 punktów świadczy 
o niskim poziomie samooceny, wartość nor-
matywna obejmuje przedział 15–25 punktów, 
a wynik wynoszący powyżej 25 punktów 
wskazuje na wysoki poziom samooceny.

Kwestionariusze zawierały również me-
tryczkę dotyczącą wieku i płci respondenta. 
otrzymane wyniki zostały wykorzystane do 
analizy zachowań agresywnych i samooceny 

oraz korelacji między badanymi zmiennymi 
w grupie eksperymentalnej i kontrolnej oraz 
dziewcząt i chłopców.

podstawowej analizy danych dokonano, 
wykorzystując statystyki opisowe dla całej 
próby, a także z podziałem na grupę trenującą 
i kontrolną oraz dziewczęta i chłopców. ob-
liczono średnią ( ), odchylenie standardowe 
(SD), wskaźnik zmienności (V) oraz skoś-
ność (As). Miernikiem koncentracji stoso-
wanym w czasie badania był wskaźnik kur-
tozy (Ku). normalność rozkładów zmiennych 
sprawdzono na podstawie testu W Shapiro–
Wilka, a jednorodność wariancji – na pod-
stawie testu levene’a oraz testu browna 
i Forsythe’a. W celu weryfikacji istotności 
różnic ze względu na charakter rozkładów 
zmiennych, specyfikę badań jakościowych 
oraz liczebność próby zastosowano niepa-
rametryczny test U Manna–Whitneya. do 
porównania poziomu zachowań agresywnych 
w stosunku do wartości normatywnej został 
wykorzystany test istotności – „różnica 
między dwiema średnimi”, który jest dostępny 
w programie Statistica. różnice statystycznie 
istotne oszacowano dla p  0,05. Siła współ-
zależności między zmiennymi została okreś-
lona na podstawie współczynnika korelacji 
rang p-Spearmana. przyjęto poziom istot-
ności  = 0,05. do analizy wykorzystano pro-
gram komputerowy Microsoft office excel 
2007 oraz Statistica w. 12 firmy StatSoft.

WyniKi

z otrzymanych danych sporządzono tabele 
dla parametrów opisowych, kształtu rozkładu 
analizowanych zmiennych uzyskanych w gru-
pie trenującej i kontrolnej. Wyniki zostały 
przedstawione w tabeli 2 i 3.

podczas badania wystąpiły przypadki roz-
kładów asymetrycznych (skośnych). Jeśli przy-
jąć, że skośność (As) należy do <–1, 1>, gdy 
rozkład badanej zmiennej jest umiarkowa-
nie asymetryczny, to z tabeli 2 i 3 wynika, że 
wszystkie zmienne należą do tego przedziału 
zarówno w przypadku grupy eksperymen-
talnej, jak i kontrolnej. rozkład zmiennych 
dla których otrzymano wartości bezwzględne 
As w przedziale <0, 0,2> można uznać za 
symetryczny. Wskaźnik kurtozy (Ku) w od-
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niesieniu do wszystkich zmiennych w obu 
grupach należy do <–1,1>, co wskazuje, że kon-
centracja wokół średniej jest zadowalająca.

ze względu na charakter rozkładów zmien-
nych, specyfikę badań jakościowych oraz 
liczebność próby w celu zweryfikowania istot-
ności różnic między badanymi zmiennymi 
względem grupy trenującej i kontrolnej z po-
działem na płeć zastosowano nieparame-

tryczny test U Manna–Whitneya. Statystyki 
opisowe oraz wartości p oceniające istotności 
różnic pomiędzy wartościami średnich za-
warto w tabeli 4.

W odniesieniu do dziewcząt statystycz-
nie istotne różnice między grupą trenującą 
i kontrolną w przypadku samooceny (p < 
0,003), wrogości (p < 0,03). U chłopców wy-
stąpiły istotne różnice względem grup w 

Tab. 2. Statystyki opisowe badanych zmiennych dla grupy trenującej

badana zmienna SD V As Ku

Samoocena 23,98 2,02 8,42 –0,65 0,61
Gniew 15,85 2,02 12,74 –0,04 –0,53
Agresja fizyczna 20,90 3,81 18,25 –0,24 –0,33
Wrogość 18,03 2,03 11,27 –0,23 0,25
Agresja słowna 12,60 2,35 18,66 –0,60 0,11
ogólny wskaźnik agresji 67,38 6,01 8,92 –0,11 0,11

V – współczynnik zmienności, As – skośność, Ku – wskaźnik kurtozy

Tab. 3. Statystyki opisowe badanych zmiennych dla grupy kontrolnej

badana zmienna SD V As Ku

Samoocena 19,94 5,34 26,75 –0,02 –0,70
Gniew 17,09 4,87 28,47 0,28 0,76
Agresja fizyczna 20,43 7,50 36,73 0,58 –0,58
Wrogość 23,17 6,74 29,09 0,17 –0,80
Agresja słowna 13,57 4,13 30,45 0,00 –0,44
ogólny wskaźnik agresji 74,26 18,77 25,28 0,16 0,06

V – współczynnik zmienności, As – skośność, Ku – wskaźnik kurtozy

Tab. 4. Istotność różnic dla dziewcząt i chłopców względem grupy trenującej i kontrolnej

płeć badana zmienna
Grupa trenująca Grupa kontrolna

Wartość p
SD SD

dziewczęta

samoocena 25,06 0,97 20,48 5,29 0,003
gniew 15,76 1,30 16,76 5,36 0,14
agresja fizyczna 17,41 2,48 19,44 7,83 0,98
wrogość 18,94 1,85 23,28 6,54 0,03
agresja słowna 11,29 2,57 13,44 4,75 0,16
ogólny wskaźnik agresji 63,41 4,82 72,92 20,69 0,05

Chłopcy

samoocena 23,17 2,23 18,60 5,48 0,03
gniew 15,91 2,45 17,90 3,41 0,14
agresja fizyczna 23,48 2,23 22,90 6,31 0,50
wrogość 17,35 1,92 22,90 7,58 0,02
agresja słowna 13,57 1,65 13,90 2,02 0,77
ogólny wskaźnik agresji 70,30 5,09 77,60 13,14 0,32

oznaczone wartości są istotne statystycznie dla p  0,05.
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odniesieniu do samooceny (p < 0,03) oraz 
wrogości (p < 0,02). Mimo że nie zostały za-
obserwowane statystycznie istotne różnice, 
warto zwrócić uwagę, że dzieci z grupy tre-
nującej uzyskały niższą wartość średniej niż 
dzieci z grupy kontrolnej w odniesieniu do 
wszystkich skal agresji, z wyjątkiem agresji 
fizycznej u chłopców. W tym przypadku 
ćwiczących sztuki walki charakteryzował 
wyższy jej poziom. posiłkując się ponow-
nie testem U Manna–Whitneya, porównano 
wyniki uzyskane w Skali Samooceny ro-
senberga względem grupy trenującej i kontro-
lnej niezależnie od płci. okazało się, że dzieci 
uczestniczące w rekreacyjnych zajęciach sztuk 
walki charakteryzowała zdecydowanie wyż-
sza samoocena. otrzymano poziom istot-
ności p < 0,0004. Stwierdzono także, że w 
grupie trenującej płeć istotnie różnicowała 
wynik samooceny (p < 0,004). Wyższy jej po-
ziom osiągnęły dziewczęta. W grupie kontrol-
nej natomiast nie wykazano statystycznie 
istotnej różnicy w postrzeganiu siebie w za-
leżności od płci dziecka.

W celu określenia siły współzależności 
między poziomami poszczególnych zmien-
nych Kwestionariusza Agresji bussa i perry’ego 
oraz Skali Samooceny rosenberga wykorzy-

stano współczynnik korelacji rang -Spear-
mana. Wyniki dla poszczególnych grup 
zostały zaprezentowane w tabelach 5–8.

zaobserwowano umiarkowane (0,3 < | | 
< 0,5) korelacje ujemne między samooceną 
a agresją fizyczną i słowną oraz ogólnym 
wskaźnikiem agresji. ponadto stwierdzono 
przeciętne (0,3 < | | < 0,5) zależności dodat-
nie między gniewem a agresją słowną oraz 
między nią a agresją fizyczną. okazało się 
także, że agresja fizyczna jest umiarkowanie 
ujemnie skorelowana z wrogością. nie dziwi 
to, że zaobserwowano wysokie (0,5 < | | < 0,7) 
oraz bardzo wysokie (0,7 < | | < 0,9) korelacje 
dodatnie między ogólnym wskaźnikiem agre-
sji a gniewem oraz agresją fizyczną i słowną. 
najbardziej zaskakujący był brak choćby 
przeciętnej zależności między wrogością 
a ogólnym wskaźnikiem agresji (p = 0,09). 
Analogiczne analizy zostały przeprowadzone 
w grupie kontrolnej. otrzymane wyniki za-
prezentowano w tabeli 6.

W przeciwieństwie do grupy trenującej 
w grupie kontrolnej samoocena była umiar-
kowanie (0,3 < | | < 0,5) dodatnio skorelowa-
na z agresją słowną. na szczególną uwagę 
zasługują wysokie i bardzo wysokie zależności 
między pozostałymi rodzajami agresji a gnie-

Tab. 5. Korelacje między badanymi zmiennymi dla grupy trenującej

badana zmienna SeS Gniew Agresja 
fizyczna Wrogość Agresja 

słowna

Gniew –0,26
Agresja fizyczna –0,38 0,19
Wrogość 0,05 0,06 –0,34
Agresja słowna –0,31 0,39 0,42 –0,04
ogólny wskaźnik agresji –0,45 0,62 0,72 0,09 0,76

SeS – Skala Samooceny 
oznaczone wartości są istotne statystycznie na poziomie istotności  = 0,05.

Tab. 6. Korelacje między badanymi zmiennymi dla grupy kontrolnej

badana zmienna SeS Gniew Agresja 
fizyczna Wrogość Agresja 

słowna

Gniew 0,11
Agresja fizyczna 0,20 0,56
Wrogość –0,01 0,62 0,21
Agresja słowna 0,43 0,74 0,73 0,51
ogólny wskaźnik agresji 0,21 0,87 0,77 0,69 0,89

SeS – Skala Samooceny 
oznaczone wartości są istotne statystycznie na poziomie istotności  = 0,05.
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wem oraz między nimi a agresją słowną. 
Wykazano wysokie i bardzo wysokie kore-
lacje dodatnie między ogólnym wskaźnikiem 
agresji a wszystkimi skalami kwestionariusza, 
tj. gniewem, wrogością, agresją fizyczną 
i słowną.

W celu udzielenia odpowiedzi na posta-
wione w pracy pytanie badawcze dotyczące 
zależności między badanymi zmiennymi w 
zależności od płci wykorzystano ponownie 
współczynnik korelacji rang Spearmana. 
obliczono siły współzależności badanych 

Tab. 7. Korelacje między badanymi zmiennymi dla dziewcząt

badana zmienna SeS Gniew Agresja 
fizyczna Wrogość Agresja 

słowna

Gniew 0,08
Agresja fizyczna 0,15 0,56
Wrogość –0,12 0,54 0,28
Agresja słowna 0,18 0,67 0,64 0,54
ogólny wskaźnik agresji 0,03 0,83 0,76 0,68 0,87

SeS – Skala Samooceny 
oznaczone wartości są istotne statystycznie na poziomie istotności  = 0,05.

Tab. 8. Korelacje między badanymi zmiennymi dla chłopców

badana zmienna SeS Gniew Agresja 
fizyczna Wrogość Agresja 

słowna

Gniew –0,42
Agresja fizyczna 0,24 0,20
Wrogość –0,39 0,40 –0,12
Agresja słowna 0,00 0,61 0,39 0,15
ogólny wskaźnik agresji –0,23 0,86 0,46 0,55 0,72

SeS – Skala Samooceny 
oznaczone wartości są istotne statystycznie na poziomie istotności  = 0,05.

Tab. 9. Istotność różnic dla dziewcząt i chłopców trenujących sztuki walki  
względem wartości normatywnej

płeć badana zmienna
Grupa trenująca Wartość normatywna*

Wartość p
SD SD

dziewczęta

gniew 15,76 1,30 19,2 4,9 0,003
agresja fizyczna 17,41 2,48 18,9 5,7 0,15
wrogość 18,94 1,85 21,8 4,7 0,008
agresja słowna 11,29 2,57 14,5 2,9 0,0001
ogólny wskaźnik agresji 63,41 4,82 74,3 13,4 0,0006

Chłopcy

gniew 15,91 2,45 19,1 4,6 0,0009
agresja fizyczna 23,48 2,23 22,9 6,4 0,34
wrogość 17,35 1,92 23,6 5,1 0,0001
agresja słowna 13,57 1,65 15,7 3,0 0,0007
ogólny wskaźnik agresji 70,30 5,09 81,4 14,8 0,0003

* Źródło: badania własne z wykorzystaniem: Tucholska (1998), pomiar agresji: Kwestionariusz 
Agresji A. bussa i M. perry’ego, Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 9, 375. 
oznaczone wartości są istotne statystycznie na poziomie istotności  = 0,05.
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zmiennych dla dziewcząt i chłopców bez po-
działu na grupę trenującą i kontrolną. Wy-
niki korelacji dla dziewcząt przedstawiono 
w tabeli 7, a dla chłopców – w tabeli 8.

W przypadku dziewcząt został odnoto-
wany brak korelacji między samooceną a po-
zostałymi zmiennymi. W odniesieniu do 
chłopców natomiast zaobserwowano umiar-
kowane korelacje ujemne między samooceną 
a gniewem i wrogością. W przypadku dziew-
cząt stwierdzono wysokie i bardzo wysokie 
zależności między gniewem, agresją słowną 
oraz ogólnym wskaźnikiem agresji a wszyst-
kimi pozostałymi zmiennymi Kwestiona-
riusza Agresji. należy podkreślić, że u obu 
płci nie wykazano nawet przeciętnej kore-
lacji między agresją fizyczną a wrogością. 
U chłopców nie zostały stwierdzone także 
istotne zależności między agresją fizyczną 
a gniewem oraz agresją słowną i wrogością.

Ważnym aspektem badań było również 
porównanie poziomu samooceny u dzieci tre-
nujących w odniesieniu do norm populacyj-
nych. W tym celu wykorzystano interpretację 
wyników zaproponowaną przez rosenberga. 
okazało się, że wysoką samoocenę (powy-
żej 25 punktów uzyskanych w Skali Samo-
oceny) zaobserwowano u 35,29% dziewcząt 
i 13,04% chłopców. Warto zaznaczyć, że nis-
kiej samooceny (poniżej 15 punktów zdoby-
tych w kwestionariuszu) nie stwierdzono u 
żadnego dziecka uprawiającego sztuki walki.

W celu porównania poziomu zachowań 
agresywnych dzieci uprawiających rekreacyj-
nie sztuki walki i wartości normatywnej 
opracowanej przez Tucholską (1998) zasto-
sowano test istotności – „różnica między 
dwiema średnimi” dostępny w programie 
Statistica. za pomocą testu W Shapiro–Wilka 
sprawdzono normalność rozkładów zmien-
nych z podziałem względem płci. W przypad-
ku ogólnego wskaźnika agresji u dziewcząt 
(p < 0,04) oraz agresji fizycznej u chłopców 
(p < 0,03) rozkład nie był zbliżony do normal-
nego. Statystyki opisowe oraz poziom istot-
ności p różnic między wartościami średnich 
zawarto w tabeli 9.

W stosunku do wartości normatywnej 
stwierdzono, niezależnie od płci, statystycz-
nie istotnie niższy poziom w przypadku gnie-
wu, wrogości, agresji słownej oraz ogólnego 
wskaźnika agresji. U obu płci został zaob-

serwowany brak istotnych różnic w odnie-
sieniu do agresji fizycznej. Warto jednak 
podkreślić, że chłopcy uzyskali wyższy jej po-
ziom w porównaniu z normą populacyjną.

dySKUSJA

bez wątpienia zadaniem pedagogów, nauczy-
cieli, ale także trenerów i instruktorów jest 
przekazywanie swoim wychowankom ele-
mentarnych wartości, krzewienie idei pa-
triotycznych, kształtowanie pozytywnego 
obrazu własnej osoby i wzrostu pewności 
siebie. Wiek szkolny to okres, który niezwykle 
sprzyja nabywaniu nowych umiejętności 
i nawyków, jak i modelowaniu postaw oraz 
zachowań, które rzutują na przyszłe życie. 
nie ulega wątpliwości również to, że obowią-
zująca w sztukach walki dyscyplina, układ 
hierarchiczny, pisane i niepisane kodeksy 
moralne, regulamin dojo (sali gimnastycz-
nej), szacunek dla nauczyciela (trenera-mi-
strza) i partnera, a nawet miejsca ćwiczeń 
stwarzają ogromne możliwości pozytywnego 
formowania charakteru adeptów (Cynarski 
2006). Świadomość powyższych faktów skło-
niła autorki do przeprowadzenia badań do-
tyczących zachowań agresywnych i samo-
oceny dzieci 10–12-letnich uprawiających 
rekreacyjnie sztuki walki.

na podstawie analizy wyników wyka-
zano, że w przypadku obu płci statystycznie 
istotnie wyższy poziom samooceny prezen-
tują dzieci trenujące w czasie wolnym sztuki 
walki niż grupa kontrolna. przedstawione 
rezultaty pozostają zatem w zgodzie z wcześ-
niejszymi wynikami badań, podczas których 
korzystniejsze postrzeganie siebie zaobser-
wowano u osób uprawiających różne formy 
aktywności fizycznej w porównaniu z takimi, 
które nie podejmują rekreacyjnie aktywności 
ruchowej (Kościelak i Maroszek 1998). prze-
prowadzone badania potwierdzają także wy-
niki innych prac badawczych, w których wy-
kazano, że wraz z nabywaniem nowych 
umiejętności i poprawą sprawności moto-
rycznej następuje przyrost poziomu samo-
oceny (Kruczkowski i wsp. 1999). Warto zwró-
cić uwagę, że płeć różnicowała wynik Skali 
Samooceny w przypadku grupy ekspery-
mentalnej. okazało się, że większe korzyści 
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oddziaływania zajęć zaobserwowano u dziew-
cząt. Uprawianie sztuk walki przyczyniło się 
u nich bowiem do większego niż u chłopców 
pozytywnego postrzegania siebie, dodało 
pewności i wiary w swoje możliwości. zu-
pełnie nieistotna natomiast była zmienna 
płeć w odniesieniu do grupy kontrolnej.

Jeden z kluczowych aspektów badań sta-
nowiło również poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie: Czy wysoka samoocena może 
przyczynić się do obniżenia zachowań agre-
sywnych? W celu udzielenia choćby częścio-
wej odpowiedzi na nie obliczono siłę współ-
zależności między wynikami uzyskanymi 
w Skali Samooceny i Kwestionariuszu Agresji 
w grupie trenującej i kontrolnej oraz dziew-
cząt i chłopców. Uwzględniając zaobserwo-
wane korelacje, można stwierdzić, że u dzieci 
uczestniczących w zajęciach sztuk walki wy-
soka samoocena umiarkowanie przyczyniła 
się do obniżenia agresji fizycznej i słownej, 
a w konsekwencji także ogólnego wskaźnika 
agresji. W grupie chłopców natomiast okazało 
się, że pozytywny obraz siebie korzystnie 
oddziaływał na zmniejszenie gniewu i wro-
gości. Warto jednak podkreślić, że w grupie 
kontrolnej odnotowano dodatnią korelację 
pomiędzy samooceną i agresją słowną. po-
nadto w grupie dziewcząt pozytywne po-
strzeganie siebie nie wpływało na żadną 
zmienną Kwestionariusza Agresji. rezultaty 
wykonanych badań potwierdzają częściowo 
wyniki innych prac, w których wykazano, 
że podwyższenie samooceny przyczyniło się 
do tego, że osoba nie popełniała czynów spo-
łecznie nieaprobowanych, niemoralnych, 
związanych z przemocą i użyciem siły fizycz-
nej (Aronson 1987, Aronson i wsp. 1997).

na podstawie przeprowadzonych badań 
wykazano silną korelację gniewu z pozo-
stałymi wymiarami zachowań agresywnych 
w grupie kontrolnej oraz wśród dziewcząt 
i chłopców. Wyniki te pozostają zatem w 
zgodzie z wcześniejszymi rezultatami badań, 
podczas których zauważono, że ludzie są 
bardziej skłonni do agresji (zarówno werbal-
nej, jak i fizycznej), gdy odczuwają gniew 
(buss i perry 1992). najbardziej zaskakujące 
było natomiast stwierdzenie umiarkowanej 
korelacji ujemnej między agresją fizyczną 
a wrogością w grupie eksperymentalnej.

niezwykle istotne w czasie przeprowa-
dzonych badań było także porównanie po-

ziomu zachowań agresywnych dzieci trenu-
jących w odniesieniu do grupy kontrolnej 
i wartości normatywnej. po dokonaniu ana-
lizy wyników wykazano, że uczestniczenie 
w zajęciach rekreacyjnych z elementami sztuk 
walki istotnie przyczynia się w przypadku 
obu płci do niższego poziomu wrogości w 
porównaniu z rówieśnikami, którzy nie upra-
wiali nigdy żadnej walki wręcz. Ćwiczących 
charakteryzuje zatem mniejsze uczucie żalu, 
niechęci i niesprawiedliwości. Wrogość re-
prezentowała bowiem w Kwestionariuszu 
Agresji kognitywny komponent dziecięcych 
zachowań. ponadto zaobserwowano, że 
u dziewcząt uczestniczenie w zajęciach sztuk 
walki istotnie obniżało również wynik ogól-
nego wskaźnika agresji. bez wątpienia prze-
prowadzone badania udowodniły jednocześ-
nie, że w porównaniu z normą populacyjną 
dzieci trenujące charakteryzuje istotnie niż-
szy poziom wrogości, gniewu, agresji słownej 
oraz ogólnego wskaźnika agresji. Jedynie 
w przypadku agresji fizycznej różnice oka-
zały się statystycznie nieistotne. Częściowo 
potwierdza to wyniki prac innych autorów, 
którzy wykazali m.in., że trening karate może 
mieć korzystny wpływ na kontrolowanie 
agresji wśród dorastających chłopców, pod-
czas gdy u judoków nie stwierdzono takiego 
oddziaływania zajęć na sferę behawioralną 
(ziaee i wsp. 2012).

WnioSKi

zainteresowanie podjętą w pracy problema-
tyką jest istotne z wielu powodów. po pierw-
sze, rezultaty badań przyczyniają się do roz-
woju pedagogiki i psychologii. po drugie, 
wykorzystanie zebranych danych może być 
pomocne dla nauczycieli wychowania fizycz-
nego, trenerów i instruktorów prowadzących 
rekreacyjne zajęcia sztuk walki. nie ulega wąt-
pliwości także, że pozytywny obraz siebie 
dodaje pewności i podnosi wiarę we własne 
możliwości, co przekłada się na lepsze funk-
cjonowanie w społeczeństwie poprzez zapew-
nienie równowagi emocjonalnej i poprawę 
relacji interpersonalnych oraz na możliwość 
uzyskiwania wyższych wyników w nauce czy 
sporcie. Wszystko to sprawia, że badania do-
tyczące korzyści, jakie daje uprawianie sztuk 
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walki przez dzieci w wieku szkolnym, należy 
kontynuować. Wskazując możliwe obszary 
dalszych rozważań, warto jednocześnie 
zwrócić uwagę, że zarówno poziom samo-
oceny, jak i zachowań agresywnych nie jest 
stały, ale charakteryzuje go pewna dynamika, 
zmienność w trakcie życia człowieka. Jedną 
z kluczowych ról odgrywają bowiem czyn-
niki społeczne, środowiskowe i sytuacyjne. 
ogromne znaczenie w kształtowaniu poczu-
cia własnej wartości i reakcji emocjonalnych 
mają ogólnoświatowe przemiany dokonu-
jące się we wszystkich dziedzinach. Wpływają 
one i na sferę behawioralną, i poznawczo-
-emocjonalną człowieka. Świadomość powyż-
szych faktów każe zatem z wielką ostroż-
nością podchodzić do rezultatów uzyskanych 
w konkretnym momencie. nie mogą one być 
traktowane jako rozstrzygnięcia ostateczne. 
powinny natomiast stanowić punkt wyjścia 
dalszych rozważań.

Stąd też zasadne byłoby przeprowadzenie 
longitudinalnych badań z zastosowaniem 
przekrojowo-sekwencyjnego schematu analiz. 
Wydłużenie perspektywy czasowej umożli-
wiłoby rozważenie rzeczywistego oddziały-
wania zajęć sztuk walki, porównanie pozio-
mu zmiennych osobowościowych dzieci 
trenujących i z grupy kontrolnej, ale także 
ewentualnej zmiany poziomu samooceny 
i zachowań agresywnych pod wpływem tre-
ningu. zaletą przedstawionych badań okazało 
się wykonanie ich w grupie dzieci z tego sa-
mego przedziału wiekowego i zamieszkują-
cych na terenie sąsiadujących ze sobą miast. 
Warunki makrosystemu i czynniki społeczne 
były więc do siebie zbliżone, co pozwoliło na 
dokonanie odpowiednich porównań między 
wynikami grup. Fakty te niosą jednak ze sobą 
pewne ograniczenia i wady. Jedną z nich jest 
niemożność wyciągnięcia wniosków będą-
cych podstawą rekomendacji konkretnych 
działań przynajmniej na terenie kraju. Mając 
na uwadze to, że otrzymane wyniki odnoszą 
się do bardzo małej próby i że badaniami 
objęto zaledwie kilka pobliskich miast, za-
sadne jest dokonanie analogicznych analiz na 
terenie innych województw. pozwoliłoby 
to na wyciągnięcie uniwersalnych wnios-
ków odnoszących się do większej zbioro-
wości, a także porównanie rezultatów uzy-
skanych przez badaczy w innych krajach.

ponadto badania przeprowadzono wśród 
dzieci uprawiających sztuki walki rekreacyj-
nie, nieuczestniczących w zawodach spor-
towych. istotne byłoby zatem dokonanie 
podobnych analiz wśród nastolatków trenu-
jących sporty walki, jak np. judo, boks, karate, 
i porównanie ich wyników między respon-
dentami w zależności od podejmowanej 
przez nich aktywności fizycznej. Uzyskane 
rezultaty mogłyby potwierdzić prace innych 
autorów. pozwoliłoby to na pełne rozpozna-
nie problemu.
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