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Gniew i empatia a poziom zagro!enia
wykluczeniem spo ecznym u m odzie!y
Agnieszka Wilczy"ska1, Magdalena Mazur2
Uniwersytet !l"ski, Instytut Psychologii
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gliwice
1

2

Celem przeprowadzonych bada" by o wykazanie ró!nic w zakresie poziomu empatii oraz poziomu i sposobu wyra!ania gniewu pomi#dzy m odzie!$ w wysokim i niskim stopniu zagro!on$ wykluczeniem
spo ecznym. Porównane zosta y m.in. %rednie wyniki poziomu empatii i nasilenia oraz ukierunkowania
gniewu. Wyniki bada" pokaza y, !e m odzie! silniej zagro!ona wykluczeniem spo ecznym nie ró!ni si#
pod wzgl#dem %redniego poziomu empatii od m odzie!y s abiej zagro!onej tym zjawiskiem. Istotnie wy!sze wyniki poziomu empatii zarejestrowano jedynie w obr#bie podskal: osobista przykro%& oraz fantazja
w kwestionariuszu do badania empatii autorstwa Marka H. Davisa. W badaniach wykazano, !e m odzie!
silniej zagro!ona wykluczeniem spo ecznym wykazuje wy!szy poziom gniewu kierowanego na zewn$trz
oraz ni!szy poziom gniewu kierowanego do wewn$trz ni! m odzie! s abiej zagro!ona wykluczeniem.
S owa kluczowe: zagro#enie wykluczeniem spo ecznym, gniew, empatia, m odzie#

Ludzie nie s$ przystosowani do !ycia w samotno%ci.
W procesie ewolucji i kszta towania adaptacyjnego cz owiek zosta wyposa!ony w atrybuty pozwalaj$ce mu na
wczesne reagowanie na sygna y zagro!enia z otoczenia
zewn#trznego. Deprywacja potrzeby przynale!no%ci lub
zagro!enie jej zaspokojenia poci$ga za sob$ konsekwencje psychologiczne, spo eczne i zdrowotne (Cacioppo,
Hawkley, Berntson, 2003). D$!enie jednostki do tworzenia i utrzymywania wi#zi mi#dzyludzkich jest bowiem
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podstawowym mechanizmem motywacyjnym, pozwalaj$cym jej na przetrwanie (Baumeister, Leary, 1995).
Wyniki bada" pokazuj$, !e osoby odrzucone zamiast
dzia a& na korzy%& zwi#kszenia spo ecznej atrakcyjno%ci cz#sto reaguj$ redukcj$ zachowa" prospo ecznych,
obni!on$ empati$, przejawiaj$ mniejsz$ aktywno%& intelektualn$, ujawniaj$ wi#cej zachowa" gniewnych i agresywnych. S$ tak!e mniej ch#tne do zdyscyplinowania,
cz#%ciej reaguj$ obronnie, podejmuj$c nadmierne ryzyko lub odk adaj$c dzia ania na ostatni$ chwil# (Twenge,
Catanese, Baumeister, 2002). Wyniki bada" pokazuj$, i!
osoby odrzucone cz#sto przejawiaj$ wzrost spo ecznej
wra!liwo%ci i zainteresowanie bycia ponownie w $czonym (Gardner, Pickett, Jeffries, Knowles, 2005), któremu mo!e towarzyszy& l#k przed powtórzeniem odrzucenia (Gardner i in., 2005; Maner, DeWall, Baumeister,
Schaller, 2007).
Celem niniejszych bada" by o wykazanie obecno%ci
ró!nic mi#dzy m odzie!$ w wysokim i niskim stopniu zagro!on$ wykluczeniem spo ecznym pod wzgl#dem empatii oraz sposobu wyra!ania gniewu.

ZAGRO

ENIE WYKLUCZENIEM SPO!ECZNYM

W historii cz owiecze"stwa nie ka!dy by nara!ony
na ekskluzj# spo eczn$. Wykluczeniu z grupy podlega y
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przede wszystkim jednostki s absze lub odbiegaj$ce zachowaniem od innych. DeÞnicj# wykluczenia spo ecznego narzuca g ównie kontekst spo eczno-polityczny.
Jeszcze w ostatnim dziesi#cioleciu minionego wieku
osoby wykluczone spo ecznie by y przedstawiane jako
„ma o znacz$ca warstwa spo eczna, sk adaj$ca si# z jednostek prowadz$cych paso!ytniczy tryb !ycia, wykolejonych, naruszaj$cych przepisy prawa i normy wspó !ycia spo ecznego” (Szymczak, 1992, s. 108). Katharine
Duffy (1995) opisywa a wykluczenie spo eczne jako
niezdolno%& do efektywnego uczestnictwa w !yciu ekonomicznym, spo ecznym i kulturalnym. Wed ug Jankego
(2006, s. 51) wykluczenie spo eczne to „wyeliminowanie
kogo% lub czego%, usuni#cie b$d) wy $czenie, ale tak!e
zepchni#cie na margines, pozbawienie praw, uniemo!liwienie przejawiania jakiej% aktywno%ci”.
Jedno z podej%& badawczych wobec zjawiska wykluczenia spo ecznego bazuje na deÞnicji opisuj$cej dwadzie%cia trzy grupy spo ecznie zagro!one (Silver, 1995).
Zagro!enie wykluczeniem jest rozumiane jako zbiór
czynników z ró!nych obszarów spo ecznego funkcjonowania cz owieka, które w istotny sposób mog$ przes$dza&
o niezdolno%ci do uczestniczenia w uznawanych za wa!ne aspektach !ycia spo ecznego (Gore, Figueiredo, 2003).
Do czynników takich nale!$ na przyk ad ograniczone zasoby materialne i spo eczne, w tym m.in. ubóstwo czy
problemy zdrowotne. DeÞnicja znalaz a odzwierciedlenie
w Narodowej strategii integracji spo ecznej (NSIS) dla
Polski, przyj#tej przez zespó zadaniowy ds. reintegracji
spo ecznej (Budzia owska, 2010). W zaktualizowanej
wersji NSIS wyró!niono grupy podatne na wykluczenie
oraz grupy powa!nie zagro!one wykluczeniem spo ecznym. Grupy podatne na wykluczenie spo eczne to przede
wszystkim dzieci i m odzie! ze %rodowisk zaniedbanych,
dzieci wychowuj$ce si# poza rodzin$, oÞary patologii !ycia spo ecznego i osoby maj$ce bardzo trudne warunki
mieszkaniowe. W kategorii grup powa!nie zagro!onych
wykluczeniem dwa pierwsze miejsca zajmuj$ dzieci
i m odzie! wypadaj$ce z systemu szkolnego oraz osoby
trwale bezrobotne. Wykluczenie spo eczne opisano jako
sytuacj# braku lub ograniczonych mo!liwo%ci uczestnictwa, wp ywania i korzystania z podstawowych zasobów
spo ecznych i ekonomicznych, które powinny by& dost#pne dla wszystkich (Fr$ckiewicz, 2005). Predyktorami
zagro!enia wykluczeniem spo ecznym s$ mi#dzy innymi ubóstwo, bezrobocie oraz alkoholizm. Wed ug
bada" przeprowadzonych w 2007 roku przez Research
International Pentor (www.warto.eu) stanowi$ one g ówne czynniki ryzyka w polskiej populacji.
Ryzyko wykluczenia spo ecznego znacz$co wzrasta
w przypadku kumulowania si# czynników zagro!enia

(Kiselbach, 2003). Osoby zagro!one wykluczeniem spoecznym maj$ mniejsze mo!liwo%ci ekonomiczne, edukacyjne i wypoczynku, s$ bardziej nara!one na spo eczne
napi#tnowanie, a tak!e na skutki kryzysów i spo ecznych trudno%ci, na przyk ad zwi$zanych z macierzy"stwem, chorob$ czy niepe nosprawno%ci$ (Mahler, 1993;
Szarfenberg, 2007). Wykluczenie spo eczne i zwi$zana
z nim obni!ona jako%& !ycia wp ywaj$ na pogorszenie
zdrowia, dobrostanu psychicznego, zmian# %rodowiska
!ycia oraz mo!e nasila& zachowania przest#pcze (Levitas
i in., 2007).
W literaturze psychologicznej, w grupie osób najbardziej zagro!onych wykluczeniem spo ecznym na pierwszym miejscu wymienia si# dzieci i m odzie! pochodz$ce
ze %rodowisk zaniedbanych lub wychowuj$ce si# poza
rodzin$ (Krzyszkowski, 2005). Jako czynnik zagro!enia
wykluczeniem wskazywane jest samotne rodzicielstwo
(Kuziak, 2006). Rodziny dysfunkcjonalne, powa!nie
skonßiktowane, a przez to niezdolne do zaspokajania
potrzeb cz onków rodziny, które nie spe niaj$ oczekiwa" spo ecznych, tak!e s$ spostrzegane jako generuj$ce
problemy sprzyjaj$ce wykluczeniu spo ecznemu (Janke,
2006). Zdaniem Budzia owskiej (2010), m odzie! zagro!ona wykluczeniem w zasadzie znajduje si# ju! na marginesie !ycia spo ecznego jako outsiderzy, osoby niechciane i pomijane.
Poczucie wykluczenia jest uto!samiane z deprywacj$
potrzeby poczucia przynale!no%ci. Cz owiek zagro!ony
wykluczeniem ma bowiem %wiadomo%& ryzyka utraty
kontaktów interpersonalnych, wzrasta w nim poczucie
samotno%ci i izolacji, które z kolei doprowadza do utraty
poczucia bezpiecze"stwa (Krzesi"ska-*ach, 2006). Osoby
zagro!one wykluczeniem z regu y nie posiadaj$ sieci
wsparcia, która by aby pomocna w trudnych sytuacjach
!yciowych. Do utraty poczucia przynale!no%ci dochodzi
tak!e w sytuacjach zwi#kszenia dystansu psychicznego
mi#dzy rodzicami a dzie&mi, zmniejszenia interakcji emocjonalnych w rodzinie, podobnie jak bezstresowego wychowania, które zmniejsza kontrol# rodziców nad dzie&mi
(Janke, 2006). Ka!dy przekaz, okre%lany jako defaworyzacja, maj$cy na celu wprowadzenie niekorzystnych zmian
w obr#bie spo ecznej samo%wiadomo%ci jednostki (np.
zwi$zany z deprecjonowaniem jej zdolno%ci czy kompetencji), mo!e obni!a& szanse nastolatka na pe noprawne
funkcjonowanie w grupie i wp ywa& na pogorszenie relacji spo ecznych. Tym samym mo!e prowadzi& do takich
negatywnych konsekwencji, jak obni!enie poczucia w asnej warto%ci, samooceny i samoakceptacji (Zbonikowski,
2010), a tak!e wzrostu zachowa" agresywnych i przest#pczych oraz ryzykownych zachowa" seksualnych
(Budzia owska, 2010; Wilczy"ska-Kwiatek, 2009).

GNIEW I EMPATIA A POZIOM ZAGRO*ENIA WYKLUCZENIEM SPO+ECZNYM U M+ODZIE*Y

ZAGRO

ENIE WYKLUCZENIEM SPO!ECZNYM
A GNIEW

Gniew jest jedn$ z reakcji emocjonalnych, która pojawia si#, gdy zostaje zaburzone poczucie bezpiecze"stwa,
wzrasta poczucie bycia niezrozumianym przez innych,
w sytuacji braku zaspokojenia potrzeb lub gdy narasta
poczucie krzywdy. W poznawczym neoasocjacjonistycznym modelu frustracja–gniew–agresja, Berkowitz (1989)
wskaza , i! gniew mo!e by& elementem po%rednicz$cym
mi#dzy frustracj$ a agresj$. Gniew wywo any frustracj$
mo!e podwy!sza& gotowo%& do zachowa" agresywnych,
a w sytuacji nawyku – do reagowania agresj$. O rzeczywistym pojawieniu si# reakcji agresywnej decyduj$ nasilenie gniewu oraz si a bod)ców sygna owych w danej
sytuacji (Berkowitz, 1989).
Zillmann (1979) w swoim modelu transferu pobudzenia
podkre%la, !e nasilenie doznawanego gniewu jest funkcj$ si y pobudzenia Þzjologicznego generowanego przez
wydarzenie awersyjne oraz sposobu, w jaki nast#pnie
pobudzenie jest wyja%niane i oceniane przez jednostk#.
Lazarus (1991) podziela podej%cie poznawcze w ocenie
i interpretacji zdarze" potencjalnie wywo uj$cych gniew.
Stoi na stanowisku, !e gniew wzrasta, gdy za doznane
krzywdy obwiniamy inn$ osob#, oceniaj$c jej dzia ania
jako intencjonalne. Niektórzy autorzy twierdz$, !e nie
musimy przypisywa& komu% odpowiedzialno%ci, !eby
zareagowa& gniewem (Graham i in., 1992, za: +osiak,
2007). Zdaniem Steina i Levine’a (1990) frustracja jest
wystarczaj$ca do wywo ania gniewu. Konsekwencj$ frustracji wobec spo ecznych problemów, takich jak bieda
i bezrobocie mo!e by& reagowanie agresj$ (Pospiszyl,
2008). Wielowymiarowa deprywacja, a zw aszcza interpersonalne odrzucenie mo!e tak!e skutkowa& agresj$
(Stillman i in., 2009).
Sternberg (1999) uwa!a, !e gniewu do%wiadczamy, gdy
d$!enie do celu nie mo!e zosta& zrealizowane. Wyniki bada" sugeruj$, !e gniewne reakcje s$ zazwyczaj kierowane
na osoby bliskie. Frustracja, która pojawia si#, gdy jednostka nie mo!e osi$gn$& upragnionego celu (Paw owska,
Jundzi , 2000), cz#sto budzi gniew, rozgoryczenie i tendencje agresywne u dzieci (Ranschburg, 1993). Wed ug
Ogi"skiej-Bulik i Juczy"skiego (2001), gniew ukierunkowany na zewn$trz jest zwi$zany z agresj$ Þzyczn$ i s own$, a gniew ukierunkowany do wewn$trz z t umieniem
i kontrol$ emocji gniewu.
Roz adowanie gniewu poprzez agresj# niekoniecznie
prowadzi do poczucia katharsis. Jedno z bada" autorstwa Verony i Sullivan (2008) pokazuje, !e w perspektywie d ugoterminowej ten sposób roz adowania napi#cia emocjonalnego mo!e bardziej utrwala& reagowanie
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zachowaniami agresywnymi ni! je niwelowa&. Wielu
autorów pokazuje zwi$zek mi#dzy poczuciem zagro!enia wykluczeniem spo ecznym a reagowaniem z o%ci$
i agresj$. W jednym z bada" prowadzonych przez Twenge
i wspó pracowników (Twenge i in., 2002), osoby, które
nie zosta y wybrane do spo ecznych interakcji w przysz o%ci, prezentowa y kilkakrotnie wi#cej negatywnych
emocji (33) ni! pozytywnych (8). W%ród negatywnych
emocji a! siedem okre%le" dotyczy o gniewu (Twenge
i in., 2002).
Gniew jest reakcj$ emocjonaln$, której ekspresja jest
zwykle negatywnie odbierana przez spo ecze"stwo
(+osiak, 2007). Semmelroth (2010) dzieli gniew na
gniewne uczucia i my%li (na przyk ad: irytacja, uraza czy
planowanie zemsty) i na gniewne zachowania (na przyk ad: wyraz twarzy, gniewne s owa, gesty, zachowania).
Gniewne my%li przygotowuj$ do wprowadzenia gniewnych zachowa". Trudno%ci z regulacj$ i w a%ciwym wyra!aniem gniewu wp ywaj$ zwrotnie na interakcje i relacje
spo eczne. Dzieci, które nie potraÞ$ radzi& sobie ze swoim
gniewem, s$ mniej lubiane przez rówie%ników i prezentuj$ mniejsze umiej#tno%ci spo eczne (Lewis, Haviland-Jones, 2000). Nasilona negatywna emocjonalno%& i trudno%ci z regulowaniem emocji mog$ wp ywa& na gorsze
funkcjonowanie spo eczne. Badania Cassidy’ego, Parke’a, Butskovsky’ego i Braungarta (1992) wykaza y, !e
dzieci odrzucane s$ postrzegane przez rówie%ników jako
bardziej sk onne do gniewu w sytuacji konßiktowej.
Inne badania, przeprowadzone w grupie 186 dzieci
w wieku od 11 do 13 lat, pokaza y, !e regulacja emocji
odbywa si# za po%rednictwem poznawczej oceny wydarze". Negatywna ocena poznawcza sytuacji lub wyolbrzymianie jej znaczenia jako niesprzyjaj$cej (katastroÞzowanie) przyczynia o si# do wzrostu negatywnych emocji
u m odzie!y. W przypadku pozytywnej oceny zdarzenia
lub uruchomienia strategii odseparowania si# lub unikania
my%lenia o danej sytuacji jako zagra!aj$cej wykluczeniem
zaobserwowano obecno%& emocji pozytywnych i neutralnych (Reijntjes, Dekovic, Vermande, Telch, 2008).
U dzieci, które przejawia y niski poziom negatywnej
emocjonalno%ci, stwierdzono wysoki poziom funkcjonowania spo ecznego. Trudno%ci w kontaktach z rówie%nikami powodowa y ograniczone szanse dziecka na nauczenie si# radzenia sobie z gniewem. Natomiast deÞcyty
w zakresie regulacji gniewu sprzyja y przynale!no%ci do
grupy ryzyka zwi$zanego z problemami behawioralnymi
(Eisenberg i in., 1997).
W %wietle licznych bada", zagro!enie wykluczeniem
spo ecznym oraz sytuacje zwi$zane z deprywacj$ potrzeby przynale!no%ci powoduj$ wzrost agresji. Ameryka"ski
Surgeon General’s Report, dotycz$cy przemocy w%ród
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m odzie!y (2001), wykaza , !e spo eczne wykluczenie
(zoperacjonalizowane jako „s abe wi#zi spo eczne”) by o
najsilniejszym predyktorem przemocy w%ród nastolatków, o du!o wi#kszej sile wp ywu ni! przynale!no%& do
gangu, ubóstwo czy narkomania. Garbarino (1999) wyja%nia, !e m odzie! reaguje na wykluczenie spo eczne swoistym rodzajem depresji atypowej, przejawiaj$cej si# nie
tyle uczuciami smutku, ile sk onno%ciami do zachowa"
destrukcyjnych i agresywnych.
Autorzy eksperymentalnych bada" nad wykluczeniem spo ecznym potwierdzili, !e agresja wyst#puje na
wysokim poziomie zw aszcza w%ród osób, które s$ odrzucane lub pomijane (Twenge i in., 2001). Zachowania
agresywne s$ opisywane jako mechanizm zwalczania
poczucia wykluczenia (Williams, 2007) przez odwet na
osobach b#d$cych bezpo%rednio )ród em wykluczenia
(Leary, Kowalski, Smith, Philips, 2003), ale tak!e jako
przejaw ogólnego wzrostu wrogo%ci, z o%ci i gniewu wobec innych ludzi (Buckley, Winkel, Leary, 2004; Leary,
Twenge, Quinlivan, 2006).
Ostatnie kilkadziesi$t lat bada" pokaza o, !e wzrost
liczby zachowa" agresywnych i przest#pczych jest adekwatny do liczby rozwodów, !ycia w samotno%ci i innych
zjawisk zwi$zanych z dekonstrukcj$ wi#zi spo ecznych
(Twenge i in., 2001).

EMPATIA U OSÓB ZAGRO

ONYCH WYKLUCZENIEM

Empatia jest ró!nie rozumiana. Ickes (1997) spostrzega empati# wy $cznie jako proces poznawczy. Wed ug
Davisa (1994), empatia obejmuje zarówno afekt, jak
i podstawowe procesy poznawcze. Eisenberg (2005), podzielaj$c powy!sze rozumienie, uznaje, i! empatia obejmuje zarówno poznawcze spostrzeganie i rozumienie stanu emocjonalnego innej osoby, jak i sk adniki afektywne.
Podobnie Cohen i Strayer (1996) deÞniuj$ empati# jako
proces obejmuj$cy afekt i procesy poznawcze. Wed ug
autorów, empatia to umiej#tno%& zrozumienia i uczestniczenia w stanie emocjonalnym innej osoby. Empatia rozumiana jako rozpoznawanie emocji jest wskazywana jako
jeden z wymiarów inteligencji emocjonalnej (Goleman,
1977; Mayer, Salovey, 1999; Wojciszke, Doli"ski, 2008).
W badaniach eksperymentalnych stwierdzono, !e empatia i zwi$zane z ni$ zachowania prospo eczne s$ znacznie bardziej ograniczone u osób, które do%wiadczaj$ wykluczenia spo ecznego. Badanie Twenge i wspó pracowników (Twenge, Ciarocco, Baumeister, DeWall, Bartels,
2007) pokaza o, i! wykluczenie spo eczne prowadzi do
silnego spadku liczby zachowa" prospo ecznych, w tym
ogranicza udzielanie wsparcia Þnansowego czy pomocy
i wspó pracy. Oceniono, !e spo%ród osób zagro!onych
samotn$ przysz o%ci$ jedynie 20% podejmowa o si#

wolontariatu w porównaniu do grupy niezagro!onej powy!szym wykluczeniem, natomiast 90% spo%ród osób
niezagro!onych deklarowa o wspó prac#.
Badacze sugeruj$, !e brak empatii, jaki cz#sto wyst#puje w zwi$zku z wykluczeniem spo ecznym, jest
skutkiem konieczno%ci radzenia sobie z bolesnym do%wiadczeniem. Cz owiek staje si# wówczas odporny zarówno na psychiczne, jak i na Þzyczne odczuwanie bólu.
Eisenberger i wspó pracownicy (2003) potwierdzili przy
u!yciu rezonansu magnetycznego (fMRI), !e wykluczenie spo eczne i ból Þzyczny aktywuj$ te same struktury
w mózgu. Wyniki badania DeWalla i Baumeistera wskazuj$ na to, !e sposobem radzenia sobie z bólem jest popadanie w stan emocjonalnego odr#twienia. Osoby, które
poddawano wykluczeniu, wykazywa y wi#ksz$ tolerancj# na Þzyczny ból oraz ot#pienie emocjonalne w postaci
obni!onej umiej#tno%ci do odczuwania empatii (DeWall,
Baumeister, 2006).
Zwi$zek mi#dzy wykluczeniem spo ecznym a redukcj$ zachowa" prospo ecznych odnotowano tak!e w badaniach z udzia em dzieci (Gest, Graham-Bermann,
Hartup, 2001). Badanie Kaukiainen i wspó pracowników (Kaukiainen, Björkqvist, Österman, Lagerspetz,
Niskanen, 1995) wykaza o, !e wzrost inteligencji spoecznej u dzieci powy!ej 11. roku !ycia jest pozytywnie
powi$zany z nabyciem umiej#tno%ci odczuwania empatii,
a negatywnie zwi$zany z agresj$. Negatywna korelacja
pomi#dzy empati$ i agresj$ zosta a potwierdzona tak!e
w innych badaniach, w grupie dzieci i m odzie!y (Asher,
Coie, 1990; Gest i in., 2001; Wentzel, McNamara, 1999).
Szczególny rodzaj empatycznego wspó odczuwania
w sytuacjach obserwowanego odrzucenia innych odnotowano w badaniach prowadzonych z udzia em nauczycieli. Badacze oceniali sposób, w jaki reaguj$ osoby b#d$ce %wiadkami emocjonalnego prze%ladowania innych.
Wyniki pozwoli y wnioskowa&, !e nauczyciele, którzy
do%wiadczyli wcze%niej bólu, potraÞli realnie oszacowa&
rozmiar odczuwanego przez innych cierpienia w porównaniu z osobami, które nie mia y takich do%wiadcze"
(Nordgren, Banas, MacDonald, 2011).

HIPOTEZY BADAWCZE
Badanie mia o na celu weryÞkacj# g ównej hipotezy,
zgodnie z któr$ m odzie! cechuj$ca si# wysokim wska)nikiem zagro!enia wykluczeniem spo ecznym ró!ni si#
pod wzgl#dem empatii oraz nasilenia i ukierunkowania
gniewu od m odzie!y z niskim wska)nikiem zagro!enia
wykluczeniem spo ecznym. Mimo !e literatura przedmiotu wydaje si# sugerowa& kierunkowy charakter hipotez
(osoby zagro!one wykluczeniem spo ecznym wykazuj$
deÞcyt empatii), to jednak z uwagi na wielowymiarowy
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czy raczej wieloczynnikowy charakter empatii przytaczane wyniki bada" nie pozwalaj$, zdaniem autorek,
na przeprowadzenie spójnej metaanalizy. Bowiem czy
w ka!dym aspekcie empatii osoby zagro!one wykluczeniem spo ecznym b#d$ wykazywa& deÞcyt w stosunku do
grupy niezagro!onej? Trudno postawi& jednoznaczn$ hipotez# badawcz$, nie nara!aj$c si# na „b $d III rodzaju”
przy weryÞkacji hipotez statystycznych (Kimball, 1957).
Dlatego zdecydowano si# postawi& hipotez# bezkierunkow$ dotycz$c$ empatii (hipoteza 1) oraz dwie hipotezy
kierunkowe (hipoteza 2 i 3) dotycz$ce gniewu:
Hipoteza 1: M odzie! silniej zagro!ona wykluczeniem
spo ecznym ró!ni si# poziomem empatii od m odzie!y
s abiej zagro!onej wykluczeniem.
Hipoteza 2: M odzie! silniej zagro!ona wykluczeniem
spo ecznym wykazuje wy!szy poziom gniewu kierowanego na zewn$trz ni! m odzie! s abiej zagro!ona wykluczeniem.
Hipoteza 3: M odzie! silniej zagro!ona wykluczeniem
spo ecznym wykazuje ni!szy poziom gniewu kierowanego do wewn$trz ni! m odzie! s abiej zagro!ona wykluczeniem.

METODA
Osoby badane
Badanie zosta o przeprowadzone w%ród nastolatków ze
szkó podstawowych oraz gimnazjalnych, którzy zg osili
si# do poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wzgl#du
na trudno%ci szkolne, problemy emocjonalne i/lub wychowawcze. Wzi# o w nim udzia 70 losowo wybranych
osób w wieku od 11 do 17 lat (wiek: M = 14,1; SD = 1,34),
w tym 44 dziewcz#ta i 26 ch opców, którzy wyrazili zgod# na udzia w badaniu.
Rodzice osób badanych, a tak!e osoby badane podpisali zgod# na udzia w badaniach oraz zostali poinformowani, i! przeprowadzane badanie jest anonimowe, a jego
wyniki b#d$ s u!y& celom naukowym.
Narz"dzia
Pomiar empatii. Poziom empatii zosta zbadany z wykorzystaniem dwóch kwestionariuszy: Kwestionariusza
inteligencji emocjonalnej (INTE) oraz Interpersonal Reactivity Index (IRI).
Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (INTE) zosta
stworzony przez Schutte, Malouffa, Hall, Haggerty’ego,
Coopera, Goldena i Dornheima (1998). Autorkami polskiej adaptacji s$ Anna Ciechanowicz, Aleksandra
Jaworowska i Anna Matczak (2008). INTE s u!y do pomiaru inteligencji emocjonalnej. Kwestionariusz INTE
sk ada si# z 33 pozycji, które maj$ charakter stwierdze".
Ich prawdziwo%& w stosunku do w asnej osoby badany
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ocenia na pi#ciostopniowej skali (od 1 – zdecydowanie nie
zgadzam si$ do 5 – zdecydowanie zgadzam si$). Oprócz
wyniku ogólnego mo!na uzyska& dwa osobne wyniki
czynnikowe. Czynnik I to zdolno%& do wykorzystywania
emocji w celu wspomagania my%lenia i dzia ania, czynnik II to zdolno%& do rozpoznawania emocji. Zgodno%&
wewn#trzna kwestionariusza INTE jest zadowalaj$ca.
Wspó czynniki % Cronbacha dla prób normalizacyjnych
zawieraj$ si# w granicach 0,82–0,91. Zewn#trzn$ trafno%&
sprawdzono, odnosz$c wyniki kwestionariusza INTE do
wyników kwestionariusza DINEMO, PKIE oraz SIE-T
(Ciechanowicz i in., 2008).
Interpersonal Reactivity Index (IRI). Autorem kwestionariusza jest Mark H. Davis (1980). Kwestionariusz jest
przeznaczony do badania poziomu empatii. Pozyskano go
wprost od autora i uzyskano zgod# na jego wykorzystanie
bezpo%rednio przed rozpocz#ciem bada". Kwestionariusz
sk ada si# z 28 twierdze", które badana osoba ma oceni&
na podstawie 5-stopniowej skali Likerta (0 – nie opisuje
mnie dobrze, 4 – opisuje mnie bardzo dobrze). Za pomoc$
kwestionariusza mo!liwe jest opisanie empatii w obr#bie
czterech podskal (siedem pozycji w ka!dej podskali):
Skala 1 Perspective Taking/PT – przyjmowanie perspektywy/PP – ocenia zdolno%& do spontanicznego przyjmowania psychologicznego punktu widzenia innych w !yciu
codziennym.
Skala 2 Fantasy/F –fantazja/F – ocenia zdolno%& do rozumienia emocji postaci Þkcyjnych, wyobra!ania sobie
siebie w uczuciach i zachowaniach bohaterów np. Þlmowych.
Skala 3 Empathic Concern/EC – empatyczna troska/ET
ocenia zdolno%& do%wiadczania uczu& ciep a, sympatii
i wspó czucia osobom b#d$cym pod wp ywem negatywnych zdarze".
Skala 4 Personal Distress/PD – osobista przykro%&/OP
– ocenia zdolno%& do%wiadczania uczu& zwi$zanych
z przykro%ci$ (dyskomfortem) lub/i l#kiem w konfrontacji z cierpieniem i negatywnymi emocjami innych.
IRI w oryginalnej wersji j#zykowej ma wysok$ trafno%&
i rzetelno%&. Rzetelno%& kwestionariusza zosta a oceniona na podstawie wspó czynnika zgodno%ci wewn#trznej
% Cronbacha. Wyniki te prezentuj$ si# nast#puj$co: skala
fantazja: m#!czy)ni – % = 0,78; kobiety – % = 0,75; skala
przej#cie perspektywy: m#!czy)ni – % = 0,75; kobiety –
% = 0,78; skala empatyczna troska: m#!czy)ni – % = 0,72;
kobiety – % = 0,70; skala osobista przykro%&: m#!czy)ni
– % = 0,78; kobiety – % = 0,78 (Davis, 1980).
Dla podskal obu narz#dzi obliczono macierz korelacji.
Podskale INTE, jak mo!na by o oczekiwa& (Ciechanowicz
i in., 2008), s$ ze sob$ silnie skorelowane: r = 0,662.
Dla niniejszego badania jednak bardziej interesuj$ce od
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interkorelacji okaza y si# wspó zale!no%ci mi#dzy podskalami INTE a podskalami IRI. W tym obszarze zaznaczy y si# dwie prawid owo%ci. Odnotowano, !e podskale
IRI przyjmowanie perspektywy oraz empatyczna troska
istotnie, mimo !e s abo, koreluj$ z obiema skalami INTE
– na poziomie r , 0,4 (dok adnie w zakresie 0,386–0,421).
Pozosta e podskale IRI – fantazja i osobista przykro%& s$
ze sob$ skorelowane (r = 0,357), a oprócz tego nie wykazuj$ !adnych istotnych wspó zale!no%ci z jak$kolwiek
z pozosta ych skal IRI, jak i INTE. Aby nieco wyostrzy&
obraz tych zale!no%ci przeprowadzono analiz# g ównych
sk adowych (z rotacj$ VARIMAX), w której liczba (2)
sk adowych zosta a ustalona statystycznie (& > 1). Wyniki
prezentuje tabela 1. Jak pokazuj$ wyniki oblicze", mo!na wyodr#bni& dwa niezale!ne od siebie czynniki. Jeden
tworz$ skale INTE i podskale IRI: przyjmowanie perspektywy oraz empatyczna troska, drugi czynnik to podskale IRI – fantazja i osobista przykro%&. Mo!na zatem
oczekiwa&, !e istotno%& ró!nic b#dzie uk ada& si# odpowiednio do uzyskanych czynników.
Rzetelno%& polskiej wersji kwestionariusza IRI zostaa w obecnym badaniu wst#pnie oceniona na podstawie
wspó czynnika zgodno%ci wewn#trznej % Cronbacha
(wspó czynnik obliczono $cznie dla obu p ci). Uzyskano
nast#puj$ce wyniki w poszczególnych skalach: wynik
ogólny % = 0,818; osobista przykro%& % = 0,571; przyjmowanie perspektywy % = 0,376; empatyczna troska
% = 0,552; fantazja: % = 0,545.
Pomiar gniewu. Do pomiaru nasilenia i kierunku gniewu wykorzystano skal# ekspresji gniewu (SEG) skonstruowan$ przez Nin# Ogi"sk$-Bulik i Zygfryda Juczy"skiego

(2001). Skala zawiera 20 stwierdze" (10 dla ka!dej podskali) i s u!y do pomiaru sposobu wyra!ania gniewu
u dzieci i m odzie!y. Skala oceny wyników uzyskanych
na skali SEG – gniew ukierunkowany na zewn$trz i SEG
– gniew ukierunkowany do wewn$trz dokonuje si# po
przekszta ceniu wyników surowych na jednostki standaryzowane w skali stenowej. Wspó czynnik % Cronbacha
mie%ci si# w granicach od 0,73 do 0,83 dla gniewu kierowanego na zewn$trz i od 0,67 do 0,84 dla gniewu ukierunkowanego do wewn$trz (dla poszczególnych grup wiekowych od 11 do 17 lat). Do opisu ró!nic mi#dzy osobami
z wysokim i z niskim wska)nikiem zagro!enia wykluczeniem spo ecznym u!yto wyników surowych.
Skala s u!y do pomiaru gniewu, który odnosi si# do
ogólnych sytuacji oraz reakcji zazwyczaj przejawianych.
Gniew jest uto!samiany z zachowaniami wrogimi i agresywnymi, ale tak!e z formami zachowa" akceptowanych
spo ecznie. Wyniki analiz (Ogi"ska-Bulik, 1998, za:
Juczy"ski, 2001) wskazuj$, !e im silniejsza tendencja do
ujawniania gniewu (gniew ukierunkowany na zewn$trz),
tym wi#ksza sk onno%& do zachowa" agresywnych (m.in.
napastliwo%& Þzyczna, s owna) oraz tym wi#ksze negatywizm i dra!liwo%&. Korelacje przeprowadzone mi#dzy wynikami na skali SEG – gniew ukierunkowany do
wewn$trz (odpowiada reakcji kontrolowania i t umienia
gniewu) – a tendencj$ do zachowa" agresywnych (takimi
jak napastliwo%& Þzyczna, s owna) by y ujemne.
Pomiar wska#nika zagro$enia wykluczeniem spo%ecznym. Pomiaru poziomu zagro!enia wykluczeniem
spo ecznym dokonano za pomoc$ ankiety Wska'nik zagro#enia wykluczeniem spo ecznym (WZWS).

Tabela 1
Wyniki analizy g ównych sk adowych* podskal INTE i IRI
Narz dzie

Nazwa podskali

!adunki czynnikowe
!

INTE

IRI

Zdolno"# do rozpoznawania emocji

0,832

Wykorzystywanie emocji w celu wspomagania my"lenia i dzia$ania

0,823

Przyjmowanie perspektywy

0,698

Empatyczna troska

0,679

Fantazja

0,821

Osobista przykro"#

0,811

Wariancja wyja"niona
* Rotacja VARIMAX; liczba sk adowych wg kryterium & > 1.
Nie zamieszczono adunków - 0,2 na pozosta ych czynnikach.
.ród o: opracowanie w asne.

39,0%

22,9%
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kompetentnych (trzech psychologów i dwóch pedagogów
oceniaj$cych stopie" zagro!enia wykluczeniem spo ecznym na 6-stopniowej skali Likerta).
Uzyskano wysoki wspó czynnik korelacji (wspó czynnik korelacji Pearsona r = 0,838; p < 0,01) mi#dzy %redni$ miar$ oceny s#dziów kompetentnych a wska)nikiem
zagro!enia wykluczeniem spo ecznym WZWS, co wskazuje na wysok$ trafno%& WZWS jako narz#dzia pomiaru
zagro!enia wykluczeniem spo ecznym.

Pierwotna posta& ankiety zawiera a 60 pyta", uwzgl#dniaj$cych 12 czynników zagro!enia wykluczeniem spoecznym, na które badani udzielali odpowiedzi „tak” lub
„nie”.
Czynniki sk adaj$ce si# na wska)nik zagro!enia wykluczeniem spo ecznym wyodr#bniono w oparciu o przyj#t$ deÞnicj# zagro!enia wykluczeniem spo ecznym.
Wyró!niono w%ród nich: bezrobocie opiekuna/rodzica,
ubóstwo, brak dost#pu do dodatkowych zaj#&/us ug zwi$zanych z kultur$ i sztuk$, u!ywanie alkoholu, palenie
papierosów, wizyty policji w domu rodzinnym, wagarowanie, niepe nosprawno%& Þzyczn$ i/lub psychiczn$ lub
uci$!liw$ chorob#, konßikty w domu, rozwód rodziców,
konßikty w szkole, konßikty z rówie%nikami.
Na ka!dy czynnik sk ada o si# od 2 do 7 pyta". W ostatecznym wariancie, po badaniach pilota!owych, do ankiety WZWS w $czono po jednym pytaniu dla ka!dego
z dwunastu czynników.
Ostatecznie zakres teoretyczny mo!liwych punktów
WZWS wynosi od 0 (brak wyst#powania czynników
zagro!enia wykluczeniem) do 12 (obecno%& wszystkich
czynników zagro!enia wykluczeniem spo ecznym).
Wst#pna ocena w asno%ci psychometrycznych WZWS
zosta a przeprowadzona na 63 osobach, w grupie
20 ch opców i 43 dziewczyn, w wieku od 13 do 17 lat
(M = 16,97). Rzetelno%& narz#dzia ustalono na podstawie wspó czynnika zgodno%ci wewn#trznej % Cronbacha
(% = 0,612).
Trafno%& kryterialn$ WZWS oceniono na podstawie porównania wyników WZWS z ocen$ s#dziów

WYNIKI
Wyniki pomiaru za pomoc$ WZWS zagro!enia wykluczeniem spo ecznym zosta y zdychotomizowane w punkcie mediany, tj. uczestnicy badania (N = 70) zostali podzieleni na dwie grupy na podstawie warto%ci mediany
(Mdn = 5) WZWS. Osoby ze wska)nikiem zagro!enia
nie wi#kszym ni! 5 zosta y okre%lone jako grupa z niskim wska)nikiem zagro!enia, natomiast osoby, których
wska)nik zagro!enia wynosi wi#cej ni! 5 (6–12), zosta y
okre%lone jako grupa z wysokim wska)nikiem zagro!enia. 'redni wska)nik zagro!enia w badanej grupie wynosi M = 5,4 z odchyleniem SD = 2,29.
Aby zweryÞkowa& hipotezy, wykorzystano test t-Studenta dla grup niezale!nych. Porównane zosta y %rednie
wyniki poziomu empatii (wg. INTE i IRI) i nasilenia
odczuwanego gniewu w grupach z niskim i z wysokim
wska)nikiem zagro!enia wykluczeniem spo ecznym.
Przed przeprowadzeniem testu t-Studenta sprawdzono
za pomoc$ testu Shapiro-Wilk za o!enie o normalno%ci
rozk adu. Potwierdzi on (na poziomie p > 0,10) rozk ad

Tabela 2
Porównanie grup z wysokim i niskim WZWS pod wzgl$dem wyników w podskalach IRI, INTE oraz SEG (test t-Studenta)
Niski WZWS
(n = 39)

Wysoki WZWS
(n = 31)

test t-Studenta
(df = 68*)

Wielko"# efektu

M

SD

M

SD

t

p

d Cohena

r Cohena

062,11

07,69

062,03

07,04

00,05

< 0,96

0,01

0,00

Zdolno"# do rozpoznawania emocji (INTE)

042,20

05,47

041,60

05,36

00,46

< 0,64

0,11

0,05

Ogólny wynik w INTE

119,80

13,23

117,86

13,32

00,61

< 0,55

0,15

0,07

Empatyczna troska (IRI)

016,24

03,94

016,21

04,28

00,03

< 0,97

0,01

0,00

Przej cie perspektywy (IRI)

016,30

04,30

015,76

03,59

00,56

< 0,58

0,14

0,07

Osobista przykro"# (IRI)

012,99

04,21

015,82

03,28

–3,07

< 0,01

0,75

0,35

Fantazja (IRI)

014,25

05,57

017,71

04,94

–2,72

< 0,01

0,66

0,31

Gniew ukierunkowany na zewn%trz (SEG)

026,63

08,78

031,70

06,36

–2,70

< 0,01

0,66

0,31

Gniew ukierunkowany do wewn%trz (SEG)

030,78

07,89

027,48

05,36

02,07

< 0,05

0,49

0,24

Wykorzystywanie emocji w celu wspomagania
my"leniu (INTE)

* W przypadku analizy zmiennej gniew ukierunkowany do wewn$trz (SEG) df = 66,53.
.ród o: opracowanie w asne.
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normalny wyników wszystkich zmiennych poddanych
analizie.
Za o!enie homogeniczno%ci wariancji sprawdzono testem Levene’a. Tylko w przypadku wyniku SEG – gniew
ukierunkowany do wewn$trz nie potwierdzono homogeniczno%ci wariancji. W przypadku testu dla tej zmiennej
wprowadzono korekt# ze wzgl#du na brak spe nienia tego
za o!enia (korekta warto%ci stopni swobody – patrz tabela 2).
Wyniki testu (statystyki opisowe, warto%ci t, prawdopodobie"stwa oraz wielko%ci efektu) przedstawia tabela 2.
Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2
mo!na stwierdzi&, !e osoby z wysokim wska)nikiem zagro!enia wykluczeniem spo ecznym wykazuj$ wy!szy
%redni poziom w warto%ciach podskal IRI – osobista przykro%& i fantazja, w skali gniewu ukierunkowanego na zewn$trz oraz ni!szy poziom w skali gniewu kierowanego
do wewn$trz. W przypadku pozosta ych analizowanych
zmiennych nie uzyskano istotnych statystycznie ró!nic
nawet w kategoriach tendencji (p < 0,1). Wska)nik wielko%ci efektu d i r-Cohena w przypadku istotnych ró!nic
kszta tuje si# na poziomie efektów przeci#tnych, z wyj$tkiem zmiennej gniew ukierunkowany do wewn$trz,
w przypadku której efekt nale!y okre%li& jako s aby (por.
Cohen, 1992).
Podsumowuj$c: uzyskane wyniki analizy statystycznej potwierdzaj$ hipotezy 2 i 3. W przypadku hipotezy 1
w zakresie pierwszego czynnika empatii nie wykazano !adnych istotnych ró!nic w analizowanych grupach.
Natomiast w przypadku zmiennych czynnika 2 test wykaza istotne ró!nice, ale w kierunku, który jest pewnym
zaskoczeniem dla badaczy (patrz: adunki czynnikowe
– tabela 1). Zaprezentowane efekty pokazuj$ bowiem,
!e w przypadku czynnika, na który sk adaj$ si# wyniki
w podskalach IRI: osobista przykro%& i fantazja mo!emy
mówi& o istotnie wy!szym poziomie empatii u osób silniej zagro!onych wykluczeniem spo ecznym.

DYSKUSJA
Wyniki przeprowadzonego badania pokaza y istotne
z punktu widzenia dzia a" praktycznych ró!nice w sposobie wyra!ania gniewu oraz poziomie empatii u m odzie!y korzystaj$cej z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. W badaniach, w których wzi# o udzia
70 osób, wyró!niono dwie grupy m odzie!y: w wysokim
i niskim stopniu zagro!one wykluczeniem spo ecznym.
Uzyskane wyniki nie potwierdzi y ró!nic mi#dzy %rednimi poziomu empatii w obu grupach w zakresie skal INTE
oraz podskal IRI: przyjmowanie perspektywy i empatyczna troska. Wykazano natomiast istotne ró!nice w zakresie empatii dotycz$cej podskal: osobista przykro%&

i fantazja w kwestionariuszu empatii IRI autorstwa Marka
H. Davisa. Wyniki pokaza y tak!e, !e m odzie!, która jest
w wysokim stopniu zagro!ona wykluczeniem spo ecznym, przejawia zdecydowanie wy!sze nasilenie gniewu
ukierunkowanego na zewn$trz. Ten rodzaj gniewu mo!e
by& zwi$zany ze sk onno%ci$ do reagowania agresj$ Þzyczn$ i s own$. Uzyskany w badaniach s abszy efekt,
lecz wci$! istotny statystycznie, potwierdzi , !e m odzie!
w mniejszym stopniu zagro!ona wykluczeniem spo ecznym przejawia wy!sze nasilenie gniewu ukierunkowanego do wewn$trz ni! grupa bardziej zagro!ona. Wynik ten
wskazuje na mniejsze umiej#tno%ci grupy silniej zagro!onej wykluczeniem w obszarze kontroli emocji gniewu
(Ogi"ska-Bulik, Juczy"ski, 2001).
Analiza powy!szych wyników w %wietle teorii frustracji–agresji pozwala wnioskowa&, !e m odzie! zagro!ona
wykluczeniem spo ecznym reaguje gniewem ukierunkowanym na zewn$trz w obliczu ograniczonego lub niemo!liwego dost#pu do zasobów i dóbr dost#pnych innym
(Berkowitz, 1990; Leary i in., 2006). Ju! klasyczny eksperyment Bakera, Dembo i Lewina (1941) pokazywa , !e
dzieci, które mia y ograniczony dost#p do zabawek b#d$cych w zasi#gu ich r#ki, reagowa y zdecydowanie bardziej destrukcyjnie i agresywnie w porównaniu do dzieci,
które nie wiedzia y o mo!liwo%ci skorzystania z zabawek.
Na tej zasadzie mo!na wnioskowa&, !e im bardziej ograniczane s$ mo!liwo%ci i zasoby m odzie!y, tym wi#ksze prawdopodobie"stwo, !e b#dzie ona manifestowa&
gniew, a nawet agresj# s own$ lub Þzyczn$.
Mo!na tak!e s$dzi&, !e reagowanie agresj$ bywa wykorzystywane do wywierania wp ywu lub sprawowania kontroli w otoczeniu. Na tak$ interpretacj# zwrócili
uwag# inni badacze. Analiza dokonana przez Leary’ego,
Twenge i Quinlivana (2006) ukazuje kilka mo!liwych
wyja%nie". Autorzy podaj$, !e odrzucenie mo!e by& zarówno )ród em frustracji (spowodowanej deprywacj$
potrzeb), jak i niskiej samooceny (spadek samooceny
jako czynnik uruchamiaj$cy wzrost agresji i przemocy).
Agresywne zachowania s$ uruchamiane tak!e wówczas,
gdy jednostka jest przekonana o spo ecznym wp ywie
agresji (jako interpersonalnej taktyce wywierania wp ywu) albo te! mog$ by& wynikiem pragnienia przywrócenia kontroli (np. agresywna reakcja jako lepsza ni! brak
reakcji). Agresja mo!e by& równie! sposobem na popraw# nastroju (katharsis) lub wyrazem rewan!u (kara za
uczynki). Wed ug autorów, poczucie bycia odrzuconym
mo!e powodowa& agresj#, która z kolei mo!e by& ograniczana przez jednostk# w sytuacji, gdy inne osoby s$ spostrzegane jako )ród o akceptacji w przysz o%ci.
Reagowanie gniewem ukierunkowanym na zewn$trz
mo!e by& tak!e wyrazem nasilenia odczuwanego bólu/
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dyskomfortu. W niniejszych badaniach zaobserwowano,
!e m odzie! silnie zagro!ona wykluczeniem spo ecznym
ma wysokie wyniki w zakresie empatii w skali osobista
przykro%&, a tak!e przejawia wy!szy poziom gniewu
zwi$zanego z manifestowaniem agresji. Wed ug wspomnianych Leary’ego, Twenge i Quinlivana (2006), ból
spo eczny, podobnie jak ból Þzyczny nasila sk onno%& do
reagowania agresj$.
Inne przywo ywane wyt umaczenie podkre%la znaczenie niskiej samokontroli jako czynnika sprzyjaj$cego uleganiu agresywnym impulsom (Leary i in., 2006).
Interpretacja ta wydaje si# w a%ciwa równie! w stosunku
do badanej grupy, w której osoby z wysokim wska)nikiem zagro!enia wykluczeniem spo ecznym pochodz$ ze
%rodowisk dysfunkcyjnych, skonßiktowanych, w których
zwykle brakuje wzorców kontrolowanego radzenia sobie
z emocjami (Garbarnio, 1999; Janke, 2006). Wyniki bada" pokazuj$ tak!e, !e wykluczenie lub odrzucenie prowadzi do agresji w sytuacjach stosowania wrogich atrybucji (Reijntjes i in., 2011).
Otrzymane wyniki mog$ równie! sugerowa&, i! osobista przykro%& do%wiadczana w sytuacjach konfrontacji
z cierpieniem innych mo!e by& powi$zana z konßiktow$ atmosfer$ panuj$c$ w domu rodzinnym. Otrzymany
wynik pozwala s$dzi&, !e jednostki, które do%wiadczaj$
utrudnie" lub bólu zwi$zanego z w asn$ sytuacj$, bardziej
wspó odczuwaj$ i lepiej rozumiej$ ból innych. Rezultaty
potwierdzaj$ce kierunek takiej interpretacji przynios y
badania Nordgren i wspó pracowników (2011), w których
pokazano, !e osoby, które nie do%wiadczy y bólu, zani!ay jego si # i znaczenie dla innych (Nordgren i in., 2011).
Osoby do%wiadczaj$ce osobistej przykro%ci mog$ z jednej
strony próbowa& pomaga& cierpi$cym, aby zredukowa&
intensywno%& w asnych prze!y&, ale tak!e, jak pokazuj$
inne badania, mog$ wycofywa& si# z sytuacji dyskomfortowej (Batson, 1991, za: Wojciszke i Doli"ski, 2008).
Analiza wyników pozwoli a tak!e zidentyÞkowa& istotnie wy!sze wyniki w skali fantazja u m odzie!y w wysokim stopniu zagro!onej wykluczeniem spo ecznym.
Wysoki wynik w tej skali wskazuje na wi#ksze zdolno%ci do rozumienia stanów emocjonalnych postaci Þkcyjnych, a tak!e wspó prze!ywania z postaciami literackimi, Þlmowymi czy bohaterami gier komputerowych.
Lepsze rozpoznawanie i podzielanie emocji z postaciami
Þkcyjnymi mo!e spe nia& okre%lon$ funkcj# – fantazjowanie jest bowiem jednym z mechanizmów obronnych
(Grzego owska-Klarkowska,1986) i mo!e by& rozumiane
jako zaspokojenie pragnie" w wyobra)ni, zw aszcza dotycz$cych bycia potrzebnym i przynale!nym (Singer,1980).
Bywa tak!e sposobem radzenia sobie z frustracj$ przez
dostarczenie zast#pczej gratyÞkacji i sposobem ucieczki
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od trudnej rzeczywisto%ci. Podobne wyniki uzyskano
w badaniach przeprowadzonych w%ród 122 uczniów szkó
gimnazjalnych, w których wykazano, !e im wy!szy poziom zagro!enia wykluczeniem spo ecznym, tym cz#%ciej
m odzie! wybiera ucieczkowe sposoby radzenia sobie
w sytuacjach trudnych (Wilczy"ska-Kwiatek, 2009).
Uzyskane wyniki pozwalaj$ wnioskowa&, !e wysoki
poziom zagro!enia wykluczeniem spo ecznym jest sytuacj$ budz$c$ u badanej m odzie!y intensywne prze!ycia
i gwa towne reakcje, zw aszcza dotycz$ce wyra!anego
gniewu. Otrzymane rezultaty mog$ stanowi& baz# dla
dalszych poszukiwa" badawczych, zw aszcza w obr#bie
sposobów radzenia sobie m odych ludzi z sytuacj$ zagro!enia wykluczeniem spo ecznym. Opisane wy!ej rezultaty dotycz$ce wyra!ania gniewu i do%wiadczania empatii mog$ pos u!y& do formu owania psychologicznych
za o!e" pracy proÞlaktycznej z m odzie!$, obejmuj$cej
na przyk ad wspieranie ujawniania uczu& lub trenowanie umiej#tno%ci kontrolowania gniewu. Ponadto dalsze
efektywne rozwi$zania instytucjonalno-systemowe w zakresie ograniczania wp ywu czynników zagro!enia wykluczeniem spo ecznym, okazuj$ si# wci$! niezb#dne.
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ABSTRACT
The study sought to identify differences in empathy and expression of anger among youth with high and low
risk of social exclusion. Youth at higher risk of social exclusion did not differ signiÞcantly in level of empathy from those less endangered. However, they scored higher on IRI scales: personal distress and fantasy
(as measured by Mark Davis empathy questionnaire). Participants more threatened with social exclusion
showed higher level of outward and lower level of inward anger than those less endangered.
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