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STRESZCZENIE 

 

Wstęp. Pojęcie wsparcia społecznego jest wieloznaczne i złożone. Sęk przedstawia wsparcie 

społeczne jako rodzaj interakcji społecznej, w czasie której dochodzi do wymiany informacji, 

środków i usług oraz jako obiektywnie istniejące i dostępne sieci społeczne pełniące funkcje 

pomocowe wobec osób będących w trudnej sytuacji. Wsparcie społeczne jest bardzo istotne dla 

nauk opiekuńczych, w tym pielęgniarstwa. W dotychczasowych badaniach z zakresu 

pielęgniarstwa analizowano wpływ wsparcia społecznego m.in. na postrzeganie zdrowia, 

zachowania zdrowotne, zapobieganie chorobom oraz na zwiększenie efektywności leczenia i 

rehabilitacji. 

Próby zdefiniowania agresji podejmowało wielu autorów, zarówno polskich jak i światowych. 

Klasyczna definicja agresji została zaproponowana przez A. Bussa, który określił agresję jako 

„reakcję dostarczającą szkodliwych bodźców innemu organizmowi.” Liczne badania mające na 

celu wyjaśnienie przyczyn występowania zachowań agresywnych, wykazały, że uwarunkowania 

agresji są wieloczynnikowe, a jej podłożem mogą być zarówno czynniki genetyczne, jak i 

środowiskowe. Prezentowane badania zakładają, że wsparcie społeczne (lub jego brak) – jako 

jeden z zasobów środowiskowych młodzieży – może być związane z zachowaniami 

agresywnymi.  

 

Celem pracy jest analiza zależności pomiędzy postrzeganym wsparciem społecznym a 

poziomem zachowań agresywnych młodzieży ponadgimnazjalnej. Realizacja celu głównego 

opiera się na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze, będące 

jednocześnie celami szczegółowymi: 

- Jak młodzież ponadgimnazjalna postrzega ogólną dostępność wsparcia społecznego? 

- Jaki jest poziom zachowań agresywnych młodzieży w odniesieniu do płci, miejsca 

zamieszkania oraz sytuacji rodzinnej?  

- Jaki jest związek między wsparciem materialnym a zachowaniami agresywnymi młodzieży? 

- Jaki jest związek między wsparciem poznawczo-oceniającym a zachowaniami agresywnymi 



młodzieży? 

- Jaki jest związek między wsparciem przynależności a zachowaniami agresywnymi 

młodzieży? 

- Jaki jest związek między wsparciem dowartościowującym a zachowaniami agresywnymi 

młodzieży? 

Materiał i metoda badań. Badania terenowe (ilościowe) przeprowadzono wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. Badaniem 

objęto 530 uczniów klas trzecich i czwartych czterech szkół, w tym, dwóch liceów i dwóch 

zasadniczych szkół zawodowych. Do analizy statystycznej przyjęto 508 prawidłowo 

wypełnionych kwestionariuszy ankiet (współczynniki zwrotu 95,8%). Badania realizowano 

techniką ankiety audytoryjnej nadzorowanej przez badacza czyli autorkę pracy. Do 

zebrania danych wykorzystano następujące narzędzia badawcze: 1. Kwestionariusz Agresji 

A. Bussa i M. Perry'ego (wersja Amity); 2. Interpersonalną Skalę Wsparcia Społecznego 

(Skala ISEL College 48 Version); 3. Autorski kwestionariusz ankiety składający się z pytań 

dotyczących sytuacji rodzinnej oraz danych o respondencie. 

 

Wyniki. Stwierdzono istotne statystycznie zróżnicowanie w poziomie agresji fizycznej, 

słownej, gniewu oraz agresji ogólnej a zmienną płeć. Wyższy poziom gniewu był u kobiet, 

natomiast u mężczyzn był wyższy poziom agresji fizycznej, agresji słownej oraz ogólnego 

wskaźnika agresji. Analizując poczucie wsparcia społecznego z uwzględnieniem płci 

ankietowanej młodzieży stwierdzono, że kobiety postrzegały większą dostępność wsparcia 

rzeczowego oraz wsparcia oceny. 

 

Analizując uzyskane wyniki badań stwierdzono, iż poczucie dostępności wsparcia 

materialnego na poziomie wysokim wiązało się w sposób istotny statystycznie z mniejszym 

poziomem agresji ogólnej wśród młodzieży osiemnastoletniej, mieszkającej w domu 

jednorodzinnym, posiadającej rodziców z wykształceniem zawodowym, której ojciec 

pracował fizycznie, uznającej siebie za osoby zdecydowanie szczęśliwe. Postrzeganie 

dostępności wsparcia materialnego na poziomie średnim wiązało się z największym 

poziomem agresji wśród młodzieży będącej najstarszymi lub najmłodszymi z rodzeństwa, w 

której domu były osoby uzależnione.  

 

W przypadku poczucia dostępności wsparcia przynależności nie stwierdzono, aby wiązało się 



w sposób istotny statystycznie z poziomem agresji ogólnej wśród młodzieży uczestniczącej w 

badaniach. Poczucie dostępności wsparcia oceny na poziomie wysokim wiązało się z 

większym poziomem agresji ogólnej wśród badanych kobiet. Dostępność wsparcia poczucia 

wartości wiązała się zarówno ze zmniejszeniem jak i ze wzrostem agresji ogólnej wśród 

badanych uczniów. Odczuwanie dostępności wsparcia poczucia wartości na poziomie 

wysokim wiązało się z większą agresywnością wśród mężczyzn, młodzieży mieszkającej w 

domu jednorodzinnym, uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, członków grup, organizacji 

czy stowarzyszeń, młodzieży, której matka posiadała wykształcenie średnie i nie pracowała 

lub pracowała dorywczo. Niska dostępności wsparcia poczucia wartości wiązał się z większą 

agresją ogólną wśród młodzieży mieszkającej w mieście, posiadającej powyżej trojga 

rodzeństwa starszego i młodszego, nie przynależącej do żadnego rodzaju grup, stowarzyszeń 

lub organizacji, której ojciec posiadała wykształcenie średnie i nie pracował lub pracował 

dorywczo. 

Poczucie dostępności wsparcia społecznego ogółem  na poziomie wysokim istotnie wiązało 

się z mniejszym poziomem agresji wśród mężczyzn, młodzieży mieszkającej na wsi, 

ankietowanych mieszkających w domu jednorodzinnym, uczących się w zasadniczej szkole 

zawodowej, należących do grup lub organizacji, młodzieży mającej 18 lat, ankietowanych, 

których ojciec posiadał wykształcenie zawodowe, matka natomiast nie pracowała lub 

pracowała dorywczo. 

 

Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1. Większą dostępność wsparcia społecznego ogółem postrzegała młodzież mieszkająca 

w mieście, przynależąca do grup lub organizacji, a także osoby, które uznały siebie za 

szczęśliwe. 

2. Wyższy poziom agresji stwierdzono u mężczyzn, osób uczących się w zasadniczej 

szkole zawodowej, których ojciec nie pracował lub pracował tylko dorywczo. 

3. Postrzegana dostępność wsparcia materialnego na poziomie niskim wiązała się z 

wyższym poziomem agresji ogólnej u badanych osób w wieku 18 lat, zdecydowanie 

szczęśliwych, mieszkających z obojgiem rodziców w domu jednorodzinnym, będący 

najstarszymi z rodzeństwa, matka i ojciec posiadali wykształcenie zawodowe, ojciec 

pracował fizycznie. Wyższy poziom agresji ogólnej stwierdzono również wśród osób 

najmłodszych z rodzeństwa, u których w domach były uzależnienia a którzy 

dostępność wsparcia materialnego postrzegali na średnim poziomie. Zróżnicowane 

zależności między wsparciem materialnym a zachowaniami agresywnymi wskazują na 



złożoność tego związku. 

4. Poczucie dostępności wsparcia oceny na poziomie wysokim wiązało się z wyższym 

poziomem agresji wśród kobiet. 

5. Nie wykazano związku między poczuciem dostępności wsparcia przynależności a 

zachowaniami agresywnymi badanej młodzieży.  

6. Dostępność wsparcia poczucia wartości na poziomie średnim wiązała się z 

najmniejszym poziomem agresji ogólnej u mężczyzn, młodzieży mieszkającej w 

domach jednorodzinnych, w mieście, uczącej się w zasadniczej szkole zawodowej, 

posiadającej powyżej trojga rodzeństwa starszego i młodszego, nie przynależącej do 

grup, których matka posiadała wykształcenie średnie i nie pracowała lub pracowała 

dorywczo, których ojciec posiadał wykształcenie średnie i nie pracował lub pracował 

dorywczo. Dostępność wsparcia poczucia wartości na poziomie niskim wiązała się z 

wyższym poziomem agresji wśród młodzieży przynależącej do grup 

 


