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FORMING OF IDENTITY AND ASSUMING THE ROLE OF PERPETRATOR OR VICTIM BY ADOLESCENTS

The article is related to the rarely explored problem of forming of identity and its associations with the experiences of 
aggression in the role of perpetrator and/or victim in two phases of adolescence. The study involved 352 adolescents: 
176 people aged 15-16 and 176 people aged 17-18. Three tools were used in the research: Mini-DIA (Österman 
& Björkvist, 1998), DIDS (Luyckx i in., 2008) and questionnaire. Research reveals limited associations between 
the processes of forming of identity and the frequency of assuming the role of the perpetrator and / or victim of 
aggression. Generally, the results indicate that the more intensive the processes of forming of identity are, the less 
often people from the younger age group take the role of the perpetrator and people from the older age group less 
often take both the role of the perpetrator and the role of the victim.
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WPROWADZENIE

Agresja wśród młodzieży jest poważnym problemem nie 
tylko w Polsce i nie jest to nowy problem. We wszystkich 
kulturach prowadzonych jest wiele badań ukierunko-
wanych na zidentyfi kowanie czynników podmiotowych 
i pozapodmiotowych związanych z zachowaniami agre-
sywnym. Zgromadzono ogromną liczbę danych pozwala-
jących na wyjaśnienie związków między różnymi właści-
wościami czy cechami jednostki a jej funkcjonowaniem 
w roli sprawcy i/lub ofi ary. Należy jednak podkreślić 
ograniczenia dla generalizowania wyników badań wy-
nikające ze specyfi ki kulturowej i wieku rozwojowego 
badanych. Fenomen agresji zmienia się w czasie indy-
widualnym i społecznym. Z perspektywy psychologii roz-
woju dla ustalenia czynników i określenia mechanizmów 
regulujących wchodzenie w role ofi ary i sprawcy oraz ich 
zmian w czasie znaczenie podstawowe mają badania po-
równawcze, a nie tylko podłużne. 

W literaturze przedmiotu jest stosunkowo wiele do-
niesień na temat znaczenia temperamentu i osobowości 
dla funkcjonowania w rolach sprawców i ofi ar. Badania 
wskazują na kulturowe zróżnicowanie tych związków
i ich zależność od czynników sytuacyjnych. Innym czyn-
nikiem znaczącym dla podejmowania zachowań agresyw-
nych jest płeć. Wyniki wielu z nich wskazują na wyższe 
nasilenie agresji u chłopców i mężczyzn, w szczególności 
agresji fi zycznej w porównaniu z dziewczętami i kobie-
tami. Ta różnica między płciami utrzymuje się w czasie 

całego życia. W niektórych badaniach stwierdzono spe-
cyfi czne zmiany przejawów agresji pod względem formy, 
siły i częstości i ich uwarunkowań zależne od płci (Card 
i in., 2008). We wcześniejszych badaniach własnych uzy-
skano odmienne konstelacje czynników warunkujących 
podejmowanie zachowań sprawcy i ofi ary przez młodzież 
nie tylko w czasie indywidualnym wyznaczonym przez 
specyfi kę fazy rozwojowej, ale także w czasie społecz-
no-historycznym. Zmianom podlegają związki między 
czynnikami potwierdzonymi w wielu badaniach jako pre-
dyktory agresji, a mianowicie między oddziaływaniami 
środowiska rodzinnego (postawy rodzicielskie i styl wy-
chowania) i płcią oraz wiekiem dorastającego (Liberska
i Matuszewska, 2003; Liberska, Matuszewska i Freuden-
reich, 2013; Liberska i Farnicka, 2015). Są to predyktory 
o strukturze złożonej i dynamice wynikającej z procesów 
rozwojowych, których doświadczają dorastający i ich ro-
dzice/opiekunowie i z adaptacji do zmian kontekstu. 

W wielu badaniach poszukujących predyktorów agre-
sji u młodzieży (i dorosłych) przedmiotem eksploracji są 
czynniki względnie stałe, takie jak osobowość i tempe-
rament. Otwartość, ugodowość i neurotyzm okazały się 
predyktorami agresji fi zycznej, ale w regulacji związków 
między tymi cechami osobowości a agresją fi zyczną po-
średniczą agresywne postawy i emocje (Barlett i Ander-
son, 2012). Jedynie ekstrawersja okazała się dodatnio 
skorelowana z agresją fi zyczną (niezależnie od emocji
i postaw agresywnych). Nie rozpoznano sumienności 
jako predyktora agresji fi zycznej. W przypadku zachowań 
przemocowych o dużej sile nie odnotowano związków bez-
pośrednich z żadną z cech osobowości.
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Rezultaty innych badań wskazują także na znaczenie 
związku między ugodowością i neurotycznością w regu-
lacji agresji fi zycznej, lecz mediatorem tego związku oka-
zał się temperament. Siła oddziaływania temperamentu 
jest jednak odmienna w różnych kulturach – większa 
jest w kulturze azjatyckiej niż amerykańskiej (Wang
i in., 2016).

W powyższym badaniach dowiedziono zróżnicowane-
go znaczenia względnie stałych cech podmiotowych dla 
występowania agresji fi zycznej o różnej sile u młodych 
dorosłych. Nie został rozpoznany związek między cecha-
mi osobowości i temperamentu z innymi formami agresji. 
Nie badano jednak jego zmian w czasie ontogenetycznym 
ani historycznym. Na gruncie psychologii rozwojowej za 
strukturę podstawową w regulacji zachowania jednostki 
uznaje się tożsamość, i to niezależnie od wieku (Erik-
son, 1950, 1968). Praca nad tożsamością jest podstawo-
wym zadaniem w okresie dorastania. Tożsamość jest 
strukturą integrującą psychikę i zachowanie podmiotu. 
Zapewnia podmiotowi poczucie stałości i ciągłości w cza-
sie i przestrzeni (por. Kroeger, 2007; Obuchowska, 2001; 
Schwartz, Vignoles i Luyckx, 2011; Oleszkowicz i Senejko, 
2011; Liberska, 2007). Powstaje w procesie strukturowa-
nia osobistych i społeczno-kulturowych koncepcji odnoszą-
cych się do własnej osoby, miejsca w świecie i koncepcji 
życia: w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (por. 
Schwartz, 2001; Miluska, 1996). Współcześnie jednym
z najczęściej przywoływanych w literaturze przedmiotu 
jest model tożsamości opracowany przez zespół badaczy, 
w którego skład wchodzą Luycx, Gossens, Soenes, Beyers, 
Berzonsky, Vasteenkiste i Smits. W Polsce prace nad 
konstrukcją tego modelu i adaptacją narzędzia DIDS 
służącego do jego badania prowadzone były niezależnie 
przez A.Brzezińską i K.Piotrowskiego oraz J.Cieciucha. 

Osiągnięcie tożsamość wymaga uwewnętrznienia sys-
temu wartości i nadania mu struktury hierarchicznej oraz 
rozpoznania swych potrzeb i możliwości oraz możliwości 
ich realizacji w kontekście rozwojowym: aktualnym i an-
tycypowanym. Skutkuje to zintegrowaniem koncepcji wła-
snej osoby z koncepcją przyszłości osobistej i społecznej, i 
ich spójnością ze standardami społeczno-kulturowymi.
W konsekwencji podmiot jest w stanie uporządkować 
według ważności swe dążenia, cele i zadnia, na które 
ukierunkowuje swą aktywność oraz środki i sposoby ich 
osiągania. Możliwe staje się kontrolowanie swego zacho-
wania ze względu na ważność potrzeb, celów, zadań i do-
bór środków i narzędzi ich osiągania oraz adekwatność 
do uwewnętrznionych standardów społeczno-kulturo-
wych. Jednostka, która osiągnęła tożsamość jest świado-
ma swych zasobów i ograniczeń w porównaniu z inny-
mi i jest w stanie kontrolować swe zachowanie zgodnie
z uwewnętrznionymi społeczno-kulturowymi regulatora-
mi (wartości, normy, zasady). Na tej podstawie można 
oczekiwać, że podmiot, który osiągnął swą tożsamość 
respektuje normy życia społecznego. Efekt socjalizacji 
przejawiający się w konstrukcji tożsamości jest jednak 
zróżnicowany ze względu na standardy postępowania 
przyjęte w danym środowisku społeczno-kulturowym 

(Tillmann, 2005). Zgodnie z podejściem procesualnym 
do tożsamości przyjmuje się, że procesy tożsamościowe 
nasilają się w adolescencji, w związku z dojrzewaniem 
biologicznym i zmianami procesów poznawczych i rela-
cji społecznych i w dalszych okresach rozwoju mogą one 
ulegać przekształceniom między innymi ze względu na 
procesy społeczno-kulturowe (Waterman, 1999; Bosma
i Kunnen, 2001). Współcześnie rozpoznane moratorium na 
dorosłość wiąże się z przedłużaniem bądź spowalnianiem 
procesów tożsamościowych, bądź odraczaniem momen-
tu podjęcia pracy nad tożsamością, a to może skutkować 
trudnościami w uzyskaniu orientacji w sobie i w świecie,
i postępowaniu nie zawsze lub nie w pełni zgodnym z nor-
mami społecznymi (por. Liberska, 2007; Arnett, 2004). 
W tym miejscu pojawia się kwestia możliwości empi-
rycznego sprawdzenia rozważań teoretycznych dotyczą-
cych znaczenia tożsamości w regulacji zachowania. Czy 
procesy tożsamościowe – podobnie jak względnie stabil-
ne cechy osobowości i temperament – oddziaływają na 
przejawianie agresji? Należy podkreślić, że psychologo-
wie rozwojowi nie traktują okresu dorastania jako jed-
nolitego ani dorastających jako grupy homogenicznej ze 
względu na duże indywidualne zróżnicowanie i odmien-
ny charakter zmian rozwojowych znaczących początek
i koniec tego okresu życia (Obuchowska, 1996; Oleszko-
wicz i Senejko, 2011). I tak, pierwsza faza adolescencji 
jest „naznaczona” przez przeobrażenia natury biologicz-
nej (w anatomii i fi zjologii), a druga – przez „dorastanie” 
do podejmowania społecznych ról dorosłych (Inhelder
i Piaget, 1970). Przesuniecie w czasie zmian związanych
z dojrzewaniem biologicznym i zmian związanych z dojrze-
waniem psychicznym i społecznym skutkuje w przypadku 
wielu dziewcząt i chłopców trudnościami w radzeniu so-
bie z różnymi sytuacjami życiowymi, w tym w kontaktach
z innymi ludźmi. W zachowaniu niejednego dorastającego 
przejawiają się zaburzenia internalizacyjne bądź ekster-
nalizacyjne (Grzegorzewska, 2015). Wyniki wielu badań 
dowodzą, że zachowania agresywne są stosunkowo sta-
bilne w czasie (Hill i in., 2004). Niektóre badania wska-
zują jednak, że z wiekiem zmniejsza się częstotliwość
i intensywność agresji oraz jej formy. I tak, w pierwszej 
fazie dorastania najczęściej przejawianą jest agresja fi -
zyczna, a w fazie drugiej – werbalna lub pośrednia (por. 
Steinberg, Vandell i Bornstein, 2011; Grzegorzewska, 
2015). 

Jednak formy najczęściej przejawianej agresji są za-
leżne od płci dorastającego. Rezultaty meta-analizy 78 
badań wskazują, że wyższy poziom agresji fi zycznej 
przejawiają chłopcy/mężczyźni niż dziewczęta/kobiety 
(Archer, 2004) i to w każdym wieku i środowisku kul-
turowym. Różnice związane z płcią odnotowano również 
dla agresji werbalnej. W przypadku agresji pośredniej 
odnotowano jej wyższy poziom u dorastających dziewcząt 
w porównaniu do ich rówieśników, lecz różnice między 
płciami nie są tak wyraźne, jak w przypadku agresji fi -
zycznej oraz werbalnej (Card i in., 2008). Należy jednak 
dodać, że dane dotyczące częstości i nasilenia różnych 
form agresji ujawnianych przez osoby odmiennej płci za-
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leżą od narzędzia badawczego zastosowanego dla ich ze-
brania (por. Björkqvist, Lagerspetz i Kaukiainen, 1992; 
Björkqvist, 2018).

Wieloletnie badania wskazują na dwie trajektorie roz-
woju agresji: pierwsza ujawnia się już w dzieciństwie, 
nasila w adolescencji i stabilizuje na stosunkowo wy-
równanym poziomie w dalszych okresach rozwojowych;
w przypadku drugiej trajektorii agresja ujawnia się wraz
z początkiem dorastania, nasila w jego czasie i niemal 
zanika, gdy podmiot przekracza próg dorosłości (Mof-
fi tt, 1993; Moffi tt i Caspi, 2001; Moffi tt, 2018). Ryzyko 
utrwalenia się wzorów agresywnego zachowania charak-
terystycznych dla roli sprawcy zależy nie tylko od płci, 
ale także od temperamentu, impulsywności, poziomu 
procesów poznawczych, zdolności do kontroli emocji, 
nawyków reagowania na sygnały trudności, akceptacji 
bądź odrzucenia przez grupę rówieśniczą, postaw ro-
dzicielskich, poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego 
rodziny, i wielu innych czynników podmiotowych i po-
zapodmiotowych (Liberska i Matuszewska, 2007; Poraj, 
2014). Nasilają je doświadczane przez podmiot kryzysy, 
także te normatywne, rozwojowe. W okresie dorastania 
taki kryzys wiąże się z osiąganiem tożsamości – jednak 
w dotychczasowych badaniach nad uwarunkowaniami 
bądź korelatami zachowań agresywnych u młodzieży 
rzadko eksplorowano związek między kształtowaniem 
się tożsamości a podejmowaniem roli agresora i/lub ofi a-
ry przez dorastających i nie ma badań uwzględniających 
jego zróżnicowanie na dwie fazy rozwojowe (Liberska
i Farnicka, 2013).

PROBLEM BADAWCZY

Podjęty problem dotyczy związków tożsamości z podej-
mowaniem zachowań związanych z rolą sprawcy i ofi ary 
i ich zmian w okresie dorastania. Ze względu na dwie 
odmienne trajektorie rozwoju agresji i zróżnicowanie 
okresu dorastania przez dynamikę procesów dojrze-
wania biologicznego (w tym płciowego) oraz przemiany 
funkcjonowania poznawczego i społecznego postawiono 
pytania badawcze ukierunkowane na poznanie specyfi ki 
procesów tożsamościowych, doświadczeń bycia sprawcą 
i/lub ofi arą agresji oraz związków między nimi w dwóch 
fazach tego okresu rozwojowego:

1. Czy nasilenie procesów tożsamościowych u 15-16- 
-latków jest istotnie różne niż u 17-18-latków?

2. Czy częstość podejmowania zachowań charaktery-
stycznych dla ofi ary i sprawcy przez 15-16-latków 
jest różna niż u 17-18-latków?

3. Czy nasilenie procesów tożsamościowych wiąże się 
z częstością doświadczania różnych form agresji 
przez sprawców i ofi ary w okresie dorastania?

4. Czy związki między nasileniem procesów tożsamo-
ściowych i częstością doświadczania różnych form 
agresji przez sprawców i ofi ary są odmienne w wy-
różnionych fazach dorastania?

METODA BADAWCZA
NARZĘDZIA BADAWCZE

W badaniach wykorzystano skalę DIDS, skalę Mini-DIA 
i ankietę. Są to narzędzia, za pomocą których osoby ba-
dane dokonują samoopisu swych cech, właściwości i za-
chowań. 

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości The Dimension 
of Identity Development Scale (DIDS) (Luyckx i in., 2008) 
w polskiej adaptacji A.Brzezińskiej i K.Piotrowskiego 
(2017) została zastosowana do zebrania danych dotyczą-
cych nasilenia procesów tożsamościowych wyróżnionych 
przez twórców narzędzia. Skala obejmuje 25 itemów, 
które zbierają dane odnoszące się do takich wymiarów 
tożsamości, jak: eksploracja wszerz, eksploracja w głąb, 
identyfi kacja z zaangażowaniem, podejmowanie zobo-
wiązań i eksploracja ruminacyjna. Osoby badane ocenia-
ją nasilenie procesów na pięciopunktowej skali typu Li-
kerta, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, 
a 5 – „zdecydowanie się zgadzam”. W polskich badaniach 
wskaźnik rzetelność skal mieści się w przedziale od .76 
do .93 (Piotrowski i Brzezińska, 2017).

Skala Mini-DIA została wykorzystana do pomiaru 
częstości podejmowania zachowań sprawcy i ofi ary róż-
nych form agresji: agresji bezpośredniej (fi zycznej i wer-
balnej) oraz agresji pośredniej (Österman i Björkqvist, 
1998). Jest to skrócona wersja narzędzia The Direct and 
Indirect Aggression Scales (DIAS), którego współautora-
mi są Björkqvist i Österman. Autorzy potwierdzają przy-
datność skali w badaniu zachowań agresywnych zarów-
no wśród dzieci, jak i młodzieży w różnych środowiskach 
kulturowych (Björkvist, Lagerspetz i Kaukaianen, 1992; 
Österman i Björkqvist, 1998; Ulubas, Björkqvist i Öster-
man, 2018). Narzędzie zbudowane jest z sześciu itemów 
– trzy dotyczą doświadczeń ofi ary, a trzy – sprawcy. Rze-
telność skali określona przez współczynnik alfa Cron-
bacha dla doświadczeń związanych z rolą ofi ary wynosi 
.90, a dla doświadczeń związanych z rolą sprawcy – .88.
W badaniach polskiej populacji narzędzie jest używane 
już od kilku lat (p. Li i in., 2018; Farnicka i Grzegorzew-
ska, 2015). 

Ankieta własnej konstrukcji posłużyła do zebrania 
danych podstawowych dotyczących płci, wieku i miejsca 
zamieszkania badanych.

OSOBY BADANE

W badaniu uczestniczyło 352 dorastających należących 
do dwóch grup wiekowych: 15-16-latków i 17-18-latków. 
Liczebność obu grup wiekowych była taka sama – każ-
da obejmowała 176 osób. W młodszej grupie były 104 
dziewczęta i 72 chłopców, a w starszej – 91 dziewcząt
i 85 chłopców. Wszyscy byli uczniami szkół ponadpodsta-
wowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
Osoby badane zamieszkiwały w miastach, których liczba 
mieszkańców nie przekraczała 80 000. Badania przepro-
wadzono w 2017 i 2018 roku, miały charakter anonimo-
wy, udział w nich był dobrowolny i nikt nie zrezygnował
z udziału w badaniu.
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REZULTATY BADAŃ

Pierwsze z pytań odnosiło się do nasilenia procesów toż-
samościowych w wyróżnionych dwóch grupach wieko-
wych młodzieży. 

Rezultaty analizy statystycznej wskazują na występo-
wanie istotnych różnic związanych z wiekiem na dwóch 
dymensjach: eksploracja ruminacyjna i podejmowanie 
zobowiązań (Tabela 1). 

Szczegółowa analiza wyników pokazuje, że proces 
podejmowania zobowiązań jest znacząco bardziej nasi-
lony w starszej grupie wiekowej niż w młodszej grupie. 
Procesy eksploracji ruminacyjnej są natomiast bardziej 
nasilone w młodszej grupie dorastających w porównaniu 
ze starszą. Nie odnotowano istotnych różnic w nasileniu 
procesów tożsamościowych między dziewczętami i chłop-
cami w porównywanych grupach wiekowych. Analiza 
ANOVA nie wykazała istotności wpływu interakcji czyn-
ników wieku i płci na żaden z procesów tożsamościowych.

Pytanie drugie dotyczyło częstość doświadczania róż-
nych form agresji w roli sprawcy i ofi ary w dwóch grupach 
wiekowych młodzieży. Rezultaty analiz statystycznej 
nie ujawniły istotnych różnic w częstości podejmowania 
agresji bezpośredniej (fi zycznej i werbalnej) i pośredniej, 
ani w częstości jej doświadczania przez ofi ary (Tabela 2). 

Rezultaty dalszej analizy wyników wskazują, że ba-
dani z obu grup wiekowych istotnie częściej postrzegają 
siebie jako ofi ary niż sprawców agresji (Tabela 3).

Rezultaty analizy ANOVA wskazują na istotny wpływ 
czynnika płci na częstość bycia sprawcą agresji w całej 
grupie badanych (Tabela 4). Jest to wynik zgodny z wielo-
ma doniesieniami z literatury przedmiotu (p. Berkowitz, 
1993; Krahe, 2005; Wojciszke, 2011). Wyjaśnienia tego 
wpływu najczęściej poszukuje się w uwarunkowanych 
genetycznych, fi zjologii organizmu i procesach socjaliza-
cji. Warto dodać, że wyniki niektórych badań w populacji 
polskiej wskazują na zmiany częstości podejmowania za-
chowań specyfi cznych dla ofi ary i sprawcy przez dziew-

Tabela 1
Nasilenie procesów tożsamościowych w dwóch grupach wiekowych młodzieży (test istotności różnic)

15-16-latki
M(SD)

17-18-latki
M(SD)

t(350) p

Podejmowanie zobowiązań 3.61 (.90) 3.88 (.93) -2.450 .015

Identyfi kacja ze zobowiązaniem 4.01 (.79) 4.15 (.80) -1.528 .128

Eksploracja wszerz 3.88 (.82) 3.89 (.81)   -.093 .926

Eksploracja w głąb 3.76 (.82) 3.76 (.77)   -.068 .946

Eksploracja ruminacyjna 3.51 (.77) 3.30 (.79)  2.261 .024

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2
Częstość bycia sprawcą i ofi arą różnych form agresji w dwóch grupach wiekowych (test istotności różnic)

15-16-latki
M(SD)

17-18-latki
M(SD)

t(350) p

Ofi ara agresji fi zycznej .96 (.93) .92 (.96)  .442 .659

Ofi ara agresji werbalnej 1.32 (1.13) 1.37 (1.02) -.451 .652

Ofi ara agresji pośredniej 1.70 (1.11) 1.62 (1.14)  .621 .535

Sprawca agresji fi zycznej .86 (.92) .82 (.87)  .405 .685

Sprawca agresji werbalnej 1.15 (.91) 1.13 (.96)  .240 .810

Sprawca agresji pośredniej 1.26 (.99) 1.36 (1.16) -.838 .403

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3
Częstość bycia ofi arą i sprawcą agresji w dwóch grupach wiekowych (test istotności różnic)

Ofi ara
M(SD)

Sprawca
M(SD)

t(350) p

15-16 lat 3.98 (2.68) 3.27 (2.34) 2.597 .010

17-18 lat 3.92 (2.60) 3.32 (2.49) 2.200 .028

Źródło: opracowanie własne
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częta i chłopców w zależności od przekształceń kontekstu 
społeczno-historycznego (Liberska i Matuszewska, 2003, 
2007).

Kolejne pytanie badawcze dotyczyło związku proce-
sów tożsamościowych z częstością doświadczeń dotyczą-
cych różnych form agresji u jej sprawców i ofi ar w porów-
nywanych grupach wiekowych. 

Rezultaty analizy statystycznej wykazały na istotne 
korelacje miedzy nasileniem trzech procesów tożsamo-
ściowych z częstością doświadczeń związanych z agresją 
fi zyczną, werbalną i pośrednią w młodszej grupie wieko-
wej (Tabela 5).

Istotną ujemną korelację odnotowano między nasi-
leniem podejmowania zobowiązań a częstością bycia 

sprawcą agresji fi zycznej i werbalnej oraz między nasile-
niem dymensji eksploracja w głąb a podejmowaniem roli 
sprawcy agresji fi zycznej przez młodszych dorastających. 
Wystąpiła także istotna dodatnia słaba korelacja między 
nasileniem procesów tożsamościowych na dymensji eks-
ploracja w głąb a byciem ofi arą agresji pośredniej (Ta-
bela 5). 

W starszej grupie wiekowej analiza korelacji wykaza-
ła istotność związków między nasileniem czterech proce-
sów tożsamościowych z częstością doświadczeń związa-
nych z agresją fi zyczną i werbalną (Tabela 6). Wszystkie 
współczynniki korelacji miały słabą siłę i były ujemne.

Istotny ujemny związek odnotowano między nasile-
niem procesu podejmowanie zobowiązań a częstością by-
cia ofi arą agresji werbalnej a także między nasileniem 
procesu podejmowanie zobowiązań a częstością bycia 
ofi arą agresji werbalnej i sprawcą agresji fi zycznej. Re-
zultaty analizy wskazują też na ujemna korelację mię-
dzy nasileniem eksploracji wszerz i eksploracji w głąb
a byciem sprawcą agresji fi zycznej. 

Przedstawione powyżej rezultaty analiz statystycz-
nych wskazują na odmienne związki między procesami 
tożsamościowymi a doświadczeniami bycia ofi arą i spraw-
cą agresji wśród młodszych i starszych dorastających. 
Należy podkreślić, że na podstawie rezultatów analizy 

Tabela 4
Częstość wchodzenia w rolę sprawcy a wiek i płeć
(rezultaty analizy ANOVA)

F p n2 cząstkowe

Wiek     .021   .884 <.001

Płeć 14.273 <.001   .041

Wiek × płeć     .034   .853 <.001

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5
Korelacje między częstością doświadczeń związanych z byciem w roli ofi ary i sprawcy różnych formami agresji a nasileniem 
procesów tożsamościowych w młodszej grupie wiekowej (p>.05) (współczynnik r Pearsona)

Podejmowanie 
zobowiązań

Identyfi kacja ze 
zobowiązaniem

Eksploracja 
wszerz

Eksploracja
w głąb

Eksplorackja 
ruminacyjna

Ofi ara agresji fi zycznej -.034 -.036  .024  .028  .021

Ofi ara agresji werbalnej  .014 -.029  .130  .054  .007

Ofi ara agresji pośredniej -.055 -.070   .189*  .128  .071

Sprawca agresji fi zycznej  -.207* -.113 -.113  -.207* -.041

Sprawca agresji werbalnej  -.195* -.130 -.006 -.109  .076

Sprawca agresji pośredniej -.105 -.115  .172  .000  .155

Źródło: opracowanie własne, * p>.05

Tabela 6
Korelacje między częstością doświadczeń związanych z byciem w roli ofi ary i sprawcy różnych formami agresji a nasileniem 
procesów tożsamościowych w starszej grupie wiekowej (p>.05) (współczynnik r Pearsona)

Podejmowanie 
zobowiązań

Identyfi kacja ze 
zobowiązaniem

Eksploracja 
wszerz

Eksploracja
w głąb

Eksplorackja 
ruminacyjna

Ofi ara agresji fi zycznej -.120 -.117 -.027 -.028  .072

Ofi ara agresji werbalnej  -.187* -.192*  .015 -.060  .023

Ofi ara agresji pośredniej -.138 -.157  .127  .097  .147

Sprawca agresji fi zycznej -.108  -.232*  -.199*  -.206* -.039

Sprawca agresji werbalnej -.036 -.082 -.106 -.037 -.043

Sprawca agresji pośredniej -.167 -.171  .025 -.024  .102

Źródło: opracowanie własne, * p>.05
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korelacji nie można określić powiązań przyczynowo-skut-
kowych między nasileniem procesów tożsamościowych
i podejmowaniem ról sprawcy i/lub ofi ary.

PODSUMOWANIE

Niektóre badania nad tożsamością wskazują na powią-
zania z trudnościami w adaptacji społecznej i negatyw-
nymi emocjami (Crocetti, i in., 2009; Luyckx i in., 2008, 
2008a). Najwięcej doniesień z literatury przedmiotu od-
nosi się do związków przejawów nieprzystosowania i ne-
gatywnych stanów emocjonalnych z nasileniem eksplo-
racji ruminacyjnej (Luyckx, Soenens i Goossens, 2006; 
Luyckx, i in., 2008a; Brzezińska i in., 2010). 

Na powyższej podstawie można by było oczekiwać, że 
eksploracja ruminacyjna – jako motywowana lękiem – 
nasila poczucie zagubienia i niepewności, co z kolei może 
prowadzić do przejawiania działań o charakterze obron-
nym lub oporowym, negatywistycznym, które można roz-
patrywać jako specyfi czne dla ofi ar lub sprawców (por. 
Rokowska, 2008). Interesującego wyjaśnienia relacji łą-
czącej występujące u podmiotu stany lękowe i agresję, 
można poszukiwać w rozważaniach Ranschburga (1980). 
Omawiane wyniki badań własnych nie potwierdziły jed-
nak związku częstości doświadczeń związanych z agresją 
(w roli sprawcy i w roli ofi ary) z nasileniem eksploracji 
ruminacyjnej u młodzieży. 

Uzyskane rezultaty wskazują na negatywne związki 
między nasileniem procesu podejmowania zobowiązań 
a częstością przejawiania agresji werbalnej i fi zycznej 
przez młodzież w wieku 15-16 lat oraz częstością bycia 
ofi arą agresji werbalnej przez 17-18-latków. Rezultat ten 
jest częściowo zgodny z doniesieniami z badań innych 
autorów (Kamasz, 2014).

Nasilony proces podejmowania zobowiązań – trakto-
wany jako wskaźnik przybliżania się do momentu pora-
dzenia sobie z dylematem rozwojowym specyfi cznym dla 
okresu dorastania (dyfuzja ról vs tożsamość) może sta-
nowić potwierdzenie tezy, że zaawansowanie prac nad 
tożsamością ogranicza ryzyko wchodzenia przez dorasta-
jących w rolę sprawcy agresji bezpośredniej, jak i w rolę 
ofi ary agresji werbalnej przez starszych dorastających. 

W badaniach referowanych w artykule – zarówno
u młodszych, jak i starszych sprawców agresji fi zycznej 
– rozpoznano istotnie słabsze nasilenie procesów podej-
mowania zobowiązań i eksploracji w głąb, które ukierun-
kowane są na sprawdzenie zgodności własnych możliwo-
ści, potrzeb, zainteresowań, wyborów z wymaganiami 
wybranych ról i zadań. Sukces czerpany z realizacji wy-
branych alternatyw i odczucie satysfakcji z tym związa-
ne upewniają podmiot o słuszności dokonanych wyborów
a to uruchamia proces identyfi kacji z nimi (por. Liber-
ska, 2007). Powyższe rozważania znajdują podbudowę
w poglądach badaczy tożsamości na temat adaptacyjnego 
znaczenia procesu podejmowania zobowiązań i procesu 
eksploracji w głąb (a także procesu eksploracji wszerz) 
(por. Piotrowski i Brzezińska, 2017). Zachowania agre-
sywne na ogół nie ułatwiają uzyskania akceptacji spo-

łecznej, chociaż w niektórych okolicznościach mogą być 
aprobowane, a nawet oczekiwane przez otoczenie (Liber-
ska i Farnicka, 2016). 

W grupie młodszych dorastających stwierdzono dodat-
nie korelacje między częstością bycia ofi arą agresji pośred-
niej a nasileniem procesu eksploracji wszerz, który rów-
nież ma pozytywne znaczenie dla adaptacji a polega przed 
wszystkim na poszukiwaniu przez jednostkę „ofert” dla sie-
bie, rozpoznawaniu szans rozwojowych w percypowanym 
kontekście życia. Poprzedza podjęcie zobowiązań i uru-
chomienie procesu pogłębionej eksploracji alternatyw 
(eksploracja w głąb). Dokonywanie pierwszych wyborów 
przez młodego człowieka i ich testowanie może być przy-
czyną wielu nieporozumień z rodzicami, wychowawcami, 
rówieśnikami, także z osobami obcymi i w konsekwencji 
dorastający może być częściej narażony z ich strony na 
agresję, a w szczególności agresję pośrednią jako trud-
niejszą do rozpoznania przez neutralnego/niezaintere-
sowanego sytuacją obserwatora. Negatywne afekty po-
wstające na skutek napotykania trudności w budowaniu 
tożsamości mogą być przekierowane na inne obszary nie 
związane wprost z tożsamością i wywoływać lub nasilać 
awersyjne/agresywne reakcje wobec różnych obiektów 
(Zillmann, 1979; Krahe, 2005). Ustalenia te pozostają
w pewnej sprzeczności z wcześniejszymi rozważaniami 
dotyczącymi pozytywnego znaczenia procesów eksplo-
racji wszerz (i eksploracji w głąb – co było omawiane 
powyżej) dla adaptacji młodego człowieka do kontekstu 
ekologicznego.

Reasumując, wszystkie istotne korelacje – rozpozna-
ne w drugiej fazie dorastania – pomiędzy nasileniem 
procesów tożsamościowych a doświadczaniem lub podej-
mowaniem zachowań agresywnych były negatywne. Na 
tej podstawie można sformułować wniosek, że zaangażo-
wanie 17-18-latków w pracę nad tożsamością ogranicza 
ryzyko podejmowania przez nich agresji, a także jej do-
świadczania. Wyjaśnienia uzyskanych rezultatów moż-
na poszukiwać między innymi w klasycznej teorii wią-
żącej frustrację z agresją. Otóż doświadczanie trudności
w kształtowaniu tożsamości może prowadzić do frustra-
cji potrzeby samookreślenia i – zgodnie z teorią frustra-
cja – agresja – mogą ujawnić się zachowania agresywne. 
Im bardziej zaawansowane są prace nad tożsamością, 
tym mniejsze ryzyko wchodzenia w rolę sprawcy agresji. 
Wniosek ten wspierają niektóre wyniki wcześniejszych 
badań pokazujące, że młody człowiek na pewnym etapie 
pracy nad swą tożsamością może częściej doświadczać 
agresji ze strony innych (Tworek, 2013). 

Wskazane wyżej rozbieżności rezultatów badań wła-
snych i wyników wcześniejszych badań prowadzonych 
w różnych ośrodkach uzasadniają konieczność konty-
nuowania eksploracji dynamiki i złożoności powiązań 
między tożsamością i agresją u młodzieży. Niektóre re-
zultaty dostarczają podstawy do poszukiwania zmian tej 
relacji o charakterze rozwojowym (Liberska i Farnicka, 
2013; Tworek, 2013).

Powiększenie grupy osób badanych i przedziału wieku 
objętego eksploracją – z wyodrębnieniem podgrupy do-
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rastających w wieku 16 lat, który jest uważany za prze-
łomowy w tym okresie życia, może dostarczyć danych 
umożliwiających sformułowanie bardziej jednoznacz-
nych wniosków na temat zmian rozwojowych w obrębie 
tożsamości i zachowań agresywnych oraz związków mię-
dzy nimi. Interesujące wyniki mogą przynieść badania 
obejmujące większe pole zmiennych, w tym poczucie au-
tonomii i związane z nim poczucie kontroli nad własnym 
zachowaniem i zdarzeniami.

Rezultaty referowanych w artykule badań, pomimo  
wskazanych ograniczeń, mogą znaleźć zastosowanie
w pracy z „młodzieżą trudną” czy niedostosowaną spo-
łecznie. Wspomaganie procesu osiągania tożsamości 
przez dorastających może w dalszej perspektywie skut-
kować zmniejszeniem zakresu ich doświadczeń urazo-
wych związanych z wchodzeniem w rolę sprawcy agresji 
i/lub w rolę ofi ary agresji.
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