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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badaÚ byÙo przedstawienie obrazu wÙasnej osoby, jaki ujawnia
si¿ w narracjach mÙodych ludzi doïwiadczajcych przemocy szkolnej.
Metodologia. Przeanalizowano wypowiedzi 33 osób, zamieszczone na forach internetowych, opisujce przeČycia zwizane z doïwiadczan przemoc szkoln. 13 narracji
dotyczyÙo aktualnych przeČy°, pozostaÙe 20 opisywaÙo przeszÙe doïwiadczenia oÞar.
Wypowiedzi przeanalizowano pod ktem wyst¿pujcych w nich negacji. Pod uwag¿
wzi¿to liczb¿ negacji, ich rodzaj, funkcje oraz treï°. Rcznie przeanalizowano 185 negacji. Na podstawie ich treïci zrekonstruowano obraz siebie oÞar przemocy szkolnej.
Wyniki badaÚ. Osoby doïwiadczajce przemocy szkolnej charakteryzuj si¿ zaniČonym poczuciem wÙasnej wartoïci. Postrzegaj siebie jako bezradne i bezwartoïciowe, niepotraÞce poradzi° sobie z trudnymi sytuacjami. Dostrzegaj w sobie jedynie
negatywne cechy, uwaČaj si¿ za gorsze od innych. Pomimo przekonania o swojej
niewinnoïci poszukuj w sobie cech, które przyczyniÙy si¿ do tego, Če staÙy si¿ oÞarami. Osoby te postrzegaj swoj sytuacj¿ jako niemoČliw do zmiany. Odczuwaj
silne negatywne emocje takie, jak l¿k, wstyd, smutek i Čal. Osoby, które przemocy
doïwiadczaÙy w przeszÙoïci, dostrzegaj jej dÙugofalowe negatywne skutki i wpÙyw
na aktualne funkcjonowanie.
Wnioski. W narracjach uczniów doïwiadczajcych agresji ze strony kolegów
szkolnych widoczny jest obraz siebie charakterystyczny dla oÞar przemocy, zwÙaszcza niskie poczucie wÙasnej wartoïci i negatywne myïli dotyczce wÙasnej osoby, poczucie braku kontroli nad swoim Čyciem, brak wiary w moČliwoï° zmiany sytuacji,
poczucie wyobcowania, doïwiadczanie l¿ku i wstydu oraz problemy z komunikowaniem wÙasnych potrzeb. Przekaz w formie narracji stanowi rzetelne ĊródÙo informacji
na temat psychiki oÞar przemocy, do których dotarcie w inny sposób byÙoby wyjtkowo trudne.
SÙowa kluczowe: przemoc szkolna, obraz siebie, oÞara przemocy szkolnej, dr¿czenie, agresja szkolna, negacje
The self-concept of school violence victims. Analysis of the negations in narratives
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Abstract
The objective. The purpose of the research was to present the self-concept of young
people experiencing school violence that is being disclosed within their narratives.
Methodology. The entries in Internet forums of 33 school violence victims have
been analyzed. 13 of them were related to the recent experiences, the remaining 21
described in the ones from past. The narratives have been analyzed against the negations included within. The following have been taken into consideration: number of
the negations, their kind, functions and the substance. Basing on their substance the
self-concept of the school violence victims has been reconstructed.
The results. School violence victims characterizes low self-esteem. They Þnd themselves as helpless and worthless. They can notice only their negative characteristics,
what makes them Þnding themselves as worse than the others. They still search for
the traits that caused they became victims. These persons perceive their situation as
indivertible. They feel strong, negative emotions like anxiety and shame. Persons, who
have experienced violence in the past, can see its impact on their current life.
The Þndings. In the narratives of persons experiencing school aggression, a speciÞc
self-concept of the violence victims is reßected, especially low self-esteem and negative
thoughts about themselves, lack of life control, lack of faith in the possibility of changing the current situation, feeling alienated, experiencing anxiety and shame, diĜculties with communicating own needs. The discourse is a reliable source of information
about the mind of the violence victims, that would be hard to Þnd using other methods.
Key words: school violence, self-image, school violence victim, bullying, school
aggression, negations

Wst҄p
Agresja szkolna jest zjawiskiem niezwykle powszechnym. Badania prowadzone w Polsce pokazuj, Če nawet dwie trzecie uczniów doïwiadczyÙo aktów agresji
ze strony kolegów szkolnych (Komendant-Brodowska, 2014). Samo poj¿cie agresji
jest bardzo szerokie i jest stosowane na okreïlenie wielu róČnych form zachowania.
Kryteria, które ïwiadcz o dziaÙaniu agresywnym to: intencjonalnoï°, ïwiadomoï°
oraz ukierunkowanie na wyrzdzenie szkody okreïlonym przedmiotom lub osobom
(Krahe, 2005; Surzykiewicz, 2000). Agresja jest cz¿sto utoČsamiana z przemoc. Badacze podkreïlaj jednak, Če kluczow róČnic mi¿dzy tymi zjawiskami jest rozkÙad siÙ
mi¿dzy przeciwnikami – o przemocy moČemy mówi° wtedy, gdy akt agresji jest skierowany wobec osoby sÙabszej, a agresor wykorzystuje swoj przewag¿ lub uprzywilejowan pozycj¿ (KoÙodziejczyk, 2003). Szczególnym rodzajem przemocy jest dr¿czenie szkolne (ang. bullying), czyli dÙugotrwaÙe i systematyczne stosowanie przemocy
wobec konkretnego ucznia (Salmivalli, 2010).
Na potrzeby prowadzonych badaÚ dotyczcych zjawiska przemocy w polskich
szkoÙach badacze z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyj¿li podziaÙ
przemocy na:
• przemoc Þzyczn
• groĊn przemoc Þzyczn (powodujc obraČenia cielesne)
• przemoc werbaln
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•

przemoc relacyjn (zwizan z relacjami spoÙecznymi oÞary, np. wykluczenie
z grupy czy – – rozpowszechnianie szkodliwych kÙamstw) zmuszanie
• przemoc materialn (np. kradzieČ lub zniszczenie przedmiotów naleČcych
do oÞary)
• przemoc cyfrow (przemoc za poïrednictwem ïrodków komunikacji elektronicznej)
• przemoc seksualn (Komendant-Brodowska, Giza-Poleszczuk, Baczko-Dombi, 2011).
Najbardziej rozpowszechnion form przemocy szkolnej okazaÙa si¿ przemoc
werbalna (np. obraČanie, wyïmiewanie, przezywanie, ubliČanie bliskim) oraz przemoc relacyjna (rozpowszechnianie nieprawdziwych szkodliwych informacji, wykluczenie i odtrcenie). Doï° cz¿sto wyst¿puje takČe przemoc Þzyczna w charakterze
umyïlnego potrcenia lub przewrócenia oraz zmuszanie do robienia rzeczy, których
oÞary nie chc (Komendant – Brodowska i in., 2011).
Doïwiadczanie (zwÙaszcza dÙugotrwaÙe) przemocy szkolnej wiČe si¿ z szeregiem
negatywnych skutków dla jej oÞar. Konsekwencje Þzyczne to realne zagroČenie zdrowia lub Čycia. Cz¿ïciej jednak oÞary przemocy doïwiadczaj konsekwencji psychicznych, takich jak podwyČszony poziom l¿ku, smutku, wstydu, depresje, zaÙamania
nerwowe, poczucie wyobcowania czy wysoki poziom stresu. Ponadto oÞary przemocy odczuwaj brak kontroli nad wÙasnym Čyciem, maj zaniČone poczucie wÙasnej
wartoïci i towarzysz im negatywne myïli dotyczce wÙasnej osoby (Fenik, 2013).
Wobec przedstawionych danych niezwykle waČne i interesujce wydaje si¿ ustalenie, jaki obraz siebie maj mÙodzi ludzie b¿dcy oÞarami przemocy szkolnej. Carl Rogers deÞniuje obraz siebie jako „(…) zorganizowan, spójn konstrukcj¿ poj¿ciow, zÙoČon ze spostrzeČeÚ ja, czyli samego siebie, oraz spostrzeČeÚ relacji tego ja ze ïwiatem
zewn¿trznym i z innymi ludĊmi” (Rogers, 1991, s. 32). MoČna zatem rozpatrywa° obraz
siebie jako pewne dominujce przekonania czÙowieka na swój temat. Jerzy TrzebiÚski
zakÙada, Če ogólna wiedza o ïwiecie ma charakter narracyjny, a ksztaÙtowanie obrazu
siebie jest wynikiem organizowania doïwiadczenia poprzez schematy narracyjne. Schematy takie maj okreïlon struktur¿, podobnie jak schematy poznawcze, które steruj
procesem rozumienia. Powoduj one narracyjne konstruowanie rzeczywistoïci przez
umysÙ czÙowieka, ale jednoczeïnie bior udziaÙ w tworzeniu narracji przez jednostk¿
(TrzebiÚski, 2002). W narracji najpeÙniej zostaj wyraČone znaczenia, których noïnikiem
jest j¿zyk (Dryll, 2004). Zasadne wydaje si¿ zatem poszukiwanie przejawów obrazu siebie w spontanicznych narracjach dotyczcych doïwiadczania przemocy szkolnej.
OÞary aktów przemocy szkolnej doïwiadczaj duČego nasilenia emocji takich
jak l¿k, strach, smutek czy wstyd. Z wysokim poziomem l¿ku zwizane jest cz¿stsze
stosowanie w wypowiedziach negacji, czyli róČnego rodzaju zaprzeczeÚ. Aaron Beck
zaobserwowaÙ, Če osoby cierpice na depresj¿ uČywaj duČej liczby negacji w swoich
wypowiedziach i wyjaïniaÙ t¿ zaleČnoï° wysokim poziomem l¿ku (Beck, 1963). Barbara Gawda z kolei wykazaÙa, Če liczne negacje stosuj takČe jednostki z osobowoïci
antyspoÙeczn, co jest uwarunkowane mi¿dzy innymi wysokim poziomem l¿ku osobowoïciowego (Gawda, 2010a.). Wobec powyČszych danych zdecydowano si¿ dokona° analizy negacji wyst¿pujcych w narracjach oÞar przemocy szkolnej opisujcych
doïwiadczane przez nich przeČycia.
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Negacje (zaprzeczenia), czyli wypowiedzi z partykuÙ nie, najogólniej moČna podzieli° na negacje nazwowe (rzeczownikowe, przymiotnikowe i przysÙówkowe) oraz
negacje zdaniowe, które przyjmuj charakter stwierdzeÚ, dyrektyw, ČyczeÚ, przypuszczeÚ, zobowizaÚ, deklaracji lub ekspresji (Gawda, 2010a.). Zaprzeczenia speÙniaj w j¿zyku liczne funkcje. Ryszard Tokarski wskazuje na dwie gÙówne funkcje
negacji nazwowych, jakimi s zaprzeczenie treïci (negacja wÙaïciwa lub pozorna) oraz
gradacja treïci (Tokarski, 1976; za: Maciuszek, 2006). Negacje zdaniowe sÙuČ mi¿dzy
innymi do korygowania faÙszywych przekonaÚ, zaprzeczania istniejcemu stanowi
rzeczy, wzbogacania ekspresji, skontrastowania pewnych stanów czy podtrzymania
uprzejmoïci werbalnej (Gawda, 2010a.).
W niniejszej pracy podj¿to prób¿ przeanalizowania negacji pojawiajcych si¿
w wypowiedziach osób doïwiadczajcych przemocy szkolnej pod ktem ich liczby,
rodzaju i funkcji oraz przekazywanych znaczeÚ.

Metodologia badaҞ wҝasnych
Celem badaÚ wÙasnych byÙo zaprezentowanie obrazu siebie jaki ujawnia si¿ w narracjach oÞar przemocy szkolnej. Aby zrealizowa° tak postawione zadanie badawcze
przeprowadzono badania jakoïciowe oparte na metodologii z zakresu psycholingwistyki i psychologii narracyjnej. Przeprowadzono analiz¿ treïci danych zastanych,
jakimi byÙy narracje osób doïwiadczajcych przemocy szkolnej. Narracja moČe by°
rozumiana jako sposób reprezentowania rzeczywistoïci (TrzebiÚski, 2002) lub wskaĊnik konkretnego systemu znaczeÚ (Dryll, 2004). Narracje zostaÙy przeanalizowane kilkuetapowo (iloïciowo oraz jakoïciowo) pod ktem wyst¿powania w nich zaprzeczeÚ.
Etap pierwszy obejmowaÙ zliczenie wszystkich wyst¿pujcych w wypowiedziach
negacji i porównanie ich liczby mi¿dzy grupami osób doïwiadczajcych przemocy
szkolnej aktualnie oraz w przeszÙoïci. Etap drugi polegaÙ na analizie rodzajów wyst¿pujcych negacji i dokonaniu porównaÚ mi¿dzygrupowych w tym zakresie. Trzeci
(ostatni) etap obejmowaÙ analiz¿ treïci negacji, co pozwoliÙo na wyodr¿bnienie pewnych obszarów tematycznych oraz peÙnionych przez nie funkcji. Dokonano takČe porównaÚ mi¿dzygrupowych pod wzgl¿dem treïci negacji.
GÙówny problem badawczy stanowi pytanie o to jaki obraz siebie ujawnia si¿
w narracjach osób doïwiadczajcych przemocy szkolnej? Problemy szczegóÙowe,
skÙadajce si¿ na problem gÙówny, uj¿to w nast¿pujcych pytaniach:
• Czy osoby doïwiadczajce aktualnie przemocy szkolnej stosuj w wypowiedziach wi¿ksz liczb¿ negacji niČ osoby, które doïwiadczaÙy przemocy szkolnej w przeszÙoïci?
• Jakie rodzaje negacji wyst¿puj najcz¿ïciej w narracjach osób doïwiadczajcych przemocy szkolnej?
• Jakie funkcje peÙni negacje w narracjach osób doïwiadczajcych przemocy
szkolnej?
Odpowiedzi na powyČsze pytania, poszukiwano w narracjach 33 osób zaczerpni¿tych z popularnych forów internetowych1. Dobór portali, z których zaczerpni¿to
1 Wypowiedzi pochodziÙy z forów m.in. na portalach: kafeteria.pl, wizaz.pl, onet.pl, gazeta.pl, szafa.pl, nieïmialosc.net, m-forum.pl
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wypowiedzi, odbywaÙ si¿ w oparciu o sÙowa kluczowe: przemoc w szkole, dokuczanie w szkole i forum. Wykorzystano wyszukiwark¿ stron internetowych Google,
wpisujc kombinacje sÙów kluczowych: przemoc w szkole + forum oraz dokuczanie
w szkole + forum. Spoïród uzyskanych w ten sposób wyników wyselekcjonowano
adresy forów internetowych, z których odrzucono fora o charakterze specjalistycznym (np. forum prawnicze lub forum dedykowane osobom zmagajcym si¿ z róČnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi) a takČe fora przeznaczone dla rodziców.
Na tak dobranych forach wzi¿to pod uwag¿ tematy dotyczce przemocy szkolnej (na
niektórych forach zaÙoČone byÙy tego rodzaju wtki, w innych przypadkach posÙuČono si¿ wewn¿trzn wyszukiwark). Do analizy wybrano wypowiedzi rozpoczynajce
dany temat (ich autorami byli zaÙoČyciele danego tematu), które jednoczeïnie byÙy
odpowiednio dÙugie (zÙoČone byÙy z przynajmniej 5 zdaÚ).
We wszystkich wypowiedziach mÙodzi ludzie opisywali swoje przeČycia zwizane z doïwiadczan przez nich przemoc szkoln. Wïród autorów tych narracji byÙy
23 kobiety oraz 10 m¿Čczyzn. 13 osób opisywaÙo swoje aktualne przeČycia (w czasie
tworzenia swoich wypowiedzi cigle byÙy oÞarami), natomiast wypowiedzi pozostaÙych 20 dotyczyÙy przeszÙych doïwiadczeÚ. MateriaÙ do analizy stanowiÙy pisemne
(internetowe) narracje uczniów, w których zawarte byÙy osobiste historie doïwiadczanej przemocy szkolnej. Narracje te przeïledzono pod ktem wyst¿pujcych w nich
negacji. Pod uwag¿ wzi¿to liczb¿ negacji, ich rodzaj, funkcje i treï°. Rcznie przeanalizowano 185 negacji, na podstawie których zrekonstruowano obraz siebie i ïwiata ich
autorów – oÞar przemocy szkolnej.

Wyniki badaҞ wҝasnych
Pierwsze pytanie badawcze miaÙo na celu sprawdzenie, czy liczba stosowanych
negacji róČni si¿ w zaleČnoïci od tego, czy narracje opisuj przeČycia aktualne, czy
przeszÙe? PoniewaČ stosowanie negacji jest uwarunkowane wysokim poziomem l¿ku,
spodziewano si¿, Če w narracjach osób doïwiadczajcych przemocy aktualnie (a wi¿c
bardziej naraČonych na przeČywanie l¿ku), negacje b¿d wyst¿powaÙy cz¿ïciej niČ
w narracjach osób, które opisywaÙy swoje przeszÙe doïwiadczenia. Aby zweryÞkowa° t¿ hipotez¿, przeprowadzono porównania mi¿dzygrupowe z wykorzystaniem
test U Manna-Whitneya (ze wzgl¿du na brak normalnoïci rozkÙadów zmiennych).
Tabela 1
Liczba negacji stosowana przez osoby doïwiadczajce przemocy szkolnej aktualnie i
w przeszÙoïci – porównanie
liczba negacji

aktualnoï° doïwiadczeÚ

N

M

SD

U

Z

p

przeszÙe

20

6,05

4,47

90,50

-1,46

0,144

aktualne

13

10,77

9,37

N - liczba negacji; M - ïrednia; SD - odchylenie standardowe; U - wartoï° testu U Manna-Whitneya; Z - wartoï° testu Z;
p - istotnoï°
ródÙo: opracowanie wÙasne.
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Wyniki badaÚ zaprezentowane w powyČszej tabeli wskazuj, Če osoby doïwiadczajce przemocy aktualnie w swoich narracjach cz¿ïciej stosuj negacje niČ osoby,
dla których byÙy to minione doïwiadczenia, róČnice te jednak nie osign¿Ùy istotnoïci
statystycznej (p>0,05; tabela 1). MoČna przypuszcza° zatem, Če zarówno obecne, jak
i dawne doïwiadczenie przemocy szkolnej wywoÙuje w jej oÞarach wysokie pobudzenie i wysoki poziom l¿ku. Podczas opowiadania o przeČyciach uczucia te przybieraj na sile i nabieraj aktualnoïci.
Kolejnym pytaniem byÙo: jakie rodzaje negacji dominuj w narracjach oÞar przemocy szkolnej?. Dokonano zatem ich kategoryzacji i zestawienia procentowego Przeprowadzono równieČ test niezaleČnoïci chi-kwadrat w celu sprawdzenia, czy rodzaj
stosowanych negacji jest zaleČny od aktualnoïci przeČywanych doïwiadczeÚ? Ponadto oszacowano istotnoï° róČnic mi¿dzygrupowych w zakresie kaČdego rodzaju negacji na podstawie analizy reszt standaryzowanych w tabeli krzyČowej. Wartoïci reszt
to „róČnica mi¿dzy wartoïciami uzyskanymi (cz¿stoïciami obserwowanymi) w badaniu a tymi przewidywanymi przez model (cz¿stoïciami oczekiwanymi)” (Rycielski,
Brzezicka, 2013, s. 155). Na podstawie analizy wielkoïci reszt moČna dokona° wnioskowania o tym, które wartoïci obserwowane w komórkach tabeli krzyČowej istotnie
statystycznie odbiegaj od wartoïci oczekiwanych (a wi¿c tych, które pojawiÙyby si¿
w przypadku gdy aktualnoï° doïwiadczeÚ nie róČnicowaÙaby rodzaju negacji). Za
ïwiadczce o istotnoïci statystycznej naleČy uzna° wielkoïci reszt standaryzowanych
przekraczajce wartoï° bezwzgl¿dn 1,96, co wynika z rozkÙadu wartoïci standaryzowanych (Rycielski, Brzezicka, 2013).
Tabela 2
Rodzaje negacji w narracjach oÞar przemocy szkolnej - rozkÙad procentowy
aktualnoï° doïwiadczeÚ
rodzaje negacji

ogóÙem

reszty standaryzowane
skorygowane

aktualne

przeszÙe

rzeczownikowa

8,3%

2,6%

5,9%

1,6

przymiotnikowa

6,5%

2,6%

4,9%

1,2

przysÙówkowa

2,8%

3,9%

3,2%

0,4

stwierdzenie

54,6%

64,9%

58,9%

1,4

dyrektywa

0,9%

1,3%

1,1%

0,2

Čyczenie

2,8%

1,3%

2,2%

0,7

deklaracja/zobowizanie

0,9%

1,3%

1,1%

0,2

ekspresja

2,8%

0,0%

1,6%

1,5

przypuszczenie

1,9%

1,3%

1,6%

0,3

wielokrotne

18,5%

20,8%

19,5%

0,4

OgóÙem

100,0%

100,0%

100,0%

nazwowe

zdaniowe

chi2(9) = 7,777; p = 0,557.
ródÙo: opracowanie wÙasne.
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Z zamieszczonych w powyČej tabeli danych wynika, Če rodzaj stosowanych negacji nie jest zaleČny od aktualnoïci przeČywanych doïwiadczeÚ (p>0,05; tabela 2).
W narracjach oÞar przemocy szkolnej dominuj negacje zdaniowe o charakterze
stwierdzeÚ („nie odzywam si¿”, „nie mówi¿ o tym”, „nie rozumiem”). Cz¿sto wyst¿puj takČe negacje wielokrotne („takie »niezwracanie uwagi« nic nie daje”, „nic nie
zrobiÙam nikomu”, „nikomu nie Čycz¿ (...) takiego losu”, „nikt nigdy mi nie pomógÙ”,
„nie mam Čadnych koleČanek”), których istot jest nie tyle zaprzeczenie, ile podkreïlenie znaczenia sytuacji (Gawda, 2010a.). Doï° cz¿sto wyst¿puj takČe negacje nazwowe, gÙównie rzeczownikowe („nieszcz¿ïcie”, „niewychowanie”, „niezwracanie
uwagi”) i przymiotnikowe („nielubiana”, „niemiÙy”, „nieobliczalni”), rzadziej przysÙówkowe („nieïwiadomie”). W narracjach oÞar przemocy szkolnej w mniejszym
stopniu widoczne s negacje zdaniowe o charakterze dyrektyw („nie piszcie, Čebym
si¿ tym nie przejmowaÙa”), ČyczeÚ („oby juČ nie”, „nie chciaÙbym”), deklaracji i zobowizaÚ („nie dam sob pomiata°”, „do dyrektora nie pójd¿”), przypuszczeÚ („bym
pewnie nie miaÙa”, „gdyby nie to, Če…”).
Bardziej szczegóÙowa analiza negacji wykazaÙa, Če w narracjach oÞar przemocy
szkolnej negacje speÙniaj róČnorodne funkcje. Negacje nazwowe najcz¿ïciej sÙuČ
gradacji treïci dotyczcych siebie („nielubiana”) oraz sprawców przemocy („nieobliczalni”, „niewyČyte bachory”), a takČe zestawieniu ze sob przeciwstawnych sytuacji,
skontrastowaniu ich i podkreïleniu („nie doï°, Če problemy z nauk, to jeszcze oni
b¿d dokucza°”, „zacz¿Ùo si¿ niewinnie”). Negacje nazwowe odgrywaj takČe rol¿ typowo ekspresywn („coï jest nie tak w moim Čyciu”, „miaÙam nieszcz¿ïcie by° przeïladowana”, „nic przyjemnego”). Negacje zdaniowe, oprócz zaprzeczania pewnym
stanom rzeczy, sÙuČ równieČ wyraČeniu pragnieÚ, marzeÚ czy ČyczeÚ („nie chciaÙbym”, „nie musiaÙabym”). Negacje zdaniowe i wielokrotne pozwalaj na ekspresj¿
róČnorodnych negatywnych emocji, takich jak l¿k („jestem w obawie czy on nie wróci
[...] oby nie”), bezradnoï° („nie wiem co mam robi°”), poczucie osamotnienia („nikt
nigdy mi nie pomógÙ”, „nie mam Čadnych koleČanek”), beznadzieja („nic nie pomogÙo”), poczucie niesprawiedliwoïci i Čalu („nic nie zrobiÙam nikomu”) czy wstyd („nikomu nie powiedziaÙem o tym prosto w oczy”).
Analiza narracji oÞar przemocy szkolnej pod katem teïciowym umoČliwiÙa odtworzenie obrazu siebie. Przeprowadzony test niezaleČnoïci chi-kwadrat wykazaÙ,
Če treï° negacji jest zaleČna od tego, czy opisywane doïwiadczenia maj charakter przeszÙy czy aktualny (p<0,001; tabela 3). Bardziej szczegóÙowe porównania na
podstawie analizy wielkoïci reszt wykazaÙy, Če osoby opisujce w narracjach swoje
przeszÙe doïwiadczenia cz¿ïciej stosuj negacje w celu wyraČenia poczucia braku
nadziei na zmian¿ sytuacji. UjawniÙy ponadto dÙugofalowe negatywne skutki doïwiadczania przemocy, które nie min¿Ùy wraz z jej ustaniem. Z kolei osoby doïwiadczajce przemocy aktualnie cz¿ïciej stosuj negacje w celu podkreïlenia swojej niewinnoïci. Negacje, w przypadku tej grupy, cz¿ïciej wskazuj takČe na ich zaniČon
samoocen¿.
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Tabela 3
Treï° negacji w narracjach oÞar przemocy szkolnej - rozkÙad procentowy
funkcje/tematyka negacji

aktualnoï° doïwiadczeÚ

ogóÙem

reszty standaryzowane
skorygowane

aktualne

przeszÙe

bezradnoï°

14,80%

6,50%

11,40%

1,8

zaniČone poczucie wÙasnej wartoïci

13,90%

3,90%

9,70%

2,3*

ekspresja

4,60%

11,70%

7,60%

1,8

zatajanie problemu

5,60%

9,10%

7,00%

0,9

Čal o brak pomocy ze strony innych

5,60%

9,10%

7,00%

0,9

samotnoï°

3,70%

9,10%

5,90%

1,5

podkreïlanie niewinnoïci

9,30%

0,00%

5,40%

2,7*

dÙugofalowe negatywne skutki

0,00%

10,40%

4,30%

3,4*

ch¿° ucieczki

6,50%

1,30%

4,30%

1,7

sposoby radzenia sobie

2,80%

5,20%

3,80%

0,8

opis oprawców

3,70%

2,60%

3,20%

0,4

opis sytuacji przemocy

4,60%

1,30%

3,20%

1,3

umniejszanie wÙasnej krzywdy

1,90%

5,20%

3,20%

1,3

niezrozumienie sytuacji

2,80%

1,30%

2,20%

0,7

brak nadziei

0,00%

3,90%

1,60%

2,1*

wzmocnienie przekazu

2,80%

0,00%

1,60%

1,5

kontrast

1,90%

0,00%

1,10%

1,2

pozytywne wspomnienia

1,90%

0,00%

1,10%

1,2

samooskarČanie si¿

0,00%

1,30%

0,50%

1,2

pozostaÙe (niedotyczce przemocy, np.
opis sytuacji Čyciowej)

13,9%

18,2%

15,7%

0,8

OgóÙem

100,0%

100,0%

100,0%

* wielkoï° reszt pozwala na wnioskowanie o istotnoïci statystycznej
chi2(19) = 50,786; p < 0,001.
ródÙo: opracowanie wÙasne.

Dane zawarte w powyČszej tabeli wskazuj na to, Če treïci najcz¿ïciej wyraČane w negacjach dotycz poczucia bezradnoïci, jakie towarzyszy oÞarom przemocy
szkolnej („juČ nie wiem jak sobie z tym radzi°”, „byÙa interwencja nauczycieli, ale to
nic nie pomogÙo”, „nie wiem co mam robi°”, „nie wiedziaÙam co mam powiedzie°”,
„nie potraÞÙam si¿ broni°”).
Liczne negacje s znakiem zaniČonego poczucia wÙasnej wartoïci ich autorów, przy
czym dotyczy to przede wszystkim osób, które przemocy szkolnej doïwiadczaÙy aktualnie („nic, kompletnie w niczym nie jestem dobry”, „gdy b¿d¿ miaÙ swoje dzieci, postaram
si¿ aby nie popeÙniÙy tego bÙ¿du co ja”, „i teraz jakbym tak doszÙa do nowej klasy, to bym
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pewnie nie miaÙa znajomych”). Uczniowie ci porównuj si¿ do innych, widzc w sobie
jedynie negatywne cechy („nie sta° mnie na drogie ciuchy”, „nie mam tyle siÙy co oni”).
Szereg negacji zawartych w narracjach mÙodych osób ma charakter zasadniczo
ekspresyjny („dzisiaj nie wytrzymaÙam i wypÙakaÙam si¿ przy rodzicach”, „pomyïlaÙem o rodzicach, ale nie za bardzo mam odwag¿”, „miaÙam nieszcz¿ïcie by° przeïladowana”, „coï jest nie tak w moim Čyciu”).
Doï° cz¿sto negacje ujawniaÙy ukrywanie swojego problemu przez oÞary przemocy. MÙodzi ludzie nie potraÞ rozmawia° o problemie („nie umiaÙam mówi° o swoich
problemach”), ukrywaj go przed nauczycielami i rodzicami („nie chciaÙbym, aby np.
dowiedziaÙa si¿ o tym pani, czy tam rodzina, mamie jak mówi¿, to nie wszystko”,
„tacie o tym nie b¿d¿ mówi°”, „na dzieÚ dzisiejszy nic nie mówiÙem wychowawcy”)
a takČe najbliČszymi sobie osobami. Cz¿sto powodem zatajania przemocy jest wstyd
lub obawa przed odwetem („nikomu nie powiedziaÙem o tym prosto w oczy”, „nawet dziewczynie nie mówiÙem o tym”, „nie chciaÙam sobie bardziej uprzykrza° Čycia
w klasie, mówic im o tym”).
Pomimo ukrywania swojego problemu mÙodzi ludzie oczekuj pomocy ze strony
innych osób i wyraČaj Čal, Če pomoc ta nie jest im zapewniana. Czasem s przekonani, Če osoby wokóÙ nich dostrzegaj problem, jednak dla wÙasnej wygody go ignoruj.
al skierowany jest przede wszystkim do rodziców („szkoda, Če rodzice mi wtedy
nie zmienili szkoÙy”, „moi rodzice nie zauwaČyli, Če coï jest nie tak. A moČe wiedzieli,
tylko teČ udawali, Če nie ma problemu?”, „mama […] sama nie wie jak to jest”) oraz
nauczycieli („zgÙosiÙam to mojej wychowawczyni, ale nic nie zrobiÙa”, „wychowawczyni nie umiaÙa temu zaradzi°”, „nauczyciele udawali, Če nic nie widz”).
Wiele negacji zawartych w narracjach oÞar przemocy szkolnej wyraČa osamotnienie mÙodych ludzi, poczucie samotnoïci oraz ostracyzm spoÙeczny wobec nich.
Odczuwaj to zarówno mÙodzi ludzie, którzy aktualnie doïwiadczaj przemocy
(„w Wigili¿ nikt ze mn nie poÙamaÙ si¿ opÙatkiem”, „zaczÙ si¿ ze mnie naïmiewa°
mówic, Če nikt mnie nie lubi”) jak i osoby, które przemocy doïwiadczaÙy w przeszÙoïci („nie mam Čadnych koleČanek”, „nie wiem o czym rozmawia° z ludĊmi”, „nadal
nie umiem si¿ otworzy°”).
Ci, którzy doïwiadczali przemocy szkolnej w trakcie tworzenia narracji, stosowali
negacje podkreïlajce ich niewinnoï°. Komunikuj oni, Če doïwiadczana przez nich
przemoc jest niezasÙuČona i nie jest przez nich prowokowana („to nie moja wina”,
„nic nie zrobiÙam nikomu”), nie jest teČ spowodowana ich odmiennoïci („nie jestem
homo, nie mam innej orientacji”, „nie wygldam jak anoreksja czy coï”, „od innych
dziewczyn niczym takim si¿ nie róČni¿”).
Z kolei osoby, które opisywaÙy swoje przeszÙe przeČycia, za pomoc negacji wyraČaÙy dÙugofalowe, negatywne skutki doïwiadczania przemocy szkolnej. W swoich
wypowiedziach podkreïlaj, Če pomimo ustania sytuacji przemocy, te doïwiadczenia
odbiÙy si¿ negatywnie na ich psychice i maj wpÙyw na ich obecne funkcjonowanie
(„mimo zmiany szkoÙy wciČ nie mog¿ zapomnie°”, „nie sdziÙam, Če takie dokuczanie aČ tak moČe zrujnowa° psychik¿”, „to nie min¿Ùo i siedzi we mnie nadal”, „nawet
nie braÙem pod uwag¿ tego, Če ktoï moČe mnie polubi°”).
MÙodzi ludzie doïwiadczajcy przemocy szkolnej poprzez negacje wyraČaj pragnienie ucieczki, uchronienia si¿ przed t trudn sytuacj. Najcz¿ïciej szukaj róČ72
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nych sposobów Þzycznego odizolowania si¿ od oprawców, takich jak niechodzenie
do szkoÙy („dzisiaj nie poszedÙem, bo szykowali na mnie znowu jakiï gÙupi Čart”,
„próbuj¿ wszystkimi sposobami nie chodzi° do szkoÙy”), wyraČaj takČe pragnienie
generalnego wyÙczenia si¿ z Čycia spoÙecznego („najch¿tniej siedziaÙabym w domu
i nikomu si¿ na oczy nie pokazywaÙa”, „chciaÙabym by° gdzieï, gdzie nie dokuczaj
nikomu, ale chyba takiego miejsca nie ma”). Próbuj równieČ uciec od swoich problemów poprzez podejmowanie innych dziaÙaÚ i aktywnoïci („próbuj¿ uciec w nauk¿
[…] by nie myïle° o tym wszystkim”).
OÞary przemocy szkolnej opisuj sposoby, jakimi próbuj radzi° sobie z trudn sytuacj. PoniewaČ próby zignorowania sprawców przemocy okazuj si¿ nieskuteczne
(„takie «niezwracanie uwagi» nic nie daje”, „ignorowanie nic nie daje, to tak jakby pozwala° si¿ obrzuca° kamieniem”), mÙodzi ludzie rozwaČaj odwzajemnienie przemocy
(„lepiej […] si¿ broni°, nawet jeïli to nie daje zamierzonego efektu”, „nie wytrzymaÙem
nerwowo i troch¿ mnie poniosÙo”), mimo Če jest to wbrew ich zasadom („nie chodzi
o to, Če nie umiem si¿ bi°, ale o to, Če nie chc¿”, „i nie, siÙa w ogóle nie zostaÙa uČyta”).
MÙodzi ludzie uČywaj negacji takČe do opisania swoich przeïladowców i caÙej sytuacji przemocy. Cz¿sto przemoc stopniowo si¿ nasila („zacz¿Ùo si¿ niewinnie”), a agresorami s osoby obce oÞerze („jeden chÙopak, zupeÙnie mi nieznany”). Sprawcy opisywani
s jako nieprzewidywalni, po których moČna spodziewa° si¿ wszystkiego („potraÞ by°
nieobliczalni”, „pomysÙowoï° niektórych ludzi nie zna granic”). OÞary wypowiadaj
si¿ o sprawcach w sposób obraĊliwy („niewyČyte bachory”) i podkreïlaj, jak bardzo
tamci utrudniaj im codzienne funkcjonowanie („po prostu Čy° nie daj”).
Sytuacja, w jakiej znajduj si¿ oÞary przemocy szkolnej, jest dla nich niezrozumiaÙa.
MÙodzi ludzie nie rozumiej, dlaczego to oni stali si¿ oÞarami („nie wiem skd to si¿
wzi¿Ùo”, „nie wiem czego nie lubi we mnie”) i co powoduje przeïladowcami („nie rozumiem jak oni czerpi z tego przyjemnoï°”). Niektórzy poszukuj winy w sobie („miaÙam wraČenie, Če sama do tego prowokowaÙam, nieïwiadomie”), inni próbuj umniejsza° swoj krzywd¿, zaprzeczajc temu, Če s oÞarami przemocy („nie ma przemocy, ale
jest naïmiewanie si¿ i wstr¿t do mnie”, „dziewczyny mi nie dokuczaÙy, niektóre jedynie
jakby mnie ignorowaÙy”), bagatelizujc sytuacj¿ („niby nic, a jednak potraÞ zepsu° psychik¿”) lub dokonujc porównaÚ spoÙecznych („moja sytuacja nie byÙa najgorsza”).
Osoby, które przemocy szkolnej doïwiadczaÙy w przeszÙoïci, w swoich wypowiedziach ujawniaj brak nadziei na moČliwoï° zmiany sytuacji. Próbuj przekona° innych, którzy doïwiadczaj przemocy aktualnie, Če ich sytuacja poprawi si¿ („ci¿Čko
by byÙo […] «napisa° nie martw si¿», bo jest czym […] wcale nie «b¿dzie lepiej», nic
si¿ nie «uÙoČy», nic si¿ nie «poprawi» ani «polepszy»”). Podkreïlaj jednak, Če jedyn
osob, która jest w stanie pomóc oÞerze przemocy, jest ona sama („jeČeli sam si¿ za to
nie weĊmiesz, b¿dzie jeszcze gorzej”).
Mniej liczne negacje pojawiaj si¿ w wypowiedziach mÙodych osób w celu
wzmocnienia przekazu lub skontrastowania ze sob pewnych treïci, mi¿dzy innymi
tych, które dotycz przeszÙoïci i pozytywnych chwil przeČytych w tym czasie, co ma
charakter zasadniczo ekspresyjny („wszystko wydawaÙo si¿ tak pi¿kne, gdyby nie to,
Če…”, „zacz¿Ùy mnie traktowa° jak sÙug¿, a nie jak przyjacióÙk¿”, „znów staÙam si¿
[…] obiektem upokorzeÚ […] nie tylko tej grupy, ale i klasy”, „podstawówka - to byÙo
pi¿knie […] niezapomniane chwile”).
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Podsumowanie wynikÓw
Celem przeprowadzonych badaÚ byÙo zaprezentowanie obrazu wÙasnej osoby,
jaki ujawnia si¿ w narracjach oÞar przemocy szkolnej. Przeïledzono wypowiedzi na
forach internetowych mÙodych osób doïwiadczajcych przemocy szkolnej aktualnie
oraz w przeszÙoïci. Narracje te przeanalizowano pod ktem pojawiajcych si¿ w nich
negacji, które sÙuČ podkreïleniu istotnych elementów wypowiedzi, a mog by°
uwarunkowane wysokim poziomem l¿ku (Gawda, 2010a.; 2010b.). Porównano takČe
liczb¿ negacji wyst¿pujc mi¿dzy osobami, które doïwiadczaÙy przemocy aktualnie oraz tymi, które opisywaÙy swoje przeszÙe doïwiadczenia. ZakÙadano, Če osoby
z pierwszej grupy b¿d stosowaÙy w swoich wypowiedziach wi¿ksz liczb¿ negacji,
ze wzgl¿du na to, Če silne przeČycia zwizane z doïwiadczaniem przemocy (w tym
l¿k) towarzysz im aktualnie.
Przeprowadzone badania wykazaÙy, Če osoby doïwiadczajce przemocy aktualnie w swoich narracjach uČywaÙy wi¿kszej liczby negacji niČ osoby, które opisywaÙy
swoje przeszÙe doïwiadczenia, jednak róČnica ta nie uzyskaÙa istotnoïci statystycznej.
MoČna zatem mówi° jedynie o wyst¿powaniu pewnej tendencji do cz¿stszego stosowania negacji przez aktualne oÞary przemocy szkolnej w stosunku do osób, które
przemocy doïwiadczaÙy w przeszÙoïci. MoČe to ïwiadczy° o tym, Če doïwiadczana
w przeszÙoïci przemoc szkolna wywarÙa bardzo silny wpÙyw na psychik¿ mÙodych
ludzi, a wspomnienia tej sytuacji s w dalszym cigu Čywe i nadal wywoÙuj w nich
pobudzenie emocjonalne i l¿k, jednak o nieco niČszym nasileniu niČ u tych, którzy
przemocy doïwiadczaj aktualnie.
Analiza rodzajów negacji stosowanych przez obie grupy wykazaÙa, Če w narracjach oÞar przemocy szkolnej dominuj negacje zdaniowe o charakterze stwierdzeÚ.
Ciekawym wnioskiem jest zaobserwowanie wyst¿powania licznych negacji podwójnych i wielokrotnych, w których wykorzystywane s okreïlenia kategoryczne, takie
jak nikt, nigdy. Tego typu negacje maj na celu przede wszystkim zaakcentowanie
pewnego aspektu wypowiedzi, który ma dla mówicego szczególne znaczenie (Gawda, 2010a.). Statystyczne porównanie grup wykazaÙo, Če rodzaj stosowanych negacji
nie jest zaleČny od aktualnoïci opisywanych doïwiadczeÚ.
Negacje o charakterze nazwowym (rzeczownikowe, przymiotnikowe i przysÙówkowe) s stosowane przede wszystkim w celu gradacji treïci dotyczcych siebie
i sprawców przemocy oraz podkreïlenia swoich negatywnych przeČy° za pomoc
m.in. kontrastu. Zarówno negacje nazwowe, jak i negacje zdaniowe cz¿sto przybieraj charakter zasadniczo ekspresyjny – wyraČaj róČne emocje, takie jak l¿k, wstyd,
poczucie bezradnoïci, osamotnienia, smutek, Čal czy wstyd.
Analiza treïci negacji pozwoliÙa na odtworzenie obrazu siebie oÞar przemocy szkolnej. Narracje oÞar pokazuj, Če charakteryzuj si¿ one zaniČonym poczuciem wÙasnej
wartoïci. S przekonane o swojej bezwartoïciowoïci, generalizuj niemoČnoï° poradzenia sobie z przemoc na inne aspekty Čycia. Dostrzegaj w sobie jedynie negatywne cechy, porównuj si¿ do osób, na tle których wypadaj gorzej – jako sÙabsze, mniej zamoČne, nieïmiaÙe, niesympatyczne i nielubiane. Postrzegaj siebie jako jednostki bezradne,
nie potraÞce poradzi° sobie z zaistniaÙ sytuacj, sÙabo radzce sobie takČe w innych
sytuacjach spoÙecznych. Nie rozumiej, dlaczego to akurat oni stali si¿ oÞarami przemocy, nie potraÞ zrozumie° przyczyn przemocy i logiki w dziaÙaniu jej sprawców. Podkre74
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ïlaj swoj niewinnoï° i poczucie niesprawiedliwoïci, jakiego doïwiadczaj. Mimo gÙ¿bokiego przeïwiadczenia, Če w niczym nie zawinili swoim przeïladowcom, zaczynaj
przyglda° si¿ samym sobie w poszukiwaniu cech, które mogÙy sprowokowa° przemoc,
doszukuj si¿ w sobie nieïwiadomej winy. Sytuacj¿, w jakiej si¿ znaleĊli, postrzegaj jako
niemoČliw do zmiany, jednoczeïnie bardzo pragn uwolni° si¿ od niej. MÙodzi ludzie
szukaj róČnych sposobów radzenia sobie – od prób opuszczania zaj¿° szkolnych, ignorowania sytuacji i zagÙuszania wÙasnych emocji po uciekanie si¿ do przemocy w odwecie. Mimo Če postrzegaj siebie jako osoby pokojowe, które nie chc stosowa° agresji, cz¿sto postrzegaj j jako jedyne dost¿pne im skuteczne rozwizanie. Wïród oÞar przemocy
szkolnej pojawia si¿ takČe tendencja do bagatelizowania swoich przeČy° i umniejszania
swojej krzywdy m.in. poprzez porównywanie si¿ do osób, których sytuacja jest jeszcze
gorsza. Nieustanne doïwiadczanie przemocy szkolnej powoduje u jej oÞar cigÙe odczuwanie silnych negatywnych emocji. W ich narracjach ujawniÙy si¿ zwÙaszcza emocje
takie jak l¿k, wstyd i smutek. Doïwiadczaj ponadto poczucia osamotnienia – nie maj
przyjacióÙ, nie potraÞ teČ otworzy° si¿ na nowe znajomoïci. Swój problem ukrywaj
przed innymi – wstydz si¿ go, nie wierz w to, Če ktoï moČe im pomóc lub obawiaj si¿
zemsty agresorów. Jednoczeïnie maj gÙ¿boki Čal, zwÙaszcza do rodziców i nauczycieli,
Če ci nie s w stanie im pomóc, najcz¿ïciej ignoruj problem lub udaj, Če go nie dostrzegaj. Osoby, które przemocy doïwiadczaÙy w przeszÙoïci, dostrzegaj jej dÙugofalowe
negatywne skutki – nawet po uwolnieniu si¿ od przemocy odczuwaj uraz, l¿k, s nieufne wobec innych i nie potraÞ budowa° nowych relacji. Doïwiadczenie bycia oÞar
przemocy nadal wzbudza w nich silne negatywne przeČycia.

Wnioski
OÞary przemocy szkolnej w swoich narracjach stosuj liczne negacje, co ïwiadczy
o tym, Če sytuacja ta wzbudza w nich silne emocje; moČna przypuszcza°, Če powodowane jest to wysokim poczuciem l¿ku. Osoby, które doïwiadczaÙy przemocy szkolnej
w przeszÙoïci uČywaj mniej negacji w porównaniu do osób przeČywajcych ten problem aktualnie, jednak róČnice te nie s istotne statystycznie. MoČna przypuszcza°, Če
sytuacja ta wzbudza w nich w dalszym cigu pobudzenie emocjonalne i l¿k, jednak
o nieco niČszym nasileniu.
W narracjach oÞar przemocy szkolnej przewaČaj negacje zdaniowe o charakterze
stwierdzeÚ oraz negacje wielokrotne, majce na celu przede wszystkim podkreïlenie
znaczenia danej sytuacji (Gawda, 2010a.). W wypowiedziach osób doïwiadczajcych
przemocy szkolnej charakterystyczne s takČe negacje nazwowe, gÙównie rzeczownikowe i przymiotnikowe, rzadziej przysÙówkowe. Mniej liczne s natomiast negacje
zdaniowe o charakterze dyrektyw, ČyczeÚ, deklaracji i zobowizaÚ oraz przypuszczeÚ.
Stosowane przez mÙodzieČ doïwiadczajc przemocy szkolnej negacje nazwowe
maj na celu przede wszystkim degradacj¿ treïci dotyczcych siebie i sprawców przemocy. Cz¿sto s one wykorzystywane takČe do skontrapunktowania róČnych sytuacji,
w tym przeciwstawienia doïwiadczeÚ teraĊniejszych i przeszÙych. SpeÙniaj one ponadto funkcj¿ ekspresywn. Poprzez negacje zdaniowe i wielokrotne mÙodzi ludzie
wyraČaj swoje marzenia, pragnienia oraz emocje negatywne, w tym przede wszystkim l¿k, samotnoï°, brak nadziei, Čal oraz wstyd.
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W narracjach uczniów doïwiadczajcych aktów agresji ze strony kolegów szkolnych odzwierciedla si¿ obraz siebie charakterystyczny dla oÞar przemocy (nie tylko
szkolnej), zwÙaszcza niskie poczucie wÙasnej wartoïci i negatywne myïli dotyczce
wÙasnej osoby, poczucie braku kontroli nad swoim Čyciem, brak wiary w moČliwoï°
zmiany sytuacji, poczucie wyobcowania ze ïrodowiska, odczuwanie silnego l¿ku
i wstydu oraz problemy z komunikowaniem wÙasnych potrzeb i proszeniem o pomoc (James, Gilliland, 2013). Przekaz w formie narracji opisujcych osobiste historie
doïwiadczania przemocy szkolnej stanowi miarodajny zapis sposobu przeČywania
i postrzegania siebie i ïwiata. Jest ĊródÙem cennych informacji na temat psychiki oÞar
przemocy, do których dotarcie w inny sposób byÙoby niezwykle trudne.
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