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W lutym 2017 roku na terenie ZP w Poznaniu przeprowadzono badania dotycz4ce roli

poczucia humoru w budowaniu klimatu spolecznego plac6wek resocjalizacyjnych dla

nieletniclr. Badania zrealizowane zostaly w ramach projektu badawczego pod kierunkiern

naukowym dr Anny Karlyk-Cwik z DolnoSl4skiej Szkoly WyZszej we Wroclawiu.

Niniejszy rapoft stanowi jedynie wstgpnq prezentacjg uzyskanych wynik6w z og6lnyn

komentarzem Autorki. Szczeg6towe statystyczne opracowanie wynik6w (ze wszystkich

badanych MOW i ZP) wraz z ich analizq, interpretacj4 i pogtgbionymi wnioskami ora.z

projektem oddzialywafi profilaktyczno-edukacyjnych opublikowane zostanie w monografli

naukowej w ostatnim kwartale 2017 roku.

Raport zawiera dane z pomiaru 3 zmiennych, tj. klimatu spolecznego, styl6w humoru

oraz ekspresji gniewu przez rr*.odzieL.

1. Klimat spoleczny instytucji resocjalizacyjnej

Instytucja resocjalizacyjna, traktowana jako Srodowisko wychowawcze, czyli swoi5cie

powi4zany uklad warunk6w i cech, zr6anicowanych jako$ciowo i pelni4cych funkcjg

wychowawczo-resocjalizacyjnq, wyznaczq1cych przebieg i efekty procesu resocjalizacii,

charakteryzowanajest w kategoriach: funkcji, 16l spolecznych, warunk6w, typu oddzialywari

wychowawczych, ukierunkowania dzialah oraz warunk6w struktrnalnych funkcjonowania

instytucji. Zmieme te mohna sprowadzii do trzech wymiar6w v,ryznaczajqcych spos6b

dzidiania instytucji ujmowanej jako Srodowisko wychowawcze: czynnik6w mat.erialno-

ekon.omioznych (podstawowe warunki dzialania), czynnik6w kulturalnych (treSci przekazv,

wyclrowania i dzia\ah resocjalizacyjnych) oraz czynnik6w psychospolecznych (mechanizm.y

wplywu wiqzqce sig z relacjami interpersonalnymi), N.qcznie, choi z roznq sill
determinuj4cych efektywno36 oddzialywari resocjalizacyjnych. Wsp6lczeSnie przyjmuje siri,

2e najwigksze znaczenie wychowawczo-resocjalizacyjne maj1 tu czynniki spoleczne,



relacyjne, kt6re wiqz4 siE z mechanizmami przekazu (transmisji) element6w kulturowych, co

koncepcyjnie moZna opisa6 w kategoriach klirnatu spolecznego instytucji.l

We wsp6lczesnej pedagogice resocjalizacyjnej przyjmuje sig, jako wiod4ce,

teoretyczne ujgcie klimatu spotecznego Rudolfb H. Moosa, opisuj4ce tg zmienn4 w termrinach

psychologicznych. Moos traktuje klimat spoleczny jako swoist4 osobowoSd instytucji

(osobowoS6 organizacyjna), kt6rej proces tworzenia sig jest analogiczny do ksztaltowania sig

osobowoSci jednostki, czyli jest on efektem procesu rozwoju danej instytucji, w kt6rej

rvyksztalca sig okreSlony katalog zachowari jej czlonk6w, r62nie charakteryzowanych,

srtanowi4c zlohone i strukturalnie zr6lnicowane zjawisko. Dla R.H. Moosa 6w klimat to

sipoleczna atmosfera Srodowiska edukacyjnego/wychowawczego, kt6rego uczestnicy maj4

r62ne doSwiadczenia zyciowe. W jego ramach Moos v,ryrohniatrzy obszarylwymiary:

1. ,,Relacje interpersonalne w obrgbie instytucji" (Relationship dimension)

wymiar ten pozwala ocenid zaangtzowanie podopiecznych w wykonywanie

codziennych zadan, ich ekspresjQ oraz udzielane wsparcie, np. zaanguZowanie

emocjonalne, wsparcie, spontanicznoS6, ekspresyjnoS6, sp6jnoSi grupy, wsparcie

emocj onalne, wsparcie okazywane podopieczny m przez kadrg, itp. ;

2. ,,Rozw6j osobisty podopiecznych instytucji" (Personal Development dimension)

- wymiar ten pozwala na dokonanie oceny w zakresie nastawierria kadry

na zaspokojenie potrzeb podopiecznych, zachqcania podopiecznych do ,,wgl4du

w siebie" oraz przygotowanie ich do opuszczenia instytucji, np. autonomia,

orientacja na problemy praktyczne i osobiste, samodzielnoSd, niezaleanoil('

orientacj a na o si4gnigcia, samop oznanie itp. ;

3. ,,System organizacyjny instytucji" (System Maintenance and System

Changedimension) - wymiar ten pozwala na dokonanie ocsny w zakresie

systemu organizacyjnego danej instytucji, kt6ry moze sig przejawia1

w strukturalnych i funkcjonalnych aspektach funkcjonowania instytucji - np.

w jakim stopniu Srodowisko instytucji jest uporzqdkowane, jasne w swoich

oczekiwan iach, trtrzymuj e kontrol g i reaguj e na zmiany2 .

' E. Wysocka, Diognozo w resocjalizocjl, PWN, Warszaw;l 2008, s. 295.

' R. H. Moos, Evoluoting correctiona! ond community settings, John Wiley&Sons Inc., New York, London,
liydney, Toronto 1975, s. Lg - 25.



Zdaniem L. Pytki klimat spoleczny instytucji resocjalizacyjnych warunkowany jesit

przet kilka grup czynnik6w: pedagogiczn4 aksjologig, formaln4 strukturg plac6wki oraz

metodykg oddzialywania wychowawczego, a bezpoSrednio wplywa on na rozw6j osobowy

wyctrowank6w, ich samowychowanie i samorealizacjg, a tym samym na efektywnoSd procesu

wychowawcrego,t W oparciu o koncepcje R. H. Moosa L. Pytka dokonal polskiej adaptacii

narzqdziado pomiaru klimatu spolecznego. Skala Klimatu Spolecznego zawiera 9 podskal:

l. ,,Zaanga2owanie" stopief zaangalowania wychowawc6w i wychowank6rv

w rcalizacjg ich codziennych zadani obowiqzk6w.

2. ,,Podtrzymywanie" - nasilenie i rcdzaj zachgt stosowanych przez wychowawc6l

or az p o ziom,,wsparci a emocj onalne go" wychowank6w przez wychowawc6w.

3. ,,Ekspresja" - stopief swobody ekspresji, tj. zakresu swobody wychowank6w

w wyralaniu uczu6, w tym takheuczucia wrogo3ci w stosunkach interpersonalnych.

4, ,,Autonomia" - stopieri samodzielnoSci wychowank6w w codziennym postgpowaniu.

5. ,,Orientacja praktyczna" - poziom dzialalnolci instytucji w zakresie rozwiqzywaria

problem6w praktycznych wychowank6w, takich jak nauka szkolna czy

przygotowanie zawodowe i do samodzielnego Zyciaw spoleczeristwie.

6. ,,Orientacja na problemy osobiste" poziom umiejgtnoSci wychowank6rv

dokonywania ,,wgl4du w siebie" i pokonywania wewngtrznych trudnoSc;i

motywacyjnych i emocj onalnych.

l. ,,Forz4dek i organizacja" - sklonnoSi wychowawc6w do ptzestrzegania

zewngtrzny ch przejaw6w ladu i porz4dku oraz dyscypliny wewn4trzinstytucj orralnej.

ti. ,,Jasno3i cel6w, zadah, regulamin6w" - stopief znajomoSci i zrozumienia przez

wychowank6w i wychowawc6w formalnych wymagari stawianych przez instytucjg.

9. ,,Kontrola wychowawsza" * poziom sklonno6ci wychowawc6w do spelniania funkcji

kontrolno -opiekuriczych w procesie wychow ania.a

Trzy pierwsze podskale skladaj4 sig na pierwszy wymiar klimatu spol., czyli ,,relacje

intetpersonalne". Trzy kolejne podskale tworzq drugi wymiar klimatu, tj. ,,rozw6j osobist'y

podopiecznych", za{ trzy ostatnie podskale to wymiar trzeci - ,,system organizacyjny'".

Zaktada sig, 2e im wyhsze s4 punktacje uzyskane w pierwszych szesciu podskalach (pierwsze

dwa wymiary klimatu) oraz im nihsze sq one w trzech ostatnich (wymiar trzeci), tym bardziej

sprzyjaj4cy jest klimat wychowawczy danej instytucji. Ponadto, im wigksze rozbieznoSc,i

" L. Pytka, Pedagogika resocjalizocyjno. Wybrone zogadnienio teoretyczne, diognostyczne i metodyczne, Wyd.
APS, Warszawa 2008, s. 165 - 167.
- L. Pytka, op. cit., s. 168.



migdzy ocen4 wychowawc6w i wychowank6w, tym mniej korzystny jest klimat spoleczny

Plac6wki.

Prezentacja wynik6w badarfi

Iabela 1. Zestawienie wynik6w wychowank6w i wychowawc6w w obszarze klimatu

spolecznego.

Vvchowank owie (N:15) Wychowawcy (N:9)

L.

p.

Podshala M

(Srednia)

Wymiar M

(Srednia)

Podskala M

(Srednia)

Wymiar M

(Srednia)

1. Zaangaiowanie 4,2 Relacje

interpersonalne 4,533

Zaangailowanie 6,111 Relacje

interpersonalne 6.778,, Podtrzymywanie 4,933 Podtrzymywanie 7,444

3. Ekspresja 4,467 Ekspresja 6,778

4. Autonomia 4,867

Rozw6j osobisty 5,111

Autonomia 6,444

Rozw6j osobisty 7,593

5. Orienrtacja

praktyczna

4,867 Orientacja

praktyczna

7,667

6. OrienLtacja na

pr,oblemy osob.

5,6 Orientacja na

problemy osob.

8,667

1 Porzqrdek

organizacyjny

5 5??

System

organizacyjny

5,356

Porz4dek

organizacyjny

6,889

System
organizacyjny

5,889

8. JasnoSd regul JasnoSd regul 6,1l1

9. Kontrola 5 Kontrola 4,667

Og6lne spostrzeienia

1. Obraz klimatu spolecznego panuj4cego w Plac6wce wygl4da zupelnie odmiennie

z perspektywy podopiecznych i wychowawc6w. Najbardziej znacz1ca r62nica dotyczy

wymiaru ,,Rozw6j osobisty", kt6ry zdecydowanie wylej oceniaj4 pedagodzy niz nieletni.

Relatywnie niskie oceny klimatu spolecznego sfbrmulowane przez nieletnich sugeruj4 niskq

.j akoSi atmosfery wychowawc zej Za\<tadu.

2. Ujawniony w ocenach wychowank6w uklad czynnik6ilwymiar6w sugeruje, 2e klimat

spoleczny plac6wki moze mie6 charakter zbli2ony do ,,kontroluj4co-opiekuriczego", w

kt6rym najwigkszy nacisk polozony jest na kontrolg zachowania wychowank6w i lad

wewn?trzinstytucjonalny; mniejszy nieco - na, przygotowanie praktyczne wychowank(iw do

Lycia, a najmniejszy - na ksztaltowanie niekonfliktowych stosunk6w interpersonalnych. Taki

obraz klimatu Swiadczy o niekorzystnych tendencjach w organizowaniu Srodowiska



wychowawczego plac6wki. Jednoczesnie ,,terapeutyczny potencjat" stosunk6w

interpersonalnych na linii wychowawca-wychowanek wydaje sig by6 mocno ograniczony

przetT, bardzo nisko oceniany poziom zaangalowania obu badanych grup w realizacjE

wsp6lnych zada{, niski poziom ekspresji emocjonalnej wychowank6w oraz wsparcia

emocjonzrlnego i zachgt stosowanychprzez wychowawc6w, co sprawia, ze wymiar,,Relacje

interpersonalne" zyskal najnilsze oceny ze strony nieletnich.

3. Inaczej postrzegaj4 klimat Plac6wki jej pracownicy, kt6rzy najwy2ej oceniaj4 wymiar

,,Rozw6j osobisty", co sugerowaloby, Le w zP panuje klimat zblizony do ,,opiekufiezo-

wychow:twczego". W wymiarze tym, wychowawcy, w przeciwieristwie do nieletnich,

wyscrko oceniaj4 wlasne zorientowanie na rczwiqzywanie problem6w praktycznych i

osobistych wychowank6w. Bior4c pod uwagg istniej4c4 w tym zakresie rozbieznoSi ocen, by6

moZe warto zastanowi6 sig nad adekwatnoSciE dziaLah podejmowanych w tym obszarze przez

wychowawc6w, a takhe nad ich dostosowaniem do rueczywistych potrzeb i problem6w

podopiecznych.

4. Og6lnie, sugeruje sig ostroznoSi w ocenie klimatu Plac6wki z uwagi na istniej4ce duze

rozbieznoSci pomigdzy ocenami wychowawc6w i nieletnich, zwlaszcza w podskali

zaangtzowania, orientacji kadry na problemy osobiste wychowank6w, orientacji praktycznej i
ekspresji emocjonalnej wychowank6w, kt6rych ocena jest znacznie wyasza w grupie

wycltowawc6w niL podopiecznych. Pamigta(, oczywiscie nalezy, Le badana Plac6wka jer;t

Zaldadent Poprawczym, co czgsciowo uzasadnia sformalizowanie relacji i wigkszy nacisk

kadrv na dzialania kontrolne, dyscyplinuj4ce i zabezpieczajqce, niz opiekuricze i

terapeutyczne, zkt6rych jednak nie nale|y rezygnowad nawet w tego typu zahJadach.

Og6lne perspektywy ronvoju

1. D4zenie do ujednolicenia i poprawy jakoSci klimatu spolecznego panuj4cego w Plac6wce.

2. Stymulowanie rozwoju ,,terapeutycznego" charakteru klimatu w wymiarze relacji

inteqrersonalnych, m.in. poprzez zwigkszenie przestrzeni dla swobodnej, aczkolwiek zgodnej

z zasadami panuj4cymi w Plac6wce i regulami kultury osobistej, ekspresji emocji, zwlaszcza

zlofici, a takhe poprzez wigksz4 koncentracjg kadry na problemach osobistych, potrzebach i
emocj ach wychowank 6w oraz udzielanie im wsparci a i pozytywnych wzmocnief .



11. W celu udroznieniabardziq swobodnej i otwartej, a jednoczeSnier bezpiecznej komunikacji

emocjonalnej warto zwr6ci6 wigksz4 uwagg na edukowanie mtrodziezy i wychowawc6w (w

tiormie warsztat6w psychoedukacyjnych oraz poprzez wlasny przyldad wychowawc6w) w

:zakresie formulowania komunikat6w ffiu ,,Jd" oraz informacji zwrotnych, a tak?e

bezpiecznej i bezkolizyjnej (niepowoduj4cej konflikt6w) ekspresji trudnych emocji, rrp. z

.wykorzystaniem technik arteterapeutycznych, psychodramowych czy humorystycznych.

4. Jednal<2e jakoSd ibezpieczefrstwo, a zwlaszcza swoboda ekspresji emocjonalnej, zalei1nie

tylko od umiejgtnoSci nieletnich i wychowawc6w, ale w duZej mierze odjako6ci i sily wigzi

r:mocjonalnej LqczEcq rr/'odzie? z wychowawcami. Im wigksza bliskoS6, akceptacja,

uczciwoSd i avterftycznoSi tych relacji, tym wigcej bezpreczeftstwa emocjonalnego i swobody

ekspresji emocji, a tym samym pelniejszy rozw6j emocjonalny po stronie podopiecznych.

Warlo wigc wzmacnial pozytywn4 postawg i kompetencje wychowawc6w do budowania

ituterrtyeznych i silnych wigzi emocjonalnych z podopiecznymi.

:5. Warto zrewidowa(, dzialania opiekut'rcze i terapeutyczne podejmowane przez personel w

abszarze rozwoju osobistego nieletnich i dostosowaf je do indywidualnych i rzeczywistych

potrzeb i problem6w podopiecznych. W procesie tym warto opierai sig na

zindyr,vidualizowanym, tw6rczym i pozytywnym (opartym na zasobach i wzmacnianiu

pozytywnego potencjalu) podejSciu do mlodziezy.

,6. Poziom kontroli i ,,rygoryzmu" wychowawczego, zwtzywszy na charakter plac6wki,

'wydaje sig byd optymalny i sugeruje siQ utrzymanie zaobserwowanej tendencji do

nienaduzywania go, przy jednoczesnym nacisku na poprawg warunk6w do optymalnego

rozwoju osobistego (emocjonalnego, poz{rawczego i spolecznego) nieletnich.

2. Stvle humoru wvchowank6w i wychowawc6w

Przyjgta w niniejszym projekcie koncepcja styl6w humoru R. A. Martina

koresponduje z interukcyjnym rozumieniem klimatu spolecznego instytucji, gdy2 zgodnie

z jej zaloheniami humor jest ujmowany w dw6ch wymiarach: adaptacyjnoSci oraz funkcji

interpersonalnych i intrapsychicznych w zyciu jednostki, co pozwala navyr62nienie 4 styl6w



humoru: afiliacyjnego, wzmacniajqcego ,,Jt' (w sluZbie ego), agresywnego

i samodeprecj onuj 4cego (ponizaj Acego,,Ja")s :

1) Styl afiliaryjny - przejawiany w sytuacjach interpersonalnych, w kontaktach z innymi,

jego celem jest wzmocnienie relacji z innymi ludZmi, usprawnienie komunikacji,

zrnniejszenie liczby sytuacji konfliktowych, stworzenie atmosfery zabawy. Styl ten jest

2y czliwy, cieply, pozbawiony wro goSci.

Przejawy stylu afi liacyjnego:

. Opowiadanie zabawnych historii, kawal6w,2art6w w towarzystwie innych os6b.

. Odczuwanie przyjemnoSci z rozSmieszania innych os6b.

2) Styl wzmacniaj4cy ,,Ja" - przejawiany r6wnie2 ,,w samotnoSci", jego celem jest

poradzenie sobie w sytuacji trudnej ze stresem i emocjami, pomaga w zrelaksowaniu sig

i slu?y dodaniu sobie ,,odwagi". Dystans wobec ,ja", akceptacja siebie pozwalajq na 2arty

dotyczqce wlasnej osoby. Styl ten jest Iyczliwy, pozbawiony wrogoSci.

Przelawy stylu wzmacniaj4cego,,Ja" :

o Dystans wobec Swiata i siebie.

o Widzenie zabawnych stron nawet trudnej sytuacji.

r Dostrzeganie absurd6w dnia codziennego.

o Niezatracanie realistycznej oceny sytuac.ii.

3) Styl agresywny - przejawiany w sytuacjach interpersonalnych, w kontaktach z innymi.

S1;yl ten jest szkodliwy, bolesny dla innych, jego celem jest oczernienie, zranienir:,

poniZenie innych, a takhe manipulacja nimi. Slu2y wzmocnieniu wlasnej osoby kosztem

innychirelacjiznimi.

P rzejawy stylu agresywne go :

o Niezwracanie uwagi nato,2e Zafty mog4 mied negatywny wplyw na inne osoby.

o Poczucie bycia upokorzonym, zdyskredytowanym, ,,obrazonym" przez ofiary tego stylu

humoru.

o WySmiewanie sig z innych, krytykowanie, wytykanie b1gd6w, dokuczanie.

s Martin R. A., Puhlik-Doris P., Lersen G., Gray J., Weir K., lndividuol differences in uses of humor and their
relotion to psychological wellbeing: Development of the Humor Styles Questionnoire, "Journal of Research in
Personality" 2003,37.
Hornowska E., Charytonik J., Polsko Adoptocjo Kwestionariusza Styl6w Humoru (HSO) R. Mortino, P. Puhtik-
Doris, G. Lorsena, J. Gray i K. Weir,,,Studia Psychologiczn e" 2O!!, t. 49, z. 4.



4) Styl poniZajqcy ,,Ja" ..- przejawiany w kontaktach z innymi, jego celem jest rozbawienie

innych, chg6 zdobycia ich akceptacji, sympatii, polepszenie relacji poprzez nadrnierne

oSmieszanie wlasnej osoby. Sluzy r6wniez zamaskowaniu prawdziwych emocji

(zaprzeczanie im) pfzez co sprawia wrazenie nieautentycznego, wymuszonego,

udawanego (,,na silg").

l>rzejawy stylu poniZaj 4cego ,,J,a":

. Eycie ,,klaunem" - zgoda na to, aby inni bawili sig, Smiali kosztem wlasnej osoby.

. lPrzesadne oSmieszanie i poni2anie siebie.

o U2ywanie humoru do ukrycia swoich negatywnych uczu6.

ZakJada sig, 2e style nieadaptacyjne mogQ generowai i wzmacnia6 niekorzystny typ

klimatu spolecznego (kontroluj4co-restrykcyjny), zaS adaptacyjne style humoru

wzmacniaj4ce relacje interporsonalne i dobrostan jednostek - mog4 pozytywnie korelowad

z korzystnymi typami klimatu spotrecznego (np. terapeutyczno-wychowawczym lub

opiekuiczo -wychowaw czy m) .

Prezentacj a wynik6w badarfi

'fabela 2. Style humoru wychowank6w i wychowawc6w ZP w Poznaniu.

Og6lne spostrzeienia

l. W obu grupach badanych dominuje humor afiliacyjny; na drugim miejscu uplasowal sig

lrumor wzmacniajqcy ,,Ja", co oznacza,2e zar6wno wychowawcy, jak i nieletni przejawiaj4

rrajczg$ciej pozytywne style humoru. Warto jednak zauwtzy1, 2e nasilenie humoru

przystosowawczego pedagog6w znaczqco przewylsza jego nasilenie w grupie nieletnich.

L.p. Style humoru Podopieczni

M (Srednia)

Wychowawcy

M (Srednia)

l. Afiliacyjny 36,933 45,111

2. Wzmacniaj4cy ,rJa" 32,4 38,667

_t. Agresywny 31,261 26,222

4. PonDaj4cy ooJa'o
1'7 ) 26,778



2. W por6wnaniu z wychowawcami, nieletni czgsciej przejawiaj1 agresywny styl humonr,

kt6ry chod utrzymuje sig u nich w obszarze wynik6w Srednich (przecigtnych) (minimalny

wynik dla kaZdej ze skal wynosil 8, maksymalny za| - 56, ze Sredni4 na poziomie 28), to

jednak z widocznatendencj4 wzrostowq.

O g6lne perspektywy rozwoj u

1. DbatoSi o utrzymywanie i rozwijanie pozytywnych styl6w humoru przejawianych prze:z

wyclrowawc6w i (zwlaszcza) podopiecznych.

2. Korzystanie przez wychowawc6w w jak najwigkszym stopniu z humoru jako ,,narzgdzia

prac'y" (systematycznie, Swiadomie i celowo wprowadzanego) mog4cego wzmacniac

pozltywrre, bliskie i autentyczne relacje interpersonalne migdzy pedagogami arr*odzie4y, a

takhe rozwijat konstruktywne formy ekspresji emocjonalnej wychowank6w i personelu

Plac6wki.

3. Itozwijanie u mlodzie|y r62nych form humoru afiliacyjnego zwigkszaj4cego

przystosowanie spoleczne oraz polepszaj4cego jakoSd relacji migdzyludzkich, poprzetz

wlqczanie do zajg6 i warsztatow z mlodzieZ4 element6w humoru i technik zwigkszaj4cych

jego potencjat (np. w sytuacji, gdy wychowanek prze2ywa siln4 zlo56 do jakiejS osoby

(kolegi, nauczyciela, rodzica, policjanta, itp.) prosimy go nie o

opowiedzenie/opisanie/narysowanie tego, co go zloSci, zaco nie lubi tej osoby, co zlego mu

ona ztobila, tylko proponujemy narysowanie portretu (karykatury) tej osoby z

wykorzystaniem wyl4cznie symboliki Swiata zwierzgcego i roSlinnego (np. kolce jeaa, uszy

osla, macki oSmiornicy, kly wilka, kolce ostu, itp.) - w ten spos6b uwalniamy trudne emocje,

bezpieczrie rozladowujemy je poprzez Smiech i wprowadzamy niezbgdny dystans

emocjonalny, przez co tworzymy optymalny grunt do rzetelnego, juL ,,na powaznie"

om6wienia tego problemu (narysowanie czy opowiedzenie bez takiego przygotowania ,o

krzywdach wyrz4dzonych nieletniemuprzez tg osobg mogloby nasili6 zloSd podopiecznego i
uniernoZliwii mu zdystansowane i racj onal ne przeanalizowanie problemu)).

3. Kontrolowanie i w miarg moZliwoSci stopniowe redukowanie obserwowanych fornn

humoru agresywnego wSr6d wychowank6w, np. poprzez przeksztaNcanie go

w humor wzmacniajqcy ,,Jd' czy afiliacyjny; edukowanie i uSwiadamianie wychowankom

negatywnego wplywu agresywnych form humoru na samopoczucie innych os6b; rozwijanie

w wychowankach wrazliwoSci, empatii i zasady ,,bycia w porz4dku" wobec innych;



wzmacnianie poczucia wlasnej wartoSci (humor agresywny sluZy wzmocnieniu siehie -
swojej samooceny - kosztem innych) i budowanie u podopiecznych realnego, pozytywnego

obrazu siebie nabazie rzeczywi(cie posiadanychzainteresowafl, umiejgtnoSci, mocnych stron,

:zasob6w - wewngtrznego tw6rczego potencj alru.

5. Nalezy mied SwiadomoSd, 2e humor agresywny jest wyrazem silnej wrogoSci wobec irrrych

os6b (wsp6lwychowank6w i wychowawc6w lub innych os6b - w postaci przeniesionej), i

ohoc zjednej strony moze byi pigtnowany jako forma agresji, to z drugiej - interpretowany

jest jako tzw. ,,wentyI bezpieczeflstwa", kt6ry pozwala ,,bezpiecznie" tg wrogoSi v'ryrazif i

rrhroni przed zachowaniami agresywnymi lub autoagresywnymi bardziej zagra?ajqcymi

zdrowiu psychicznemu jednostki oraz ladowi spolecznemu. Nie nalezy zatem eliminowai

tych zachowafr humorystycznych, a raczej Lagodzi(, ich formg, zmniejszal czgstotliwoSi i

rozmawiat o motywach i emocjach za nimi stoj4cych. Optymalnym rozwiqzaniem byloby

dokladne i uczciwe analizowanie relacji (emocji, zachowan, wzajemnych pretensji i
,cczekiwafr) os6b, pomigdzy kt6rymi obserwujemy szczeg6lne nasilenie humoru

agresywnego, a takhe udzielanie im pomocy w rozwi1zywaniu konflikt6w oraz wsparcia w

utrzymywaniu postanowieri i warunk6w,,rozej mu".

3. Ekspresja gniewu wychowank6w

Badania nad rol4 poczucia humoru w funkcjonowaniu spoleczno-emocjonalnym

(stanowi4cym wazny wymiar klimatu spolecznego instytucji korekcyjnej) ujawniaj4, 2e styl

wzmacniaj1cy ,,Ja" jest pozytlr,vnie powi4zany ze zdolnoSci4 do regulacji swoich ernocji,

natomiast style humoru destruktywne - agresywny i ponizaj 1cy ,,Ja" - okazaly sig ujemnie

powi4zane z umiejgtnoSci4 dostrze ganiawlasnych i cudzych emocji.6

Badacze dowodz4, 2e nrewyrazone emocje gniewu i zloSci (a takZe inne ,,negatywne"

emocje), zwNaszcza gdy utrzymuj4 sig dlugo i s4 wielokrotnie prze2ywane, staj4 sig podloZem

wielu zaburzeh nerwicowych i chor6b psychosomatycznych oruz negatywnie wplyw4j4 na

.jako66 relacji migdzyludzkich. Tak wigc zar|wno nadmierna ekspresja gniewu, najczgsciej

u 
Yip J. A., Martin R. A., Sense of humour, emotiona! intelligence, and sociol competence, "Journal of Research in

Personality" 2006,40,



utoZsamiana z agreq1, jak i silna tendencja do tlumienia gniewu nie s4 korzystne dla

funkcjonowania jednostki.T

Zastosowana w badaniach Skala Ekspresji Gniewu (SEG) pozwala okreslid nasilenie

2 r<ldzaj6w gniewu: gniewu zewngtrznego - kierowanego na zewn1trz oraz gniewu

wewngtrznego - kierowanego do wewnqtrz (tlumionego). Og6lnie wyniki dla kazdej ze skal

(kazdej zform gniewu) mieszcz4 sig w przedziale od 10 (min.) do 50 (max.) (10 sten6w).

Prezentacja wynik6w badari

Tabela 3. Ekspresja gniewu wychowankow ZP w poznaniu N:15).

L.p. Formy gniewu M (Srednia) Sten

I Gniew zewngtrzny 3r,067 6

2. Gniew wewnetrznv 29,333 6

Og6lne spostrzeZenia

1. Uzyskane wyniki osi4gngly poziom Sredni (przecigtny) w obu podskalach, jednak .w

przypadku gniewu zewngtrznego wyniki loku.j4 sig na g6rnej granicy wynik6w przecigtnych,

co u.jawnia tendencjg rozwojow4 tej formy gniewu w kierunku warloSci wysokich.

2. Nasilenie obu badanych rodzaj6w gniewu jest zbliaone i nie pozwala na ustalenie

dominuj 4cego typu podopiecznych.

Og6lne perspektywy rozwoju

1. Nieco podwyZszone wartoSci uzyskane w zakresie gniewu wewngtrznego (r6wni eL g6ma

granica wynik6w Srednich) mog? !:wiadczy6 o nasileniu w grupie nieletnich tendencji do

tlumienia zloSci i gniewu. Z jednej strony efekt ten mohna uzna6 za po?ydany skutek dzialan

resocjalizacyjnych. Pamigta6 jednak nale|y,2e nadmierne tlumienie trudnych emocji nie jerit

czgsto tozsame z ich Swiadom4, wewngtrznq regulacj4 i kontrol4 (cho6 moae wywolywa6

takie mylne wraZenie), blizsze jest raczej nieswiadomym tendencjom do nadmiemego

blokowania ekspresji emocji z obawy przed, negatywnymi nastgpstwami, np. w postaci kary.

7 
Juczyriski 2., Norzqdzia pomioru w promocji i psychotogii zdrowio, Pracownia Test6w psychologicznych pTp,

Warszawa 2OL2, s.54.
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lrlaleZy mie6 na uwadze, ze niewyraZone emocje gniewu i zloSci (atakle inne ,,negatywne"

emocje, np. lgk), zv'ilaszcza gdy utrzymuj4 sig dlugo i s4 wielokrotnieprze?ywane, staj4 sig

podlozem wielu zaburzefi nerwicowych i chor6b psychosomatycznych oraz negatywnie

wptrywaj4 na jakoSd relacji miEdzyludzkich, mog4 r6wniez kumulowa6 sig i po pevvnym

ozasie doprowadzid do niekontrolowanego,,wybuchu" agresj i.

'.1. Z uwagi na, wprawdzie przecigtne, ale z dal(, v'ryru1n4 tendencjq rozwojow4 w kierunku

r,'vysokich, wyniki nasilenia obu rodzaj6w gniewu, nalely podi4i dzialania raczej o

<>harakterze profilaktyczno-edukacyjnym, niz interwencyjnym wobec badanej grupy

wychowank6w.

3. W dzialaniach profilaktycznych i wychowawczych nale?y zwracad uwagg zar6wno na

gniew uzewngtrzniany w postaci agresji, jak i na gniew tlumiony generuj4cy silne

wewngtrzne napigcie emocjonalne mocno obcrq?q1ce organizm i psychikg mlodych ludzi.

W przypadku tych pierwszych (v"ryrazalqcych gniew na zewnqtrz, np.w postaci agresji) warto

t:ozwijat umiejgtnoSci kontroli gniewu i bezpiecznych form komunikowania negatywnych

emocji oraz wprowadzic jasny system zasad i norm i konsekwentnie ich przestrzega1. W

Jrrzypadku drugiego typu mtodzie?y (u kt6rej dominuje tendencja do patologicznego

l,lumienia gniewu) naleiy po\oIyt nacisk na relaksacjg, stworzenie bezpiecznych warunk6w

rlo odreagowania ,,zalegajqcego" gniewu i napigcia oraz rch, przynajmniej czgSciowego,

redukowania na bie21co, np. poprzez rozmowy oraz aktywnoSi frzycznq, tw6rczq,

krumorystyczn4, itp. W obu przypadkach nale?y r6wniez, r6wnolegle do powyzszych dzzialafr

,r charakterze grupowym, prowadzic prac7 indywidualn4 skoncentrowan4 wok6l arlm,lizy

prze?ywanych emocji, sposob6w radzenia sobie z nimi oraz konsekwencji (osobistych i

rspolecznych) preferowanych mechanizm6w regulowania gniewu - czyli uzewngtrzniania go

'w postaci agresji i/lub tlumienia go wewn4trz siebie i blokowania jego ekspresji.

4. Warto r6wniez uczy6 nilodzie? WwZania w spos6b bezpoSredni (ale jednoczeSnie

bezpieczny i nieagresywny) oraz wprost wlasnych emocji (zv'ilaszcza zloSci), chollty za

pomocq komunikat6w typy ,,Ja", gdyL jak wynika z powy2szych analiz dotycz4cych

preferowanych styl6w humoru, wychowankowie Zakladu pr6buj4 ,,upuszcza6" nadmiar

:zalegal4cel zloi;ci nie wprost - w postaci agresywnych form humoru.

A,* WIFtu,U
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