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Reakcje emocjonalne na przemoc
u kobiet doświadczonych
poważną agresją interpersonalną*
Celem badań było ustalenie, ja k kobiety-ofiary przem ocy w bliskich
związkach, w porów naniu z kobietam i bez dośw iadczenia przem ocy fi
zycznej, reagują em ocjonalnie na sceny agresji. Ich reakcje pow inny być
zgodne z efektem sensytyzacji lub desensytyzacji em ocjonalnej. Trzy
grupy kobiet: dośw iadczone agresją fizyczną w bliskich związkach, ale
nie w stan ie stresu pourazow ego (ABZ), dośw iadczone pow ażną agresją
fizyczną (PAF) oraz bez takich dośw iadczeń (K) oglądały film owe sceny
agresji. W pom iarze początkow ym gru p y nie różniły się poziom em lęku-cechy oraz dośw iadczanych emocji pozytyw nych i negatyw nych. G rupa
ABZ zareagow ała n a sceny przem ocy filmowej silniejszym w zrostem
emocji negatyw nych niż pozostałe grupy. Wyniki wskazują, że ofiary
przem ocy w bliskich zw iązkach m ają podw yższoną negatyw ną emocjonalność, oraz że mimo wyjścia z sytuacji krytycznej są narażone na ry
zyko problem ów zdrow otnych i obniżenia jakości życia.
Słowa kluczowe: reakcje em ocjonalne, przem oc ekranow a, kobiety, ofia
ry przem ocy w bliskich związkach, pow ażna agresja.
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Wprowadzenie
Problem przemocy w bliskich związkach jest szeroko podejmowany w badaniach
psychologicznych, ale rodzime badania rzadko wychodzą poza ustalanie rozmiaru,
formy i socjodemograficznych korelatów zjawiska, mimo że cechy przemocy w bli
skich związkach: długotrwale pozostawanie w związku nacechowanym przemocą,
podwyższone ryzyko traum y i wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD)
z powodu stałego stanu zagrożenia ofiary przemocy skłaniają do poszukiwania psy
chologicznych mechanizmów umożliwiających skuteczną terapię skutków tej po
wszechnej formy przemocy (por. Doroszewicz i Forbes, 2008; Kramek, Grzymała-Krzyżostaniak, Celewicz i Ronin-Walknowska, 2001; Makara-Studzińska, Grzywa
i Turek, 2005; Mandal, 2008).
Traumatyczne doświadczenia - do których doświadczenie przemocy w bliskich
związkach się zalicza - są kodowane w pamięci jako odczucia i wrażenia, które nie
poddają się przekształceniom w formę narracyjną, wobec czego pamięć wydarzeń
traumatycznych ma bardziej charakter sensoryczno-emocjonalny, a mniej werbalno-narracyjny. Jak podaje Dąbkowska (2007, s. 40), „duże emocjonalne pobudzenie
w momencie traumy przeszkadza w efektywnym werbalnym zapamiętywaniu, na
tomiast bezsłowne zapamiętanie wrażeń i doznań uczuciowych pozostaje niezmien
ne przez długi czas". To „bezsłowne zapamiętanie" ma znaczenie dla efektywności
sprawowania kontroli poznawczej i emocjonalnej w czasie późniejszych ekspozycji
na bodźce związane z traumatycznym wydarzeniem i zagrożeniem. Zaburzenia na
stroju i emocjonalnego funkcjonowania, depresja i lęk to podstawowe cechy ofiar
doświadczających przemocy w bliskich związkach zarówno w przypadku występo
wania objawów PTSD (por. Brown, Hill i Lambert, 2005; Taft, Murphy, King,
Dedeyn i Musset, 2005; Orsillo, Batten, Plumb, Luterek i Roessner, 2004), jak też
mniej poważnych następstw psychologicznych doświadczenia z przemocą (por. For
te, Franks, Forte i Rigsby, 1996; Khan, Welch i Ziller, 1993).
Emocje regulują nawiązywanie znajomości oraz tworzenie, podtrzymywanie
i rozpad związków między ludźmi. Mogą wadliwie pełnić te funkcje regulacyjne, je
żeli pojawiają się bez związku z sytuacją, są zbyt słabe lub zbyt intensywne w sto
sunku do wywołujących je bodźców albo kiedy zmuszają jednostkę do koncentracji
na ich przebiegu czy do ich tłumienia. W przypadku doświadczania poważnej agre
sji, z jaką miewają do czynienia ofiary przemocy w bliskich związkach, prawdopo
dobieństwo powtarzania się ekspozycji na realne bodźce związane z kolejnymi ata
kami jest bardzo wysokie. Ponadto wysokie jest ryzyko częstej ekspozycji kobiet na
bodźce związane z przemocą wobec innych osób, ponieważ kobiety częściej niż
mężczyźni obserwują lub zauważają agresję w związkach intymnych osób wokół
siebie: rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, znajomych (Ambuel i in., 2003).
Kumulacja ekspozycji na bodźce związane z przemocą może powodować u ko
biet, które doznały przemocy w bliskich związkach, trudności w radzeniu sobie z sy
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tuacjami krytycznymi, jeżeli nadal pozostają w tych związkach, a także po zerwaniu
związku i opanowaniu stanu kryzysu psychologicznego. Można oczekiwać, że trud
ności te dotyczą radzenia robie z ekspozycją na przemoc, bodźcami agresywnymi,
gniewem w sytuacji prowokacji do agresji oraz w wielu momentach bezpośrednie
go i pośredniego zagrożenia.
W badaniach psychologicznych nad skutkami doznawania przemocy w bliskich
związkach ustala się, jak przeżywane emocje i kontrola ich uzewnętrzniania mogą wpiywać między innymi na poczucie dobrostanu, szczęścia, zdrowie fizyczne i psychiczne
(Pico-Alfonso, Garcia-Lineares, Celda-Navarro, Blasco-Ros, Echeburúa i Martinez,
2006), efektywność zawodową (Ambuel, Butler, Hamberger, Lawrence i Guse, 2003).
Analizuje się też reakcje na stres, tworzenie się traumy, formowanie się zespołu stresu
pourazowego, skuteczność oddziaływań terapeutycznych w przypadku wystąpienia
PTSD (Kashdan, Elhai i Erich, 2007), zespołu lękowego GAD (Mennin, Heimberg, Turk
i Fresco, 2005) czy uzależnienia od alkoholu (Chodkiewicz, 2007). Osoby napastowane
seksualnie, dzieci maltretowane fizycznie oraz kobiety doświadczone przemocą w bli
skich związkach stanowią, obok weteranów wojennych, poważną grupę wśród osób
z traumą, wymagającą trafnego postępowania terapeutycznego. Brak precyzyjnego
wglądu w to, jak te osoby reagują na konkretne bodźce w kontrolowanej sytuacji eks
perymentalnej ogranicza możliwości prognozowania i trafnego doboru technik terapii.
Szczególnie rzadko bada się u osób, które doświadczyły przemocy w bliskich związ
kach, zgeneralizowane reakcje emocjonalne na bodźce związane z przemocą. Dotyczy
to zarówno kobiet z rozpoznanym PTSD (Kashdan i in., 2007; Orsillo, Batten, Plumb,
Luterek i Roessner, 2004) czy GAD (Mennin, Heimberg, Turk i Fresco, 2005), jak też
zdrowych (por. Ambuel i in., 2003; Jacson, Payne, Nadel i Jacobs, 2006). Praktycznie
nie ma badań - przede wszystkim z powodów etycznych - nad reagowaniem osób
z rozpoznanymi zaburzeniami emocjonalnymi w następstwie przemocy doznanej
w intymnych związkach na silne bodźce emocjogenne, jak np. sceny agresji. Przydatne
byłoby ustalenie, jak osoby z doświadczeniem przemocy w bliskich związkach reagują
na bodźce związane z przemocą w okresie, gdy już wyszły z sytuacji kryzysowej, po
nieważ to, że poradziły sobie z sytuacją krytyczną, może sugerować ich uodpornienie
się na bodźce agresywne związane z negatywnymi doświadczeniami.
Badania nad reakcjami emocjonalnymi na doświadczanie przemocy nie dają spój
nych wyników (por. Orsillo i in., 2004; Tzamalouka, Parlalis, Soultatou, Papadakaki
i Chliaoutakis, 2007). Różnorodność reakcji spowodowana jest kilkoma wzorcami re
akcji na własne doświadczenia przemocy doznanej w bliskich związkach, np, styl
kontrolujący, w którym ofiara maskuje swoje emocje, i styl ekspresyjny, w którym na
pięcie i emocje są wyrażane na zewnątrz (Frezie, Hymer i Greenberg, 1987). Na przy
kład, mimo że wśród kobiet zgwałconych na randce powszechniejsza była reakcja sil
nego emocjonalnego reagowania, np. symptomami depresji, lękiem lub gniewem
(Amar i Aleby, 2005; Wasco i Campbell, 2002), występowało także tłumienie czy wy
pieranie wspomnień dotyczących przykrych doświadczeń emocjonalnych (Amar
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i Aleby, 2005). Obok reakcji wzmożonego pobudzenia emocjonalnego, lęku i strachu
pojawiały się irytacja, gniew i gotowość do agresji (Taft, Voght, Mechanic i Resick,
2007) oraz obniżenie się wskaźników dobrostanu (Taft, Murphy, King, Dedeyn i Musset, 2005). Odnotowywano też stępienie reakcji emocjonalnych, chłód emocjonalny
i dystansowanie się emocjonalne od problemu oraz reakcje „zastygnięcia" emocjo
nalnego (Sheppard, 1990). Inni autorzy wskazywali na występowanie depresogennego stylu atrybucji, depresyjnego nastroju, smutku i obniżenia samooceny oraz radze
nie sobie ze stresem wywołanym przez doświadczenie przemocy w bliskim związku
za pomocą strategii skoncentrowanej na emocjach (Clements i Sawhney, 2000).
Wynika z tego, że analizy dotyczyły przeważnie emocji negatywnych w reakcji na
doznane negatywne doświadczenia, a nie zgeneralizowanych reakcji na bodźce, na
które kobiety doświadczone przemocą mogą być eksponowane w przyszłości. Przy
datne byłoby więc ustalenie, jaki jest profil reakcji emocjonalnych tych kobiet na
bodźce skojarzone z agresją, ponieważ ponowna ekspozycja na przemoc jest w ich
przypadku bardzo prawdopodobna.
Z wcześniejszych badań nad różnicami płci w reagowaniu emocjonalnym na
przemoc ekranową wynika, że kobiety reagują na nią silniejszym pobudzeniem
emocjonalnym niż mężczyźni (Kirwil, 2002a), ale wzorzec zmian w reakcjach emo
cjonalnych kobiet jest inny niż u mężczyzn. Reakcje zdrowych mężczyzn na prze
moc ulegają stopniowej desensytyzacji - ich reakcje emocjonalne są słabsze i pod
legają procesowi habituacji, a reakcje zdrowych kobiet na przemoc ulegają
sensytyzacji - ich pobudzenie emocjonalne wzrasta wraz z oglądaniem przemocy
i habituacja nie jest osiągnięta w czasie ekspozycji na przemoc (Kirwil, 2004). Prze
kładając ten wynik na sytuację kobiet z doświadczeniem przemocy w bliskich związ
kach, można oczekiwać, że większość z nich zareaguje na ekspozycję na bodźce
agresywne zgodnie z efektem sensytyzacji. Nie jest jednak wykluczone, że kobiety
po wyjściu z sytuacji krytycznej stosują poznawcze mechanizmy radzenia sobie
i pozbawiają te bodźce znaczenia emocjogennego (lub je osłabiają), wobec czego ich
reakcje emocjonalne mogą być podobne do reakcji kobiet bez doświadczeń agresji
interpersonalnej. Obie hipotezy mają uzasadnienie teoretyczne.
Teoria systematycznej desensytyzacji w psychoterapii (por. Foa i Kozak, 1986;
Huesmann i Kirwil, 2007) przewiduje, że reakcje emocjonalne na bodźce emocjogenne słabną w wyniku samego częstego powtarzania się ekspozycji na agresję in
terpersonalną. Efekt ten jednak może nastąpić tylko w przypadku braku awersyjnych doświadczeń z powodu ekspozycji na bodźce agresywne, czyli np. przy
obserwacji przemocy doznawanej przez kogoś innego czy ekspozycji na bodźce
agresywne, ale bez doznania cierpienia z powodu ataku. Ujęcie desensytyzacji emo
cjonalnej w terminach procesów przetwarzania informacji pozwala przewidywać, że
pozbawienie emocjogennego znaczenia zagrażającego bodźca jest możliwe tylko
w wyniku zmiany jego obrazu umysłowego, czyli schematu poznawczego (Lang,
1984). Schemat poznawczy zagrażającego bodźca musi jednak być wydobyty z pa
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mięci trw ałej, na przykład poprzez odpowiednią instrukcję słowną, pokazanie jego
wizerunku czy poprzez ekspozycję jednostki na bodziec rzeczywisty lub jego filmo
wy obraz, żeby proces desensytyzacji mógł być skuteczny.
Z kolei sensytyzacja emocjonalna (nazywana też resensytyzacją) jest rozumiana ja
ko efekt niepowodzenia w systematycznie stosowanej technice desensytyzacji emocji
lęku w reakcji na zagrażający bodziec. Dotyczy spontanicznego powrotu lęku oraz spon
tanicznego zaniku efektu habituacji reakcji w stosunku do zagrażającego bodźca (por.
przegląd [w:] Mullin i Linz, 1995). Oznacza efekt przeciwny do habituacji - wzrost siły
reakcji na bodziec w wyniku wielokrotnej ekspozycji na ten bodziec, czyli „uwrażliwie
nie" i reakcję nadmierną w stosunku do bodźca (Huesmann i Kirwil, 2007).
Wyniki dwu badań nad profilem reakcji emocjonalnych kobiet z doświadczeniem
przemocy w intymnych związkach wskazują, że bardziej prawdopodobne jest
występowanie u nich sensytyzacji na bodźce związane z przemocą. W pierwszym
badaniu (Forte i in., 1996) przez miesiąc porównywano, jak często kobiety maltre
towane w bliskich związkach i kobiety bez takich doświadczeń przeżywają 10 emocji
pozytywnych i 10 emocji negatywnych. Okazało się, że kobiety doświadczone prze
mocą w bliskich związkach przeżywały wszystkie negatywne emocje: stres, nieza
dowolenie, nerwowość, irytację, wrogość, tremę, lęk, strach, poczucie winy i wstyd
częściej, a takie pozytywne stany, jak: zainteresowanie, determinacja, aktywność,
poczucie siły, podniecenie, entuzjazm, duma, natchnienie i troska rzadziej niż po
równywana grupa. Grupy nie różniły się tylko w zakresie pozytywnych emocji zwią
zanym z koncentracją uwagi i czujnością. W drugim badaniu - eksperymentalnym
(Orsillo i in., 2004) - celem było ustalenie, czy kobiety z PTSD związanym z prze
mocą doznaną w bliskich związkach w dzieciństwie - w porównaniu z dobrze przy
stosowanymi i szczęśliwymi kobietami - reagują słabiej na bodźce generujące emo
cje pozytywne, a silniej na bodźce generujące emocje negatywne. Emocje
doświadczane przez kobiety w czasie oglądania pięciu klipów filmowych wywołują
cych różne emocje: zadowolenie, rozbawienie, smutek, lęk i gniew mierzono za po
mocą PANAS (Positive and Negative A fekt Schedule). Nie wystąpiły różnice między
grupami w zakresie pozytywnych emocji z jednym wyjątkiem: pozytywne emocje
kobiet z PTSD były silniejsze dla klipów pokazujących strach i gniew. Wszystkie
emocje negatywne były silniejsze u kobiet z PTSD, niezależnie od tego, który klip
emocjogenny je wywołał. Wyniki te sugerują, że kobiety z doświadczeniem przemo
cy w bliskich związkach reagują na każdy rodzaj bodźców emocjogennych intensy
fikując swoje negatywne emocje. Sugerują też gotowość tych kobiet do pozostawa
nia w kontakcie z bodźcami lękotwórczymi i agresorodnymi, ponieważ bodźce te
wywołują u nich wzrost pozytywnych emocji, podobnie jak bodźce generujące takie
emocje pozytywne, jak zadowolenie czy rozbawienie.
Powstaje pytanie, jak reagują kobiety z doświadczeniem przemocy w bliskich
związkach, ale bez symptomów PTSD w porównaniu z kobietami doświadczonymi
poważną agresją fizyczną i kobietami bez doświadczeń wiktymizacyjnych agresją?
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Czy kobiety doświadczone poważną agresją fizyczną i kobiety doświadczone prze
mocą w bliskich związkach reagują emocjonalnie (pozytywnie i negatywnie) na po
kazywane sceny przemocy filmowej zgodnie z efektem sensytyzacji emocjonalnej,
czyli silniej niż kobiety bez takich doświadczeń? Wyniki wielu badań pozwalają
przewidywać, że kobiety z doświadczeniem przemocy w bliskich związkach będzie
cechować wyższy poziom reakcji lękowej niż pozostałe kobiety (Clements i Sawhney, 2000; Forte i in., 1996; Khan i in„ 1993; Pico-Alfonso i in., 2006; Thaft i in.,
2005; Thaft i in., 2007; Tzamalouka i in., 2007), wobec czego sformułowano dwie
hipotezy: że w sytuacji eksperymentalnej nie wystąpią różnice międzygrupowe
w pomiarze lęku-cechy i innych cech stałych związanych z agresją (gniewu-cechy,
wrogości-cechy i agresji-cechy) przed ekspozycją na bodźce skojarzone z agresją
(H1) oraz że różnice między grupami wystąpią w lęku-stanie i sile reakcji emocjo
nalnych podczas ekspozycji na bodźce związane z agresją (H2). Kobiety doświadczone
przemocą w bliskich związkach oraz kobiety doświadczone poważną agresją fizycz
ną zareagują silniej wszystkimi emocjami negatywnymi i pozytywnymi niż kobiety
bez takich doświadczeń. Sformułowano też dodatkową hipotezę ze względu na po
wtarzalność negatywnych doświadczeń z agresją w bliskich związkach: reakcje
emocjonalne na bodźce skojarzone z agresją będą większe u kobiet doświadczonych
poważną agresją w bliskich związkach niż u kobiet, które nie zadeklarowały, że do
świadczyły poważnej agresji fizycznej w bliskich związkach (H3).
W niniejszych badaniach bodźce skojarzone z przemocą eksponowano za pomo
cą klipów filmowych. Metoda jest powszechnie stosowana do wywoływania takich
emocji, jak: lęk, strach, gniew, smutek, wstręt, radość, zadowolenie, ulga (Gros i Levenson, 1995; Rottenberg, Kasch, Gross, i Gotlib, 2002). Ze względu na rodzaj
bodźców, jakich używano (przemoc, agresja), charakterystykę kobiet, które miały
być badane (z doświadczeniem poważnej agresji), oraz problem badawczy (określenie
wielkości reakcji emocjonalnych) nietrafne byłoby dobieranie emocji radości i zado
wolenia, dlatego emocje te zastąpiono określeniem „rozbawienie" jako bardziej
adekwatnym dla reakcji na filmy.

Metoda
Grupy badane
Podstawową grupę badaną stanowiły kobiety z doświadczeniami przemocy domo
wej, doznanej w związkach partnerskich, czyli przemocy w bliskich związkach mał
żeńskich lub partnerskich (grupa ABZ, N = 28). Wszystkie badane z tej grupy - bez
rozpoznanych objawów zespołu pourazowego - kończyły udział w grupach wspar
cia i nie były w stanie kryzysu psychologicznego spowodowanego pozostawaniem
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w przemocowym związku partnerskim1. Do drugiej grupy dobrano kobiety (głównie
studentki) doświadczone poważną agresją fizyczną. Podstawą zakwalifikowania do
tej grupy było udzielenie pozytywnej odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie
w Skali Poważnej Agresji Fizycznej (PAF; N = 24). Badane z grupy PAF stanowiły
grupę porównawczą z grupą ABZ. W badaniu nie zbierano danych o sprawcach
doznanej przez kobiety przemocy fizycznej, a więc wiadomo, że ABZ cechowało do
świadczenie poważnej agresji fizycznej w bliskich związkach, a PAF - doświadczenie
poważnej agresji fizycznej, której kontekst nie jest znany. Grupy ABZ i PAF były
równoważne pod względem wagi doznanej przemocy fizycznej (analizę równoważ
ności przedstawiono w części „Wyniki").
W trzeciej grupie - kontrolnej (K; N = 40) - znalazły się młode kobiety (przeważ
nie studentki), które nie zadeklarowały żadnego doświadczenia ofiary poważnej
agresji fizycznej we wspomnianej skali. Grupy PAF i K zostały dobrane spośród
większej liczby kobiet badanych w studium nad różnicami płci w reakcjach na prze
moc ekranową2.
Badane z grupy ABZ były starsze od badanych z dwu pozostałych grup. Wiek je
denastu z nich mieścił się w przedziale 31-40 lat, dziesięciu w przedziale 41-50 lat,
cztery miały poniżej 30 lat i trzy ponad 50 lat. Wiek grup PAF i K był podobny
(Mp a f = 23,17 lat, od 20 do 28 lat; MK = 23,89, od 20 do 31 lat; t = 1,16, ni.).
Udział wszystkich kobiet w badaniu miał charakter dobrowolny, mogły w każdej
chwili wycofać się z udziału w badaniach.

Pomiar zmiennych
Doświadczenie poważnej agresji fizycznej. Do pomiaru zastosowano Skalę Poważnej
Agresji Fizycznej składającą się z czterech pytań, wzorowanych na pozycjach CTS
(Straus, 1990). Badane odpowiadały na 4-stopniowej skali od 0 („nigdy") do 3 („bardzo
często"), jak często w ciągu ostatnich 5 lat ktoś je: 1) mocno uderzył lub kopnął, 2) po
bił, 3) przyduszał chwytem za szyję, 4) groził lub zranił nożem: groził pistoletem lub
strzelał do nich. Skalę wykorzystywano wcześniej w badaniach podłużnych nad rozwo
jem agresji od dzieciństwa do dorosłości (Huesmann, Moise-Titus, Podolski i Eron,
2003) oraz w polskich badaniach nad agresją kobiet i mężczyzn (Kirwił, 2004, 2005).
Narzędzie pozwala określić, na ile poważna była doznana agresja za pomocą trzech
miar: uśrednionego dla wszystkich 4 pozycji skali wskaźnika częstości doznawania po
1 Badania tej grupy przeprowadziła Elżbieta Kazberuk w ramach przygotowywanej pod moim kierun
kiem pracy magisterskiej nt. „Reakcje emocjonalne na sceny przemocy ekranowej u kobiet doświad
czających przemocy w rodzinie". Warszawa: SWPS, 2007.
2 Badania kobiet (w większości studentek) dobranych do grup PAF i K przeprowadziły uczestniczki se
minarium magisterskiego, prowadzonego przeze mnie w latach 2005-2007: Anna Boguszewska, Jo
lanta Lewandowska i Anna Szymkiewicz.
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ważnej agresji (przyjmuje wartości od 0 do 3), wskaźnika liczby rodzajów doznanych
aktów poważnej agresji (przyjmuje wartości od 0 do 4) oraz wagi doznanej poważnej
agresji fizycznej (przyjmuje wartości od 0 do 30), obliczanej jako sumy iloczynów wag
przypisanych poszczególnym aktom agresji i częstości doświadczania tych aktów. Współ
czynnik rzetelności tej skali mierzony współczynnikiem alfa Cronbacha wyniósł 0,78.
Skłonność do lęku: cecha i stan. Skłonność tę mierzono kwestionariuszem STAI
Spielbergera w polskiej adaptacji Strelaua i innych (Spielberger, Strelau, Tysarczyk
i Wrześniewski, 2002). Kwestionariusz zawiera dwie 20-pytaniowe skale. W części
dotyczącej stanu lęku badany odpowiada na 4-stopniowej skali, w jakim stopniu od
czuwa stany emocjonalne podane w kwestionariuszu w tej chwili, a w części doty
czącej lęku-cechy odpowiada (również na 4-stopniowej skali), jak często zdarza mu
się odczuwać opisane stany. W badanej próbie rzetelność mierzona współczynnikiem
alfa Cronbacha wyniosła 0,91 dla skali lęku-cechy, a 0,93 dla skali lęku-stanu.
Skłonność do agresji. Mierzono Kwestionariuszem Agresji Bussa-Perry'ego
z 1992 roku w tłumaczeniu i adaptacji L. Kirwil (2002b). Kwestionariusz (29 pozy
cji) składa się z czterech skal: agresji fizycznej (cecha) - 9 pozycji, agresji werbalnej
(cecha) - 5 pozycji, gniewu (cecha) - 7 pozycji i wrogości (cecha) - 8 pozycji. Bada
ny odpowiada na 5-stopniowej skali, w jakim stopniu są dla niego charakterystycz
ne zachowania wymienione w kwestionariuszu. Rzetelność kwestionariusza mie
rzona alfą Cronbacha wyniosła 0,87, a dla poszczególnych skal odpowiednio: 0,82;
0,58; 0,81; 0,75 (Kirwil, 2003).
Doświadczane emocje. Mierzono intensywność emocji doświadczanych przed eks
pozycją i retrospektywnie po ekspozycji filmu o intensywność emocji doświadczanych
w czasie oglądania klipów filmowych z agresją. Przed ekspozycją filmu pytano, „w jakim
stopniu czujesz" - a po ekspozycji filmu „do jakiego maksymalnego stopnia poczułaś
w czasie oglądania klipu filmowego" - każdą z podanych ośmiu emocji: rozbawienia,
radości, ulgi, lęku, strachu, smutku, gniewu i obrzydzenia. Osoby badane oceniały inten
sywność doświadczanych emocji na 7-stopniowych skalach (od 0 - „wcale" do 7 - „bar
dzo wyraźnie"). W niniejszym opracowaniu przedstawione będą dane dla jednej emo
cji pozytywnej (rozbawienia), emocji negatywnych wynikających z identyfikacji
z bohaterami oglądanych scen (gniewu, strachu) oraz emocji negatywnych związa
nych z reakcją na negatywną emocjogenną zawartość oglądanych scen, czyli lęku,
smutku i obrzydzenia (por. Ekman, 1999; Izard, 1977; Frijda, 1999). Ten sposób po
miaru jest powszechnie stosowany w badaniach emocji z zastosowaniem klipów fil
mowych (Gros i Levenson, 1995; Hubert i de Jong-Meyer, 1990; Orsillo, Batten,
Plumb, Luterek i Roessner, 2004; Rottenberg, Kasch, Gross i Gotlib, 2002) oraz był
wcześniej stosowany w populacji polskich kobiet (Kirwil, 2002a, 2004).
Reakcję emocjonalną na przemoc rozumiano jako zmianę w intensywności do
świadczanej emocji, czyli różnicę między pomiarem początkowym (przed ekspozycją
na materiał filmowy z agresją) a pomiarem końcowym (retrospektywnym odnoszącym
się do emocji doświadczanych podczas ekspozycji na materiał filmowy z agresją).
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Przebieg badania
Uczestniczki badania poinformowano, że będą badane ich reakcje na filmy z TV i że
fragmenty, które zostaną pokazane, mogą zawierać sceny drastyczne. Przed pokaza
niem filmów osoby badane wypełniały kwestionariusze: STAI, Kwestionariusz
Agresji Bussa-Perry'ego oraz skale szacunkowe mierzące natężenie aktualnie do
świadczanych emocji.
Następnie osobom badanym demonstrowano losowo przydzielony fragment jed
nego z dwu filmów fabularnych, przedstawiający sceny agresji niesprowokowanej
i niezwiązanej z przemocą w bliskich związkach: „Kasyno" (2 minuty i 27 sekund)
lub „Wściekle psy" (4 minuty i 51 sekund). Po obejrzeniu filmu osoby badane retro
spektywnie oceniały na skalach szacunkowych natężenie emocji doświadczanych
w trakcie oglądania klipów. Filmy były wykorzystywane we wcześniejszych bada
niach nad reakcjami emocjonalnymi na przemoc ekranową (Moise-Titus, 1999; Kirwil, 2002a, 2004, 2005). Oglądanie filmów odbywało się w małych kilkuosobowych
grupach, co miało stwarzać warunki zbliżone do tych, w jakich ogląda się telewizję
w warunkach domowych.
Kolejnym etapem było wypełnianie Skali Poważnej Agresji i innych kwestiona
riuszy związanych z korzystaniem z mediów. Na koniec osoby badane oglądały film
relaksujący i uczestniczyły w debriefmgu.

Wyniki
Charakterystyka doświadczenia poważnej agresji
w grupach
Uśredniony dla czterech skal wskaźnik częstości doznawania poważnej agresji ze
Skali Poważnej Agresji przyjmował w badanej próbie wartości od 0 do 2 ze średnią:
M = 0,44 (SD = 0,59), wskaźnik liczby rodzajów poważnej przemocy fizycznej
przyjmował wartości od 1 do 4 ze średnią M = 2,02 (SD = 0,98), a wskaźnik licz
by rodzajów doznanych aktów poważnej agresji wartości od 1 do 17 ze średnią
M = 6,29 (SD = 4,98).
Sprawdzono założenie o równoważności grup ABZ i PAF pod względem doświad
czania poważnej agresji fizycznej w ostatnich 5 latach. Uśredniony wskaźnik często
ści doznawania poważnej agresji w ostatnich 5 latach była prawie jednakowy w ABZ
(M = 0,79) i PAF (M = 0,76; t = 0,15; ni.), jednak jego zróżnicowanie było większe
w ABZ (SD = 0,68) niż w PAF (SD = 0,51; F(1,51) = 5,72; p < 0,05), ponieważ
część kobiet z grupy ABZ, mających już za sobą doświadczenia krytyczne, nie zade
klarowała doświadczenia poważnej agresji w ostatnich 5 latach. Mimo że grupa PAF
nieco częściej miała doświadczenia z mniej poważną agresją, a grupa ABZ nieco
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częściej miała doświadczenia z poważniejszą agresją, grupy te nie różniły się istot
nie statystycznie w zakresie częstości doświadczania którejkolwiek z badanych form
poważnej agresji: uderzenia lub kopnięcia przez kogoś (MABZ = 1,25; MPAF = 1,56),
pobicia przez kogoś (MABZ = 1,18; MPAF = 0,96), duszenia przez kogoś
(MABZ = 0,54; MPAF = 0,30) oraz groźby użycia lub rzeczywistego użycia wobec nich
noża lub broni palnej (MABZ = 0,18; MPAF = 0,17). Grupy nie różniły się również
w zakresie średniego wskaźnika liczby rodzajów doznanych aktów poważnej agre
sji (MABZ = 2,14; SD = 1,12; MPAF = 1,92; SD = 0,83; t(38,43) = 0,75; ni.,
F = 5,54; p < 0,05) i średniego wskaźnika liczby rodzajów doznanych aktów po
ważnej agresji (MABZ = 5,93; SD = 5,79; MPAF = 5,09; SD = 4,21; t(48,36) = 0,60;
ni., F = 4,39; p < 0,05). Na podstawie powyższych wyników założenie o równoważ
ności grup pod względem doświadczania poważnej agresji w ciągu ostatnich 5 lat
można uznać za spełnione. Grupa ABZ - starsza niż pozostałe grupy - i grupa PAF
nie różniły się w tym zakresie.

Poziom lęku
Sprawdzano, czy kobiety, które doświadczyły poważnej agresji, cechuje wyższy po
ziom lęku niż kobiety bez takich doświadczeń, wykorzystując wskaźniki: poziomu lęku-cechy i lęku-stanu (STAI) doświadczanego przed ekspozycją na przemoc w kli
pach filmowych. Wielozmiennowa analiza wariancji wykazała, że między grupami
zachodziły istotne różnice (Fmuitwariate (4,166) = 8,96; p < 0,001).
Jednak, jak pokazano w tabeli 1, mimo że w grupie ABZ wystąpił najwyższy po
ziom lęku, różnice między grupami dla lęku-cechy nie były istotne. Okazało się,
Tabela 1. Poziom cechy i stan u lęku dośw iadczanego przez trzy grupy kobiet (pom iar przed
ekspozycją na przem oc ekranow ą)
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zgodnie z hipotezą, że jedynie poziom lęku-stanu był istotnie wyższy u kobiet do
świadczonych przemocą w bliskich związkach (ABZ) niż w pozostałych grupach.
Różnice między pozostałymi dwoma grupami nie były istotne, co przeczyło hipotezie
o podwyższonym lęku-stanie na zapowiedź pokazywania scen drastycznych również
w grupie PAF.

Skłonność do gniewu i wrogości
Wielozmiennowa analiza wariancji z testam i post hoc dla miar gniewu, wrogości
oraz agresji uzyskanych w Kwestionariuszu Agresji Bussa-Perry'ego ujawniła, że
grupa ABZ przejawiała silniejszą wrogość niż grupa K, ale nie różniła się istotnie
w zakresie gniewu i innych cech agresji od grupy K i w zakresie żadnej z tych miar
od PAF (wyniki przedstawione w tabeli 2),
Tabela 2. C harakterystyka gniew u i w rogości oraz agresji fizycznej i w erbalnej - mierzonych
K w estionariuszem A gresji B ussa-Perry'ego - w trzech g rupach przed ekspozycją n a przem oc
ekranow ą

***p < 0,001
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Emocje doświadczane na początku
i reakcje emocjonalne na przemoc filmową
W celu ustalenia, czy kobiety, które doświadczyły agresji fizycznej w bliskich związ
kach, reagują silniej podczas ekspozycji na przemoc filmową, czyli wykazują więk
szy wzrost intensywności doświadczanej emocji niż pozostałe dwie grupy kobiet, na
początek porównano grupy w zakresie profili ich emocji doświadczonych przed
oglądaniem klipów z przemocą i trakcie oglądania tych klipów. Intensywność emocji
doświadczanych przez trzy grupy badane przed ekspozycją na przemoc i w trakcie
tej ekspozycji przedstawia rycina 1.

—

Gr upa ABZ

-O-

Przed ekspozycją na przem oc

Grupa PAF

- A - Grupa K

Podczas ekspozycji na przem oc

Rycina 1. Intensywność emocji doświadczanych przed i w trakcie ekspozycji na przemoc filmową
w trzech grupach kobiet: doświadczonych przemocą w bliskich związkach (ABZ), doświadczonych po
ważną agresją fizyczną (PAF) oraz bez takich doświadczeń (K).

W pomiarze początkowym, mimo że profil grupy PAF był nieco podwyższony
intensywność emocji doświadczanych przez trzy grupy nie była istotnie różna, co
potwierdziły wyniki wielozmiennowej analizy wariancji z czynnikiem „grupa
badana" dla profilu emocji doświadczanych w pomiarze początkowym ogólnie
(Fmultivariate(12,166) = 1,02, ni.). Szczegółowe zestawienie wyników testowania
różnic międzygrupowych dla każdej z emocji doświadczanych przed i w trakcie
ekspozycji na przemoc przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Istotność różnic m iędzy grupam i badanym i w profilu emocji dośw iadczanych przed
ekspozycją na filmy z przem ocą oraz w profilu reakcji em ocjonalnych n a przem oc

+ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Jedyną różnicę na poziomie tendencji statystycznej odnotowano dla emocji po
zytywnej : w pomiarze początkowym grupa PAF miała poczucie wyższego rozbawie
nia niż grupa K.
Jak oczekiwano, wszystkie grupy badane zareagowały emocjonalnie na ekspozy
cję na agresję z klipów filmowych. Intensywność wszystkich emocji negatywnych
wzrosła w każdej grupie badanej (co zilustrowano na rycinie 1 po prawej stronie).
Ponieważ wzrost intensywności emocji był jednak odmienny w badanych grupach,
różniły się one istotnie statystycznie profilem emocji doświadczanych podczas eks
pozycji na przemoc filmową (Fmultivariate(12,168) = 4,17; p < 0,000). Obliczono wo
bec tego wskaźniki zmian w intensywności dla każdej emocji oddzielnie i w każdej
grupie, a następnie testowano hipotezę o braku różnic międzygrupowych za pomo
cą wielozmiennowej analizy wariancji z czynnikiem „grupa badana" i wskaźnikami
tych zmian (czyli różnicami, jakie wystąpiły między pomiarem przed i po ekspozycji
na filmową przemoc) dla odczuwanego rozbawienia, lęku, strachu, smutku, gniewu
i obrzydzenia jako zmiennymi zależnymi. Różnice międzygrupowe były istotne dla
profilu zmian ogólnie (Fmultivariate(12,166) = 3,51; p < 0,001; eta2 = 0,20), jak i dla
zmian w zakresie każdej emocji pojedynczo (zestawienie wyników analiz wariancji
dla poszczególnych emocji przedstawiono po prawej stronie tabeli 3). Jak przewidy
wano, również testy post hoc wykazały, że wzrost intensywności emocji negatyw
nych w grupie PAF nie był większy niż w grupie K, natomiast zmiany w intensyw
ności doświadczanych negatywnych emocji strachu, smutku, gniewu i obrzydzenia
były istotnie większe w grupie ABZ niż w grupie K. Podobnie jak większy był w tej
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grupie spadek - do zaniku - odczuwanego rozbawienia. Jak oczekiwano, wzrost in
tensywności takich emocji negatywnych, jak lęk, strach, gniew i obrzydzenie w gru
pie ABZ był istotnie większy niż w grupie PAF. Warto podkreślić, że efekt grupy dla
wszystkich doświadczanych emocji jest silny albo bardzo silny, na co wskazują war
tości cząstkowego eta2.

Dyskusja
Zgodnie z koncepcją desensytyzacji można oczekiwać, że częsta ekspozycja na prze
moc może doprowadzić w wyniku samej obserwacji przemocy do znieczulenia na
bodźce związane z agresją, jak zachodzi to dla reakcji na przemoc obserwowaną
w środowisku sąsiedzkim czy reakcji na przemoc ekranową (por. Huesmann i Kirwil,
2007). Również proces radzenia sobie z sytuacją krytyczną przez osoby doświadczo
ne przemocą w bliskich związkach obejmuje stopniową desensytyzację reakcji na
bodźce związane z doznaną przemocą, więc osoby, które wyszły z sytuacji krytycz
nej, powinny reagować na agresję tak, jak reagują na nią osoby bez doświadczeń
przemocy w historii życia. Jednak przyjęcie założenia o specyficzności doświadczenia
przemocy w bliskich związkach zmusza do przewidywania, że powtarzające się dłu
gotrwałe doświadczanie przemocy fizycznej w związku, prawie zawsze powiązanej
z dręczeniem o charakterze psychologicznym (por. Pico-Alfonso i in„ 2006), prowa
dzi raczej do sensytyzacji reakcji emocjonalnych na bodźce związane z agresją niż do
znieczulenia czy obojętności, określanych przez niektórych badaczy jako „odrętwie
nie" emocjonalne (Kashdan i in., 2007). Na podstawie koncepcji sensytyzacji emocjo
nalnej (por. Foa i Kozak, 1993) oczekiwano, że kobiety doświadczone przemocą w bli
skich związkach, nawet po wyjściu z sytuacji krytycznej, będą reagować silniej na
bodźce związane z agresją niż kobiety bez takich doświadczeń. Nie oczekiwano na
tomiast, że wystąpią różnice między nimi w regulujących reakcje na bodźce skoja
rzone z agresją: lęku, gniewie i wrogości, ujmowanych jako cechy.
Badania porównawcze przeprowadzono w trzech grupach kobiet. Dwie były rów
noważne pod względem doświadczonej poważnej agresji fizycznej. Jedna z nich re
krutowała się spośród kobiet z doświadczeniem przemocy w bliskich związkach po
opanowaniu stanu kryzysu psychologicznego, a druga spośród kobiet, które dozna
ły poważnej agresji fizycznej, której sprawców nie ustalano w czasie badań. Jak
oczekiwano, obie te grupy nie różniły się poziomem cechy lęku i gniewu między so
bą i od trzeciej grupy kobiet, które nie doznały poważnej agresji fizycznej. Poziom
lęku-cechy we wszystkich badanych grupach kobiet był zbliżony do odnotowanego
dla grup kontrolnych w innych badaniach (por. Hubert i de Jong-Meyer, 1990; Mennin i in„ 2005). Podobnie poziom lęku-stanu w grupie kontrolnej był zbliżony do
wyników uzyskiwanych dla grup kontrolnych przez innych badaczy (por. Jackson,
Payne, Nadel i Jacobs, 2006; Pico-Alfonso, 2006; Taft i in., 2007).

Reakcje em ocjonalne n a przem oc u kobiet dośw iadczonych.

235

Uzyskane wyniki pokazują, że przed ekspozycją na bodźce związane z agresją profil
takich negatywnych emocji, jak: lęk, strach, smutek, gniew, obrzydzenie oraz pozytyw
nej emocji rozbawienia, odczuwanych w tej grupie, prawie pokrywał się z profilem
emocji doświadczanych w grupie bez doświadczeń wiktymizacyjnych i był nawet nie
co niższy od profilu grupy doświadczonej poważną agresją fizyczną. Poziom lęku i gnie
wu spada dynamicznie w ciągu kliku miesięcy po doświadczeniu wiktymizacji (por. Fre
zie i in., 1987). Można więc przypuszczać, że osoby badane z grupy ABZ, które wyszły
już ze stanu kryzysu psychologicznego spowodowanego doznawaniem przemocy w bli
skich związkach i osoby z grupy PAF, które doznały agresji fizycznej w ciągu ostatnich
5 lat, w momencie badania miały już za sobą trwającą 2-3 tygodnie fazę bezpośred
nich skutków wiktymizacji, dla których charakterystyczne jest podwyższenie gniewu,
lęku, strachu i napięcia oraz skłonność do płaczu (Frezie i in., 1987). Dlatego nie różni
ły się od grupy kontrolnej ani poziomem lęku-cechy, gniewu-cechy i agresji behawio
ralnej ani profilem negatywnych i pozytywnych emocji w pomiarze początkowym. Ten
brak różnic między trzema grupami w intensywności doświadczanych emocji negatyw
nych pozwala też przyjąć, że badane ofiary przemocy w bliskich związkach mogą funk
cjonować w codziennych sytuacjach tak samo, jak kobiety z innych badanych grup. In
terpretacja taka byłaby zgodna z wynikami stosunkowo niedawnych badań
eksperymentalnych dowodzących, że doświadczenia awersyjne i ogólny stres nie mu
szą prowadzić u kobiet do negatywnych emocji, strachu i wrogości, tak jak prowadzą
do tych następstw u mężczyzn (Verona i Curtis, 2006; Verona i Kilmer, 2007).
Jednak nie można ignorować znaczenia tego, że badana grupa kobiet miała w do
świadczeniu przemocy w związkach intymnych również poważną agresję fizyczną.
Doświadczenie to jest predyktorem myśli depresyjnych i samobójczych oraz sympto
mów PTSD u kobiet po przejściu przemocy w bliskich związkach (Pico-Alfonso i in.,
2006). Takie odległe lub długoterminowe skutki mogą wystąpić jako symptomy nowe
lub w formie intensyfikacji negatywnych symptomów, gdy powtórzy się wydarzenie
wiktymizacyjne lub wystąpi wydarzenie symbolicznie skojarzone z uprzednim nega
tywnym doświadczeniem wiktymizacyjnym (Frezie i in., 1987). To, że proces radzenia
sobie z negatywnym doświadczeniem wiktymizacyjnym u kobiet, które doświadczyły
przemocy w bliskich związkach nadal trwa, powinno zaznaczyć się w czasie pomiaru
początkowego silniejszymi u nich niż u kobiet z pozostałych grup samoocenami do
znawanego smutku, lęku i strachu. Okazało się jednak, że w pomiarze przed ekspozy
cją na bodźce agresywne kobiety doświadczone przemocą w intymnych związkach
miały istotnie wyższy tylko poziom lęku-stanu, Taki wynik można interpretować,
z jednej strony, jako satysfakcjonujące poradzenie sobie z doświadczeniem wiktymiza
cyjnym, a z drugiej, jako przejaw silniejszej reakcji na zapowiedź drastyczności scen,
które miały być pokazane albo gotowości do reagowania lękiem na sytuację kojarzącą
się z osobistym doświadczeniem przemocy. Za drugą interpretacją tego wyniku prze
mawia profil reakcji emocjonalnych grupy doświadczonej przemocą w związkach in
tymnych, gdy była eksponowana na bodźce skojarzone z agresją.
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Najważniejszym wynikiem uzyskanym w przeprowadzonych badaniach jest wystą
pienie istotnie silniejszych negatywnych reakcji emocjonalnych (i istotnie silniejszej
redukcji emocji pozytywnej) na bodźce skojarzone z agresją w grupie doświadczonej
przemocą w związkach intymnych niż w innych grupach badanych w czasie ekspozy
cji klipów filmowych. Brak różnic między grupami w początkowym pomiarze emocji
pozwala interpretować różnice międzygrupowe z drugiego pomiaru w terminach in
tensyfikacji negatywnych reakcji emocjonalnych w sytuacji ekspozycji na bodźce sko
jarzone z agresją, czyli jako zjawisk sensytyzacji emocjonalnej na agresję. Wszystkie
trzy grupy kobiet zareagowały wzrostem emocji negatywnych: lęku, strachu, smutku,
gniewu i obrzydzenia, a spadkiem rozbawienia, ale reakcje kobiet doświadczonych po
ważną przemocą fizyczną nie były silniejsze od reakcji kobiet bez doświadczeń prze
mocy co świadczy o tym, że oglądane sceny miały dla tych dwu grup takie samo emocjogenne znaczenie. Innymi słowy, u grupy z doświadczeniem poważnej fizycznej
agresji ekspozycja na bodźce skojarzone z agresją nie wywołuje intensyfikacji żadnych
emocji negatywnych ani redukcji pozytywnej emocji rozbawienia.
Odmienne były reakcje kobiet ze specyficznym rodzajem doświadczeń z przemo
cą - z przemocą poważną, ale doznaną w bliskich związkach. Zareagowały one istot
nie silniej: strachem, smutkiem, gniewem i obrzydzeniem niż kobiety bez doświad
czeń z przemocą, a ponadto silniejszym lękiem, strachem, gniewem i obrzydzeniem
niż kobiety z doświadczeniem poważnej przemocy fizycznej. Ich zintensyfikowane
negatywne reakcje emocjonalne są zgodne z hipotezą o sensytyzacji reakcji na
bodźce skojarzone z agresją, co jest najprawdopodobniej następstwem silnej ekspo
zycji na rzeczywistą agresję w przeszłości (por. Foa i Kozak, 1986; Huesmann i Kir
wil, 2007). Podobny wynik - występowanie silniejszej aktywacji emocji negatyw
nych w reakcji na wszystkie kategorie bodźców emocjogennych - uzyskano
w badaniach eksperymentalnych nad kobietami, które doświadczyły przemocy
w bliskich związkach w przeszłości i u których utrzymują się symptomy zespołu
stresu pourazowego (Orsillo i in., 2004).
Wyjaśnienia wymaga, dlaczego różnice międzygrupowe w emocjonalnych reak
cjach pojawiły się dopiero w reakcji na ekspozycję na bodźce skojarzone z agresją.
Zgodnie z koncepcją desenzytyzacji jako skutku procesów przetwarzania informacji
(Lang, 1984) można sądzić, że proces „odwrażliwiania" reakcji emocjonalnej na
agresję u kobiet z grupy doświadczonej przemocą w bliskich związkach nie został
jeszcze zakończony. Wskazywałby też na to podwyższony poziom wrogości u tych
kobiet, Występowanie postawy wrogości razem z sensytyzacją na bodźce skojarzo
ne z agresją sugeruje, że kobiety doświadczone przemocą w intymnych związkach
mogą doświadczać i wyrażać nadmiernie negatywne emocje w reakcji na wiele róż
nych bodźców, nie tylko na bodźce agresywne.
Taki sposób funkcjonowania może mieć kilka konsekwencji dla jakości życia oraz
zdrowia psychicznego i fizycznego kobiet z doświadczeniem przemocy w bliskich
związkach. Po pierwsze, duża gotowość do reagowania lękiem na zapowiedź bodź
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ca agresywnego u osób doświadczonych przemocą w bliskich związkach oznacza, że
osoby te pozostają „kruche" i nieodporne na przemoc, przez co komfort psychiczny
w ich życiu może być zmniejszony a ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych
zwiększone. Po drugie, jeżeli nadal pozostają w związkach z cechami przemocy, to
w sytuacjach prowokacji przez partnera, mając skłonność do reagowania zbyt silnymi
emocjami negatywnymi, w tym emocją gniewu, wikłają się dalej w cykl przemocy.
Po trzecie, mając podwyższony poziom wrogości, reagują nadmiernie negatywnymi
emocjami nie tylko na sytuacje rzeczywistego zagrożenia, ale prawdopodobnie rów
nież mają tendencję do popełniania atrybucyjnego błędu wrogości i interpretują
więcej sytuacji interpersonalnych w kategoriach zagrożenia niż jest to uzasadnione.
Atrybucyjny błąd wrogości może dotyczyć sytuacji w rodzinie i poza rodziną. Po
czwarte, jako osoby o podwyższonej negatywnej emocjonalności narażone są na
otrzymywanie mniejszego wsparcia społecznego. Po piąte, w wyniku kumulacji tych
wszystkich czynników rozwijają lub utrwalają negatywną emocjonalność, co w od
leglejszych konsekwencjach może doprowadzić do PTSD, bo koncentruje na emo
cjach i utrudnia poznawcze „odwrażliwianie" na agresję.
Przedstawione badania zostały przeprowadzone w ramach, na które pozwalały
ustalenia komisji do spraw etyki i które wyznaczały osoby badane zachowując swoją
anonimowość i niechęć do podawania danych socjodemograficznych mimo zgody na
udział w badaniach. W tych warunkach tylko niektóre założenia o równoważności
grup porównywanych z grupą kobiet doświadczonych przemocą w bliskich związ
kach mogły zostać spełnione. Badania mają więc ograniczenia, które należałoby
wyeliminować w wypadku ich powtórzenia. Staranniejszy powinien być dobór osób
badanych do wszystkich grup. Konieczna jest kontrola czynnika wieku - którego
znaczenia tu nie omówiliśmy, a jest ono przedmiotem zainteresowania ostatnich ba
dań (Sormanti i Shibusawa, 2008), poziomu wykształcenia i dochodów oraz precy
zyjne ustalenie okresu życia, w jakim przemoc w bliskich związkach została do
świadczona, charakteru przemocy fizycznej i jej sprawców.
Mimo tych ograniczeń przedstawione wyniki badań pozwalają sformułować
twierdzenie, że intensyfikacja emocji negatywnych w reakcji na bodźce skojarzone
z agresją występuje u kobiet doświadczonych przemocą w bliskich związkach nawet
wtedy, gdy nie wykazują one symptomów PTSD. Wyniki sugerują również, że
uświadamiane sobie doświadczenie bycia ofiarą przemocy w bliskich związkach ma
znacznie poważniejszy negatywny wpływ na emocjonalną i poznawczą regulację
własnej negatywnej emocjonalności niż uświadamiane sobie doświadczenie dozna
wania poważnej przemocy fizycznej.
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Emotional reactions to violence
in women afflicted by serious
interpersonal aggression
T he aim o f th e stu d y w as to establish how w om en-victim s of aggression
in close relationships as com pared to w om en w ith o u t such victim expe
rience respond to film ed violence. T heir reactions should resu lt from
em otional sen sitization effect or d esensitization effect. T hree groups:
w om en w ho experienced physical aggression in close relationships, b u t
w ithout PTSD sym ptom s (ABZ), w om en afflicted by serious physical ag
gression (PAF) an d w om en w ith o u t su ch experiences (K) w ere exposed
to screen violence. The groups did no t differ on anxiety-trait and em o
tions experienced at th e baseline. Group ABZ responded to violent sce
nes w ith a bigger increase o f n egative em otions th a n th e o th e r ones did.
The findings show th a t victim s of violence in close relationships expe
rience increased n egative em otionality and are a t risk of h ealth pro
blem s and low ered life quality d espite th e fact th a t th ey h av e declared
a satisfactory coping w ith critical situation.
Key w ords: em otional reactions, film violence, w om en, victim s of in te r
personal violence, severe aggression.

