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Agresja i przemoc są zjawiskami , którym poświęca się coraz więcej uwagi zarówno  
w środkach masowego przekazu, w pracach naukowych, a to za sprawą ich skali  
i drastyczności. Agresja i przemoc, definiowana jako zachowanie człowieka, którego intencją 
jest wyrządzenie szkody, sprawienie cierpienia, ograniczenie wolności, narzucenie władzy 
przy wykorzystaniu własnej siły fizycznej i psychicznej, nie są już właściwe tylko sytuacjom 
ekstremalnym, jak wojny, klęski, terroryzm. Nie są też, jedynie domeną pospolitej 
przestępczości i dewiacyjnych subkultur młodzieżowych czy więziennych. Nie wiążą się one 
wyłącznie ze światem ludzi dorosłych.  Agresja i przemoc przeniknęły do codziennego życia, 
są obecne w środowisku rodzinnym, zakładach pracy, placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach.  

Obniżający się wiek osób przejawiających przemoc w kontaktach interpersonalnych 
sprawił, że ma ona miejsce nie tylko w wojsku ( „ fala ” ), nie tylko na terenie szkół średnich  
( „ dręczenie kotów ”), ale i w szkołach podstawowych wśród dzieci w młodszym i starszym 
wieku szkolnym. Najczęściej jednak występuje w okresie dorastania dzieci. O ile agresja  
u małych dzieci ma charakter spontaniczny, jest globalna, bardziej bezpośrednia, mimowolna 
wynikająca często z ciekawości, z reguły pozbawiona intencji wyrządzenia szkody, krzywdy, 
niszczenia  -  to akty agresji, przemocy, okrucieństwa u dorastającej młodzieży są 
intencjonalne oraz przebiegają ze świadomością negatywnych skutków  własnych zachowań  
i naganności czynu. 

Repertuar intencji stosowania agresji i przemocy jest bardzo bogaty. Często okrucieństwo 
jest traktowane jako możliwość dobrej zabawy i zaspokojenia potrzeby doznawania 
przyjemności. Charakterystyczne dla okresu dorastania są agresja i przemoc stosowane dla 
sprawdzenia siebie, często w połączeniu z chęcią zaimponowania rówieśnikom, zdobycia ich 
uznania, ukazania swej ważności i silnej pozycji w grupie. 

Nierzadko agresja to akty zemsty powiązane z nienawiścią u źródeł, której leży 
poniżanie, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, także zazdrość. Poza tym może być 
patologicznym sposobem rozwiązywania konfliktów oraz usuwania stanów napięcia i 
frustracji.  

Agresja jest na ogół efektem wadliwego procesu socjalizacji. Aby socjalizacja była 
procesem efektywnym, musi być spełnione pewne minimum warunków. Podstawowym jest 
rozwój motywu zależności, dzięki któremu w dziecku rodzi się potrzeba, by okazywano mu 
zainteresowanie, zajmowano się nim, chwalono. Efektem występowania tych wtórnych 
nagród może być zastosowanie się dziecka do wymagań, zakazów, zasad współżycia 
społecznego. Jeśli taka zależność istnieje, lecz pod adresem dziecka kieruje się zbyt mało 
wymagań socjalizujących wówczas uczy się ono nie tyle społecznego konformizmu, ile raczej 
oczekiwania i żądania natychmiastowej i bezwarunkowej gratyfikacji. Zasadniczym 
warunkiem wystąpienia zgeneralizowanej agresji antyspołecznej jest frustracja narastająca na 
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skutek braku u jednego lub u obojga rodziców postawy skłaniającej do stosowania kar, czyli 
postawy  punitywnej. Jeżeli obydwoje rodzice całkowicie odtrącają dziecko i są wobec niego 
krańcowo punitywni, może ono pozostać niemal zupełnie niezsocjalizowane. Taka sytuacja 
zdarza się jednak niezwykle rzadko. Częściej stosunki dziecka z jednym z rodziców pozostają 
nienaruszone, a mimo to u dziecka rozwija się wzór zachowań  antyspołecznego, 
agresywnego zachowania, przy czym dziecko uzyskuje pewną kontrolę nad swoim 
zachowaniem. 

Innym warunkiem, który może przyczynić się zarówno do niepowodzenia socjalizacji, 
jak i do rozwoju wrogości jest niekonsekwencja rodziców w stosowaniu dyscypliny. Jeżeli 
zależność jest w dziecku rozwijana i wymaga się konsekwentnie konformizmu w stosunku do 
życzeń rodziców, powinna zachodzić internalizacja pewnych wartości. Jednakże te wartości 
nie będą mogły być społecznie akceptowane, jeśli rodzice nie są konformistyczni wobec 
wymagań ze strony określonej kultury. Tak więc charakter rodzicielskich modeli kulturowych 
wywiera doniosły wpływ na proces socjalizacji.  

Teoria antyspołecznej agresji w ujęciu Bandury i Waltersa opiera się na założeniu, że 
źródłem zaburzeń jest rozkład związku zależności. Rozluźnienie więzów zależności stanowi 
nie tylko źródło agresywnych uczuć, lecz także ogranicza zdolność dziecka do skutecznego 
ich opanowania. Z kolei lęk związany z rodzicami jest u chłopców agresywnych 
generalizowany na nauczycieli i rówieśników. Jest więc oczywiste, że agresja jest wymowną 
reakcją na sytuacje frustracyjne, i  że ulega wzmocnieniu, jeśli okazuje się być skutecznym 
środkiem przezwyciężenia tych frustracji. Zgodnie z tą teorią, zachowanie agresywne wydaje 
się mieć charakter całkowicie instrumentalny, jest środkiem do uzyskania czegoś 
uprawnionego lub pozbycia się czegoś niepożądanego. 

Agresja może stać się wyuczoną reakcją na stan napięcia i może pojawiać się wówczas, 
gdy sytuacja wytwarzająca napięcie nie dotyczy konfliktu ze sfery agresji. Dzieci agresywne 
ujawniają więcej agresji zarówno pośredniej jak i bezpośredniej. Ze względu na gotowość 
wyrażania agresji odczuwają słabszą  potrzebę uciekania się do form pośrednich i wobec tego 
przejawiają więcej agresji pośredniej niż ich rówieśnicy. Występuje też u nich mniej reakcji 
agresji przeniesionej.  

Skuteczna socjalizacja wymaga zastępowania sankcji zewnętrznych przez czynniki 
kontroli wewnętrznej i wewnętrznego kierowania. Ich deficyt występuje u młodzieży 
niedostosowanej - głównie ze względu na zaburzony proces socjalizacji, brak pozytywnych 
modeli, niemożność prawidłowej identyfikacji. Dzieci agresywne wykazują mniejszy stopień 
identyfikacji z ojcami i słabsze poczucie winy. 
 

W literaturze poświęconej problematyce agresji można spotkać się z subiektywnym  
i obiektywnym podejściem do zagadnienia. Subiektywne podejście opiera się na stwierdzeniu  
„ czy dana reakcja w rzeczywistości szkodzi komuś czy nie ”. W tym ujęciu cechą istotną 
agresji są pewne specyficzne przeżycia i postawy emocjonalne: gniew, wrogość, nienawiść, 
chęć szkodzenia i niszczenia. Subiektywnemu rozumieniu agresji przeciwstawione jest jej 
obiektywne rozumienie. W tym kontekście „ agresja to zachowanie się skierowane przeciw 
komuś lub czemuś, może mieć ono dwa kierunki : na zewnątrz – przeciw przedmiotom, 
osobom, albo do wewnątrz – przeciw samemu sobie”. 
Biorąc pod uwagę formy występowania agresji można wyróżnić agresję fizyczną oraz 
agresję słowną. 

Na agresję fizyczną mogą składać się takie pojedyncze zachowania jak : uderzenia, 
szarpania, potrącenia, podstawianie nogi itp., reakcje mimiczne, wykrzywianie się, 
przedrzeźnianie, posługiwanie się przedmiotami , rzucanie nimi, uderzanie, kłucie. 
Zachowania te, to tzw. agresja fizyczna bezpośrednia. Spotyka się również tzw. agresję 
fizyczną pośrednią, która mając na celu wyrządzenie szkody określonemu przedmiotowi, nie 
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przybiera formy bezpośredniego ataku na tenże przedmiot. Przykładem tego rodzaju 
zachowań agresywnych jest przeszkadzanie w wykonywaniu czynności, dokuczanie, 
chowanie lub zamiana przedmiotów należących do określonej osoby, ich psucie lub 
przywłaszczenie.  

Drugi typ to tzw. agresja słowna. Atak  słowny polegać może na grożeniu, werbalnym 
straszeniu będącym zapowiedzią przykrych konsekwencji, jakie oczekują daną osobę, jeśli nie 
zachowa się ona zgodnie z wolą agresora. 

Występującą często w środowisku uczniów postacią agresji słownej są wypowiedzi 
poniżające osobę atakowaną, wyśmiewanie, kpiny, złośliwe uwagi połączone  
z naśladowaniem jej gestów, mimiki, wyglądu, sposobu zachowania, a nade wszystko 
złośliwe przezwiska. Rodzajem agresji słownej jest także rozpowszechnianie nieprawdziwych 
bądź tendencyjnie zinterpretowanych informacji o danej osobie, obmawianie, szkalowanie, 
plotkowanie, wydawanie nieprzychylnych, krzywdzących opinii. Specyficzną postacią tego 
typu zachowań jest charakterystyczne dla środowiska uczniowskiego skarżenie, donoszenie  
osobom trzecim  ( zwłaszcza nauczycielom ) o wykroczeniu, wypływające z chęci 
zaszkodzenia określonej osobie i nadziei na spowodowanie przykrych dla niej konsekwencji. 

Sytuacja dziecka na terenie szkoły, powodzenia i niepowodzenia jakie napotyka przy 
podejmowaniu zadań i realizacji obowiązków szkolnych, jego kontakty rówieśnicze i pozycja 
w społeczności uczniowskiej wywierają zasadniczy wpływ na proces socjalizacji, w dużym 
stopniu warunkują jego późniejszy start świecie dorosłych. Istnieje ścisły związek między 
rodzajem przeżyć związanych ze szkołą i nauką a powstawaniem i narastaniem zaburzeń  
w zachowaniu, w tym również w powstawaniu zachowań agresywnych. 
 
AGRESJA  ( określenie pojęcia )  
 

Wiele zachowań dzieci określa się jako agresję, co z ich strony nie jest niczym innym jak 
podchodzeniem do świata bez uprzedzeń. „ Agresja” oznacz dosłownie  „ podcho- dzenie ”. 
Dziecko „ atakuje ” coś, chcąc to pojąć i zbadać- wypróbować, co da się z tym zrobić. 
Małe dziecko nie potrafi jednak przewidzieć skutków. Faktycznie działa ono agresywnie w 
myśl powyższej definicji: myśli tylko o własnym celu i dąży do niego, nie mając na 
względzie innych osób. To aktywne parcie do przodu jest u dziecka oznaka zdrowia.  
Od momentu narodzin dziecku towarzyszy doświadczenie, zgodnie z którym parcie do przodu 
–również wbrew przeciwnością – prowadzi do życia. 

Agresja rozumiana jako „ uwarunkowana emocjami potrzeba ataku ” lub nawet jako 
zachowanie, które nie jest pasywne, występuje u każdego człowieka w naszych szerokościach 
geograficznych. Możliwość wyrażania agresji w sposób nie raniący, w otwartej konfrontacji, 
bez uczucia wstydu, powinno być prawem każdego człowieka. 

Agresja w formie zachowań aspołecznych, destruktywnych jest, w przeciwieństwie do 
powyższego, wyrazem niskiego poczucia własnej wartości oraz głębokiej niepewności, 
strachu i frustracji. Należy rozumieć ją jako wołanie o pomoc. 

W każdym przypadku warto jest przyjrzeć się uczuciom, kryjącymi się za zachowaniem 
agresywnym. Violet Oklander, patrząc na swoją wieloletnią praktykę w „ psychologii postaci” 
z dziećmi i młodzieżą, pisze: „ Mam jednak wrażenie, że czyny agresywne nie są 
rzeczywistym wyrazem złości, lecz że wywodzą się z własnych uczuć. Czyny agresywne, 
często zwane czynami antyspołecznymi, mogą przejawiać się jako zachowania destrukcyjne, 
takie jak niszczenie mienia, kradzieże, podpalenia. W dziecku, które ucieka się do wrogich, 
przykrych destrukcyjnych zachowań, widzę dziecko, które w swoim wnętrzu jest pełne 
gniewu, czuje się odepchnięte, jest zastraszone i dotknięte, często posiadające bardzo słabo 
rozwinięte poczucie własnej wartości...  Nie jest ono w stanie  - lub ze strachu  nie jest gotowe  
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- do wyrażania własnych uczuć, bowiem gdyby to uczyniło, mogłoby stracić własna siłę, 
potrzebną do przejawiania swoich agresywnych zachowań  ”. 
 

 Pod pojęciem agresji zmuszającej do interwencji rozumie się zachowania zwracające się 
przeciw innym osobom – również przeciw własnej osobie – i przedmiotom oraz działanie na 
ich szkodę. Należą do tego fizyczne i psychiczne formy, np. objawy przemocy fizycznej i 
zadawanie ran, dyskryminacja, obraza ustna, itd. 
 
PIĘĆ  CELÓW  AGRESJI  WŚRÓD  DZIECI  I  MŁODZIE ŻY 
 
1. Agresja jako walka z elementami zabawy > Cel: wypróbowanie swojej siły, radość ze 

zwyciężania, itp. 
Niebezpieczeństwo: Zabawa może mieć poważne następstwa, czasem krwawe 

2. Agresja jako obrona przed zagrożeniem > Cel: przezwyciężanie strachu, unikanie 
obrażeń, itp. 
Niebezpieczeństwo: Zniszczenie przeciwnika ! 

3 Agresja jako reakcja na frustrację > Cel: „ wyrównanie krzywd ” – odwet za przegraną, za 
upokorzenie. 
Niebezpieczeństwo: Czyste zaspokajanie potrzeb zastępczych !  

4 Agresja jako  „ wywiad ” > Cel: badanie możliwości i granic tego, co dozwolone, 
wyznaczanie własnego i obcego terytorium, itp. 
Niebezpieczeństwo: Egoistyczne dążenie do władzy ! 

5. Agresja jako ukryte pragnienie miłości > Cel pozyskiwanie uwagi, wsparcia, miłości, itp. 
Niebezpieczeństwo: Zdobywanie „negatywnego ” zainteresowania ! 
 

CO  SPRZYJA  AGRESJI  
 

1. Przymusowe, wielogodzinne siedzenie na krzesłach. 
2. Poniżające komentarze i uwagi. 
3 Chłodna reakcja na pozytywne zachowania dzieci, niezauważanie ich. 
4.   Komentarze zniechęcające oraz ironiczne. 
5. Nauczanie silnie skoncentrowane na nauczycielu, dokonującym zbyt częstych 

autorytarnych interwencji. 
6. „Słowa zabijające komunikacje”. „Ile razy mówiłam ci, że...”, „Kiedy wreszcie zaczniesz 

słuchać?”, „Co za bzdury?”. 
 

Ludzie, którym od początku jako dzieciom wolno było adekwatnie, tj .gniewem, reagować 
na zadawany im świadomie lub nieświadomie ból, na obrazę i odmowę zachowują tę 
umiejętność również w dojrzałym wieku. Jako dorośli będą potrafili wyczuć i wyrazić 
słownie swoją reakcję na zadane im cierpienie Nie będą jednak mieć potrzeby skakania innym 
do gardła. Taka potrzeba pojawia się tylko u ludzi,  którzy zawsze muszą uważać, żeby nie 
poniosły ich nerwy. Jeżeli tak się stanie, wszystko może się wydarzyć. Dlatego jest 
zrozumiałe, że część tych  ludzi, ze strachu przed  nieobliczalnymi skutkami, obawia się 
każdej spontanicznej reakcji, a u części dochodzi do okazjonalnego wyładowania swoich 
uczuć na osobach zastępczych, w sposób niezrozumiale gwałtowny lub do prawdziwych 
aktów przemocy w formie morderstw i zamachów terrorystycznych. Człowiek, który potrafi 
pojmować i przyjmować swój gniew jako część samego siebie, nie stosuje przemocy. 

Potrzeba uderzenia drugiej osoby pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek nie potrafi 
zrozumieć swojej wściekłości, jeżeli nie wolno mu było poznać tego uczucia jako dziecku, 
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jeżeli nigdy nie mógł przeżyć tego jako części samego siebie, ponieważ było to w jego 
otoczeniu zupełnie nie do pomyślenia.  
   

Agresja antyspołeczna ( i przestępczość) jest jednym ze zjawisk patologii społecznej. 
Trwałym elementem w wszystkich przypadkach tzw. zachowań aspołecznych, asocjalnych – 
jest agresja skierowana na otoczenie społeczne tj. na przedmioty lub na osoby z najbliższego 
otoczenia, lub na osoby przypadkowe Istnieją rozmaite formy i rozmaite podłoża czynów 
agresywnych. Na przykład odmianą agresji stosunkowo często spotykaną świadczącą  
o zaburzeniach socjalizacyjnych jest tzw. agresja werbalna typu przeklinanie, wulgaryzmy. 
Ale jak się wydaje o wiele groźniejszą w skutkach jest agresja fizyczna – jawny atak na cudzą 
własność lub na osoby, co określane bywa jako przestępstwa chuligańskie lub wandalizm 
młodzieży.  

Około 7% młodzieży w wieku 13 – 17  lat agresję werbalną traktuje jako stałą technikę 
przystosowania i reagowania na trudne sytuacje, w których się ona  znajduje. Bezpośrednia 
agresja fizyczna, atak na osoby nie zawsze jest możliwa ale niebezpiecznie się nasila.   
    
WNIOSKI 
                                      
- W ostatnich latach wśród wychowanków zauważa się wzrost agresji słownej i 

zmniejszenie autoagresji. 
- Obniża się wiek osób przejawiających agresję w kontaktach interpersonalnych. 
- Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie nie zna  nieagresywnych  sposobów 

rozwiązywania konfliktów i problemów. 
- Poziom agresji u dziewcząt znacznie się zwiększa. 
- Dotkliwym i częstym typem agresji jest grabież  ( bez udziału świadków ). 
- Ofiarami  agresji są różni wychowankowie ale najczęściej  „ kozły ofiarne ” lub osoby w 

jakikolwiek sposób odmienne i słabsze fizycznie. 
- Brak reakcji i konsekwencji, także niejednolite oddziaływania wychowawcze to 

przyzwolenie na te zachowania agresywne, na ich eskalację. 
- Zjawisko agresji ze względu na tempo rozprzestrzeniania się w szczególności wśród 

młodzieży niedostosowanej, wymaga podjęcia wszelkich wysiłków zmierzających do 
powstrzymania go . 

 
Agresja i przemoc w instytucjach opiekuńczo – wychowawczych nie jest zjawiskiem 

nowym i stanowi  problem od momentu ich powstania. Dziś coraz większym problemem 
obok opartych na przemocy metodach wychowawczych jest agresja uczniów wobec 
rówieśników i nauczycieli.  

Podmiotowość dziecka w procesie wychowania , swoboda, możliwość wyboru, 
partnerskie stosunki z wychowawcą są podstawą kształtowania człowieka samodzielnego i 
aktywnego.  Niestety przymus i przemoc w naturalny sposób są wpisane w struktury szkół, 
przedszkoli, placówek światowo- wychowawczych. 

Zasady funkcjonowania tych placówek są wciąż oparte na bezwzględnym 
podporządkowaniu się regulaminowi i rozkładowi dnia kontroli, egzekwowaniu dyscypliny, 
barierach  ograniczających kontakty mieszkańców ze środowiskiem  lokalnym. 

Szkoły i inne instytucje op-wych są jednym ze źródeł  tzw. sytuacji opresyjnych, w 
których młody człowiek silnie odczuwa ograniczenie własnej podmiotowości. Konsekwencje 
tych sytuacji to nie tylko zanik aspiracji , poczucia lęku, bezradności, osamotnienia, ale także 
szeroko pojęta agresja i samo agresja, której efektem są coraz częstsze zamachy samobójcze. 
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Szkoła coraz częściej kojarzy się z przykrym obowiązkiem, nudą, upokorzeniem, tym 
bardziej, że agresja i przemoc są nie tylko w strukturze  placówki, ale także w stosunkach 
rówieśniczych . Formy agresji uczniów i wychowanków przyjmują zastraszające formy. 

W dobie kryzysu rodziny i szkoły, te dwa środowiska wychowawcze mające największy  
wpływ na kształtowanie osobowości wychowanka stały się poważnym źródłem sytuacji 
stresogennych i tu właśnie powinna być stosowana szeroko pojęta profilaktyka społeczna.  
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