
AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY 

 

  Według Encyklopedii Powszechnej PWN agresja w znaczeniu psychologicznym, jest to 

zachowanie się zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na pewnych osobach lub 

przedmiotach, występujących w różnych formach: 

- agresja bezpośrednia fizyczna wyrażać się może w stosunku do osób, min. w biciu się, znęcaniu 

się, 

- agresja słowna wyrażająca się w wymyślaniu, wyśmiewaniu się z innych, 

- agresja pośrednia wyrażająca się w ignorowaniu, oszczerstwach i intrygach, wykluczaniu z 

grupy, 

- autoagresja samookaleczenia, samobójstwa. 

W stosunku do przedmiotów agresja przejawia się najczęściej w ich niszczeniu. Postawy agresywne 

są najczęściej następstwem doznanych zawodów w dążeniu do określonych celów, poczucia 

zagrożenia lub projekcji poczucia winy. 

Do głównych przyczyn agresji zaliczamy: 

- załamanie się struktur społecznych, upadek autorytetów szkoły, kościołów, organizacji 

młodzieżowych, 

- niemożność odnalezienia się w nowej rzeczywistości (nowe środowisko, nowy etap edukacji 

szkolnej), 

- zatarcie się kryteriów dobra i zła, 

- niewłaściwe metody wychowawcze, stosowane przez rodzinę, szkołę. 

1. Wpływ środowiska rodzinnego z badań amerykańskich i norweskich wynika działanie czterech 

czynników: 

- emocjonalne nastawienie do dziecka ze strony głównego opiekuna (stwierdzono związek 

pomiędzy brakiem ciepła oraz zaangażowania się w sprawy dziecka, a późniejszymi tendencjami do 

agresji i wrogości wobec innych ludzi), 

- postawa przyzwalająca i tolerancyjna wobec dziecka, połączona z brakiem ustawienia jasnych 

granic wobec agresywnego zachowania w stosunku do rówieśników, rodzeństwa i dorosłych, 

- poziom agresji zwiększa rodzic nie znoszący sprzeciwu, używający takich metod jak bicie, ostre 

wybuchy gniewu, alkoholizm, czyli przemoc rodzi przemoc, 

- temperament, czyli cecha odziedziczona ma duże znaczenie dla poziomu agresji. 

2. Środki masowego przekazu 

  Wszechstronne badania wskazują na to, że młodzież oglądająca dużo scen brutalnej 

przemocy w programach telewizyjnych, na kasetach video, w filmach czy grach komputerowych 

odczuwa mniej współczucia w stosunku do ofiar przemocy w życiu i częściej staje się agresywna. 

3. Wpływ grupy rówieśniczej 

 Zarówno badania (Z. Skorny, H. Rylke), jak i potoczne obserwacje pokazują, że ludzie 

zachowują się bardziej agresywnie, gdy mają okazje obserwować kogoś innego zachowującego się 

agresywnie. Jest to wzór agresywnego zachowania się występujący w danej grupie lub inaczej 

model do naśladowania. Prawdopodobieństwo występowania naśladowania jest tym większe, im 

bardziej pozytywnie jest model oceniany. 

4. Czynniki sprzyjające agresji to: 

 - utrzymywanie tabu wobec problemu ( nauczyciele, wychowawcy patrzą na problem i nie reagują), 



 - słaby nadzór nauczycieli na przerwach i miejscach w których przemoc zachodzi, 

 - brak komunikacji między nauczycielami i uczniami. 

5. Przemoc dzieci wobec dzieci 

 Wśród agresorów obowiązuje hierarchia. Zakamuflowane sposoby komunikacji skutecznie 

blokują ujawnienie sprawców. 

Agresorzy stosują dwie formy przemocy: 

- bezpośrednią (bicie, przezywanie, wyszydzanie, okradanie, niszczenie rzeczy), 

- pośrednią (oszczerstwa, intrygi, wykluczenie z grupy, izolowanie). 

Konsekwencje obu tych form przemocy są podobne. Ofiary przeżywają głębokie uczucia poniżenia 

i upokorzenia, strachu, wstydu. Długofalowe skutki dla ofiar to obniżenie poczucia własnej 

wartości oraz samooceny. 

 Dla agresorów głównymi konsekwencjami bezkarnego stosowania przemocy są: 

- utrwalanie agresywnego wzorca zachowań, 

- obniżanie się poczucia odpowiedzialności za własne działanie, 

- czerpanie poczucia mocy z poniżania innych i zadawania bólu, 

- wchodzenie w sferę bezprawia. 

6. Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w placówkach oświatowych oraz w życiu społecznym? 

 W celu zapobiegania i zwalczania agresji wśród dzieci i młodzieży, należy dokładnie poznać 

jej przyczyny i mechanizmy powstawania, stworzyć wspólny front działania obejmujący rodziców, 

nauczycieli, uczniów i lokalne środowisko. Szczególna rola przypada placówkom oświatowym. 

 

TELEFONY ZAUFANIA: 

0-800 120 002 — Niebieska linia dla ofiar przemocy 

988 — telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

0-501 100 420 — Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy im. Jolanty Brzozowskiej 

Pomoctel@free.ngo.pl— internetowy telefon zaufania „Anonimowy przyjaciel” 

58 65 55 — ogólny telefon zaufania 

281 16 00 — młodzieżowy telefon zaufania 

254 97 37 — chrześcijański telefon zaufania 

253 05 00 — całodobowy katolicki telefon zaufania 

281 16 00 — błękitny telefon 

205 38 80 — całodobowy telefon pomocy kryzysowej 

811 73 43 — pogotowie opiekuńcze 
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