
„Dziewczyny górą – wzrost agresji wśród dziewcząt” 

 

     W ostatnich latach zarówno obserwacje nauczycieli, jak i policyjne statystyki wskazują, że 

występowanie agresji wzrosło w grupie dziewcząt, a w konflikt z prawem wchodzą coraz 

młodsze uczennice. Przez wiele lat przemoc była postrzegana jako zjawisko 

charakterystyczne prawie wyłącznie dla mężczyzn, jednak najnowsze badania nie 

potwierdzają tego. Ogólna liczba pobić wśród nastolatek wzrosła o połowę w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat, a niektórzy badacze podają, że obecnie 25% dziewcząt w wieku 16-18 lat 

można scharakteryzować, jako agresywne. Agresja wśród dorastających dziewcząt 

współwystępuje często z większym niż wcześniej spożywaniem przez nie alkoholu, 

wagarami, kradzieżami czy nawet prostytucją.  

     W życiu codziennym każdy spotyka się z przejawami różnego rodzaju agresji. I nie chodzi 

tu tylko o uszkodzenie czyjegoś ciała, czyli o agresję fizyczną. „Obrzucanie” kogoś obelgami 

czy przykrymi słowami to także przejaw agresji. 

     Nie jesteśmy w stanie zmienić na tyle swojej ludzkiej natury, aby pozbyć się pewnych 

odczuć, zachowań. Człowiek czasami się zdenerwuje, obrazi czy krzyknie – każdy ma do 

tego prawo. Nie jest jednak normą pobicie przypadkowo spotkanego człowieka, zabranie 

starszej osobie długo wyczekiwanej emerytury czy zastraszanie innej osoby. Pewnych 

zachowań nie da się zaakceptować. Można więc powiedzieć, że istnieje agresja, która jest 

dopuszczana w relacjach międzyludzkich oraz taka, która akceptowana nie jest. Nieostrą 

kłótnię czy wymianę zdań zaliczymy do pierwszego rodzaju agresji. Drugą grupę stanowią 

zachowania w całości odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych i dobrego 

wychowania. 

     Należy także wspomnieć o innych rodzajach agresji, jak psychiczna i ekonomiczna. 

Większość ludzi kojarzy z agresją tylko przemoc fizyczną. Obecnie można zaobserwować 

wzrost zachowań agresywnych wśród kobiet, a także młodych dziewcząt. Uczennice liceów, 

gimnazjów, a nawet szkół podstawowych nie są już bezbronnymi szarymi myszkami. Potrafią 

walczyć o swoje, i to nie zawsze w sposób uczciwy. Rodzi się więc pytanie o przyczynę 

takiego stanu rzeczy. 

     Oczywiście winą można obarczyć media. W telewizji, gazetach czy w Internecie ciągle 

pokazywane są akty przemocy różnego rodzaju. Poza tym młodzież musi być „na czasie”, tzn. 

nowoczesna. A jak tu być nowoczesnym, kiedy przestrzega się starych zasad? Drugim 

czynnikiem wpływającym na wzrost zachowań agresywnych wśród dziewcząt jest grupa 

rówieśnicza. Każdy chce być lubiany, akceptowany i podziwiany. Dorastające dziewczyny 

zrobią wszystko, aby osiągnąć ten cel, posuną się nawet do przekroczenia norm społecznych. 

Te dwa czynniki są głównymi przyczynami „rodzenia się” agresji wśród dziewcząt. Należy 

jednak wziąć pod uwagę także inne, równie ważne np.:  

 

 



Środowisko rodzinne 

- nieadekwatne wymagania rodziców co do osiągnięć szkolnych dzieci, 

- zbyt mało uwagi i zainteresowania poświęcanego dzieciom przez rodziców,  

- niekonsekwentne, chaotyczne zachowania rodziców, nieumiejętność wyznaczania przez 

nich własnych granic w kontaktach z dziećmi i innymi ludźmi, 

- przemoc rodziców lub innych bliskich osób wobec dziecka, zbyt autorytarne i surowe 

wychowanie, 

- uzależnienia lub poważne, nieleczone choroby psychiczne rodziców. 

 

    W domu dzieci nabywają przede wszystkim określonych wzorców komunikacji, 

załatwiania trudnych spraw i radzenia sobie w sytuacjach interpersonalnych. Jeżeli więc        

w domu będą dominowały zachowania mniej lub bardziej agresywne, to właśnie takie,          

w pierwszej kolejności, dziecko będzie testowało w środowisku rówieśniczym. 

 

Środowisko szkolne 

- przemoc doświadczana ze strony nauczycieli lub innych uczniów, 

- niepowodzenia szkolne dziecka i brak wsparcia ze strony dorosłych w poradzeniu sobie       

z nimi,  

- brak reakcji szkoły i rodziców na pierwsze sygnały dziecka dotyczące występującej 

przemocy. 

 

     Szkoła często jest bezradna wobec agresji uczniów, brakuje skutecznych sposobów na 

stawianie granic i wyciąganie konsekwencji. 

 

Brak zainteresowań 

- brak zajęć, pasji, zainteresowań, nuda. 

 

     Młodzi ludzie po powrocie ze szkoły często nie mają żadnych zajęć. W wolne dni po 

prostu się nudzą. Wymyślają sobie różnego typu rozrywki, które często wiążą się                    

z naśmiewaniem z innych, z robieniem im krzywdy. Dla dorastającej młodzieży to bardzo 

„atrakcyjne” zajęcie.  

     Należy więc ukierunkować młodzież, pokazać im możliwości rozwoju, pomóc realizować 

pasje, a być może zmniejszy się liczba popełnianych przez nie wykroczeń. W przeciwnym 

razie za kilka lat może się okazać, że będziemy bać się własnych dzieci. W dzisiejszych 

czasach strach wzbudzają już nie tylko grupy ogolonych na łyso chłopaków w kapturach na 

głowach. Coraz częściej boimy się dziewczyn, które pod każdym względem chcą być 

podobne do chłopaków, a często są o wiele bardziej okrutne od nich.  

     Agresja może być sposobem radzenia sobie z własnym zagubienie. U nastolatek to z jednej 

strony sposób zdobycie pozycji w grupie rówieśniczej, a z drugiej – komunikat wobec 



kolegów i koleżanek: zobaczcie, jesteśmy fajne, silne i robimy to, na co mamy ochotę; nie 

jesteśmy gorsze niż inni. Jacek Wezgraj (psycholog, psychoterapeuta) zauważa, że agresja 

jest również sposobem radzenia sobie z własnym zagubieniem, niskim poczuciem wartości, 

brakiem zaufania do własnych kompetencji i nieradzeniem sobie w określonej sferze życia. 

Daje również szansę, żeby poczuć się lepiej samemu ze sobą. 

     Sprawmy więc, by nasze dzieci czuły się kochane, dowartościowane, nie bójmy się 

stawiać granic i wyciągać konsekwencji. 
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