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„„ŁŁaskawoaskawośćść zbrodnizbrodniąą jest, kiedy jest, kiedy 
oszczoszczęędza nieprawodza nieprawośćść””



Agresja Agresja -- definicjedefinicje
►► „„...zachowanie fizyczne lub werbalne podejmowane z zamiarem ...zachowanie fizyczne lub werbalne podejmowane z zamiarem 

skrzywdzenia lub zniszczeniaskrzywdzenia lub zniszczenia”” (Zimbardo, 1994) (Zimbardo, 1994) 
►► „„...zachowanie podj...zachowanie podjęęte z zamiarem skrzywdzenia innej osobyte z zamiarem skrzywdzenia innej osoby””

(Caprara, Pastarelli, 1993) (Caprara, Pastarelli, 1993) 
►► „„...agresja to zamierzone dzia...agresja to zamierzone działłania majania mająące na celu wyrzce na celu wyrząądzenie komudzenie komuśś

lub czemulub czemuśś -- osobie lub przedmiotowi osobie lub przedmiotowi -- krzywdy: szkody, straty, bkrzywdy: szkody, straty, bóólulu””
(Filipczuk, 1988) (Filipczuk, 1988) 

►► „„...pewne dzia...pewne działłanie, myanie, myśśl lub impuls, ktl lub impuls, któórego celem jest wyrzrego celem jest wyrząądzenie dzenie 
krzywdy fizycznej lub psychicznej, realnej lub symbolicznej okrekrzywdy fizycznej lub psychicznej, realnej lub symbolicznej okreśślonej lonej 
osobie lub jej reprezentantowiosobie lub jej reprezentantowi”” (Ricciuti, 1989) (Ricciuti, 1989) 

►► „…„…jest aspojest aspołłecznym sposobem zachowania siecznym sposobem zachowania sięę wynikajwynikająącym z wrogich cym z wrogich 
tendencji i chtendencji i chęęci szkodzenia innym lub niszczenia oraz dziaci szkodzenia innym lub niszczenia oraz działłaniem aniem 
skierowanym przeciw ludziom wynikajskierowanym przeciw ludziom wynikająącym z okrecym z okreśślonych pobudek lonych pobudek 
uczuciowych, suczuciowych, słłuuŜąŜących celom samoobrony lub rozszerzenia swej cych celom samoobrony lub rozszerzenia swej 
dominacjidominacji”” (Mandl, 1989) (Mandl, 1989) 



Agresja Agresja –– definicje definicje (2)(2)

►► wrogowrogośćść, wojowniczo, wojowniczośćść, napastliwo, napastliwośćść, destrukcyjno, destrukcyjnośćść --
terminy sterminy słłuuŜąŜą do okredo okreśślenia tendencji czy sklenia tendencji czy skłłonnoonnośści do ci do 
zachowania czynnego lub werbalnego skierowanego zachowania czynnego lub werbalnego skierowanego 
przeciwko komuprzeciwko komuśś lub czemulub czemuśś

►► O O przemocyprzemocy momoŜŜna mna móówiwićć w wypadku nierw wypadku nieróównowagi siwnowagi siłł, , 
wtedy gdy osoba posiadajwtedy gdy osoba posiadająąca przewagca przewagęę fizycznfizycznąą lub lub 
psychicznpsychicznąą uuŜŜywa jej przeciw osobie sywa jej przeciw osobie słłabszej abszej 

gniew          =        agresjagniew          =        agresja



Agresja Agresja -- rodzajerodzaje

agresja

słowna

fizyczna
wypowiedzi poniŜające,

groŜenie,
wprowadzanie w błąd, 

obmawianie,
przezywanie, 

groŜenie 

bicie, kopanie,
szarpanie, niszczenie,

groŜenie pięścią, 
pokazywanie 

nieprzyzwoitych gestów 

niewerbalna

groŜenie pięścią,
Pokazywanie

nieprzyzwoitych gestów 



Agresja Agresja –– rodzaje rodzaje cd.cd.

►► agresja  reaktywnoagresja  reaktywno--emocjonalnaemocjonalna --
wywyłładowywaniu negatywnych emocji w adowywaniu negatywnych emocji w 
postaci  impulsywnych wybuchpostaci  impulsywnych wybuchóów w 

►► agresja  instrumentalna  (zadaniowa)agresja  instrumentalna  (zadaniowa) --
ktktóórej  celem jest uzyskanie konkretnych rej  celem jest uzyskanie konkretnych 
korzykorzyśści materialnych lub niematerialnych  ci materialnych lub niematerialnych  

►► agresja  destruktywnaagresja  destruktywna -- wynikajwynikająąccąą z z 
wyznawania przez sprawcwyznawania przez sprawcóów ideologii w ideologii 
opartej na uogopartej na uogóólnionej wrogolnionej wrogośści i niechci i niechęęci ci 
wobec ludzi przy silnej identyfikacji z wobec ludzi przy silnej identyfikacji z 
normami i wartonormami i wartośściami subkulturowymi ciami subkulturowymi 



MobbingMobbing
►► Ang. Ang. mob mob –– rzucarzucaćć sisięę na kogona kogośś lub na colub na cośś

►► To terror psychiczny: zaczepianie, To terror psychiczny: zaczepianie, 
izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne 
wypowiedzi i zachowania grupy oswypowiedzi i zachowania grupy osóób, lub b, lub 
osoby, w stosunku do drugiej osoby, lub osoby, w stosunku do drugiej osoby, lub 
grupy, majgrupy, mająące na celu wyce na celu wyłąłączenie czenie 
konkretnej osoby z grupy kolekonkretnej osoby z grupy koleŜŜeeńńskiej, skiej, 
zawodowej lub z zawodowej lub z ŜŜycia. ycia. 

►► Ma charakter dMa charakter dłługotrwaugotrwałły i panuje tylko w y i panuje tylko w 
sytuacjach, w ktsytuacjach, w któórych osoby znaczrych osoby znacząące, np. ce, np. 
nauczyciel, szef w pracy, pozwalajnauczyciel, szef w pracy, pozwalająą na taki na taki 
proceder.proceder.

►► Jest on bezinteresowny, sprawcy nic nie Jest on bezinteresowny, sprawcy nic nie 
zyskujzyskująą. Osoba poddana mobbingowi nie . Osoba poddana mobbingowi nie 
wie, dlaczego jest maltretowana, nie czuje wie, dlaczego jest maltretowana, nie czuje 
sisięę winna, cawinna, całąłą sytuacjsytuacjęę traktuje jak traktuje jak 
koszmar, ktkoszmar, któóry kiedyry kiedyśś musi simusi sięę skoskońńczyczyćć

►► JeJeŜŜeli to zjawisko trwa przez deli to zjawisko trwa przez dłłuuŜŜszy czas szy czas 
(mo(moŜŜe trwae trwaćć nawet latami), wnawet latami), wóówczas stan wczas stan 
psychiczny ofiar podobny jest do stanu psychiczny ofiar podobny jest do stanu 
psychicznego ospsychicznego osóób, ktb, któóre przere przeŜŜyyłły ciy cięŜęŜkie kie 
katastrofy. Tak silna presja psychiczna katastrofy. Tak silna presja psychiczna 
wywierana na ofiarwywierana na ofiaręę powoduje, powoduje, ŜŜe mobbing e mobbing 
najcznajczęśęściej kociej końńczy siczy sięę ddłługotrwaugotrwałąłą chorobchorobąą, , 
inwalidztwem lub samobinwalidztwem lub samobóójstwem czjstwem człłowieka. owieka. 



Objawy przemocy:Objawy przemocy:

►► siniaki, siniaki, śślady uderzelady uderzeńń
►► llęęk przed dotknik przed dotknięęciem, kulenie ciem, kulenie 

sisięę
►► nadmierna agresywnonadmierna agresywnośćść
►► apatiaapatia
►► zaburzenia mowy (wynikajzaburzenia mowy (wynikająące z ce z 

napinapięęcia nerwowego)cia nerwowego)
►► dolegliwodolegliwośści psychosomatyczne ci psychosomatyczne 

(b(bóóle brzucha, gle brzucha, głłowy, mdowy, mdłłoośści) ci) 
►► brak poczucia pewnobrak poczucia pewnośści siebie ci siebie 
►► depresjadepresja
►► kkłłamstwaamstwa
►► llęęk przed porak przed poraŜŜkkąą



Mechanizmy powstawania agresywnego zachowaniaMechanizmy powstawania agresywnego zachowania

Neurofizjologiczne i organiczne Neurofizjologiczne i organiczne 
podpodłłooŜŜe agresji e agresji (Sheldon 1949; (Sheldon 1949; 
Lindsley 1967; Lindsley 1967; 
Jacobs,Jacobs, McClemont 1965 )McClemont 1965 )

Agresja jako instynkt, popAgresja jako instynkt, popęęd: d: 
►► hormizm McDougalla 1926hormizm McDougalla 1926
►► psychoanaliza Freuda 1959, psychoanaliza Freuda 1959, 

19841984
►► koncepcja ewolucyjnokoncepcja ewolucyjno--

ekologiczna K. Lorenza 1973ekologiczna K. Lorenza 1973

Teoria Teoria „„frustracjafrustracja--agresjaagresja””
(klasyczna forma Dollarda, (klasyczna forma Dollarda, 
Millera z 1939; jej modyfikacje Millera z 1939; jej modyfikacje 
Rosenzwieg 1938; Berkowitz Rosenzwieg 1938; Berkowitz 
19621962--1967)1967)

Agresja jako wyuczona dyspozycjaAgresja jako wyuczona dyspozycja
(Fr(Frąączek, Pufalczek, Pufal--Struzik 1996)Struzik 1996)

Agresja nawykowaAgresja nawykowa –– efekt efekt 
klasycznej teorii uczenia siklasycznej teorii uczenia sięę
(Buss 1961; (Buss 1961; ŁŁukaszewski 1971)ukaszewski 1971)

SpoSpołłeczne uczenie sieczne uczenie sięę zachowazachowańń
agresywnychagresywnych (Bandura 1969, (Bandura 1969, 
1971, 1973; Bandura, Warters 1971, 1973; Bandura, Warters 
1963, Bronfenbrenner 1970, 1963, Bronfenbrenner 1970, 
1979, 1986)1979, 1986)

Teorie biologiczne

Teorie psychologiczne



Biologiczne teorie powstawania agresji (1):Biologiczne teorie powstawania agresji (1):
Neurofizjologiczne i organiczne podNeurofizjologiczne i organiczne podłłooŜŜe agresjie agresji

Teorie biologiczne wyjaTeorie biologiczne wyjaśśniajniająące agresjce agresjęę::
►► wrodzonymi cechami organizmu wrodzonymi cechami organizmu 
►► strukturstrukturąą lub funkcjami neurologicznymi lub funkcjami neurologicznymi 

czy fizjologicznymi czy fizjologicznymi 

Konstytucjonalizm SheldonaKonstytucjonalizm Sheldona
►► Budowa czBudowa człłowieka owieka –– podstawowy podstawowy 

wyznacznik jego zachowania, jest wyznacznik jego zachowania, jest 
„„obiektywnobiektywnąą manifestacjmanifestacjąą osobowoosobowośścici””

►► PrzestPrzestęępcpcęę charakteryzuje okrecharakteryzuje okreśślony lony 
fenotyp fenotyp –– mmęŜęŜczyzna wysoki, dobrze czyzna wysoki, dobrze 
zbudowany lub o mezomorficznej zbudowany lub o mezomorficznej 
konstytucji cielesnej.konstytucji cielesnej.

Teorie genetyczneTeorie genetyczne
►► AgresjaAgresja jako skutek zaburzejako skutek zaburzeńń struktury struktury 

chromosomalnejchromosomalnej (anomalie chromosom(anomalie chromosomóów w 
X lub Y)X lub Y)



Biologiczne teorie powstawania agresji (2):Biologiczne teorie powstawania agresji (2):
Agresja jako instynkt, popAgresja jako instynkt, popęędd

Hormizm W. McDougallaHormizm W. McDougalla (Hormizm = teoria instynkt(Hormizm = teoria instynktóów) w) 
agresja jest bezpoagresja jest bezpośśrednim efektem dziarednim efektem działłania wrodzonego, specyficznego ania wrodzonego, specyficznego 

mechanizmu popmechanizmu popęędowegodowego--instynktu walki. Jest zwiinstynktu walki. Jest zwiąązana z dzana z dąŜąŜeniami eniami 
poppopęędowymi jednostki)dowymi jednostki)

Psychoanaliza Z. FreudaPsychoanaliza Z. Freuda
►► agresja jako zjawisko autonomiczne, leagresja jako zjawisko autonomiczne, leŜŜy w naturze ludzkiej i stanowi y w naturze ludzkiej i stanowi 

przejaw wrodzonego popprzejaw wrodzonego popęędu i jedyny sposdu i jedyny sposóób redukcji nagromadzonej b redukcji nagromadzonej 
energii jednostki. Jest takenergii jednostki. Jest takŜŜe odpowiedzie odpowiedziąą na frustracje potrzeb na frustracje potrzeb 
jednostki, szczegjednostki, szczegóólnie seksualnych (inspiracja dla teorii frustracjilnie seksualnych (inspiracja dla teorii frustracji--
agresji)agresji)

Koncepcja ewolucyjnoKoncepcja ewolucyjno--ekologiczna K. Lorenzaekologiczna K. Lorenza
►► Agresja peAgresja pełłni tu wani tu waŜŜnnąą i poi poŜŜytecznytecznąą rolrolęę w w śświecie zwierzwiecie zwierząąt, przy t, przy 

selekcji naturalnej. To jeden z podstawowych instynktselekcji naturalnej. To jeden z podstawowych instynktóów, w, 
utoutoŜŜsamianym z energisamianym z energiąą, umo, umoŜŜliwiajliwiająącym przecym przeŜŜycie i przetrwanie ycie i przetrwanie 
gatunku. gatunku. 
Nie da siNie da sięę udowodniudowodnićć wywyłąłącznego determinizmu konstytucjonalnego, cznego determinizmu konstytucjonalnego, 
genetycznego czy fizjologicznego agresywnego zachowania genetycznego czy fizjologicznego agresywnego zachowania -- brak jest brak jest 

stale czynnej potrzeby agresji zarstale czynnej potrzeby agresji zaróówno u zwierzwno u zwierząąt, jak i u ludzi t, jak i u ludzi 



Agresja jako popAgresja jako popęęd d 
wrodzonywrodzony

►► Zachowania agresywne zwiZachowania agresywne zwiąązane szane sąą
z obecnoz obecnośściciąą we krwi takich we krwi takich 
hormownhormownóów jak adrenalina i w jak adrenalina i 
testosteron. Mogtestosteron. Mogąą bybyćć taktakŜŜe e 
zwizwiąązane z przyjmowaniem zane z przyjmowaniem 
narkotyknarkotykóów, alkoholu itp. w, alkoholu itp. 

►► IstniejIstniejąą w mw móózgu miejsca, ktzgu miejsca, któórych rych 
dradraŜŜnienie monienie moŜŜe zare zaróówno wywowno wywołłaaćć
jak i zahamowajak i zahamowaćć zachowania zachowania 
agresywne agresywne 

►► WWśśrróód przestd przestęępcpcóów w –– recydywistrecydywistóów w 
jest znaczjest znacząąco wico więększy odsetek oskszy odsetek osóób b 
z zaburzeniami chromosomalnymi z zaburzeniami chromosomalnymi 
niniŜŜ w caw całłej populacji ej populacji 

►► Obserwacje zwierzObserwacje zwierząąt pokazujt pokazująą, , ŜŜe e 
pewne gatunki zwierzpewne gatunki zwierząąt zachowujt zachowująą
sisięę agresywnie mimo tego, agresywnie mimo tego, ŜŜe nie e nie 
miamiałły szans zaobserwoway szans zaobserwowaćć takich takich 
zachowazachowańń u innych osobniku innych osobnikóów, nie w, nie 
bybyłły taky takŜŜe prowokowane ani e prowokowane ani 
sfrustrowane. Drapiesfrustrowane. DrapieŜŜniki sniki sąą
bardziej agresywne nibardziej agresywne niŜŜ rorośślinolinoŜŜercy. ercy. 



Psychologiczne teorie Psychologiczne teorie 
powstawania agresji powstawania agresji (1)(1)

Teoria Teoria „„frustracjafrustracja--
agresjaagresja””

►► Frustracja to zespFrustracja to zespóółł
przykrych emocji przykrych emocji 
zwizwiąązanych z zanych z 
niemoniemoŜŜnonośściciąą realizacji realizacji 
potrzeby lub potrzeby lub 
osiosiąągnignięęciu ciu 
okreokreśślonego celu. lonego celu. 

►► Frustracja wywoFrustracja wywołłuje uje 
pobudzenie do rpobudzenie do róóŜŜnych nych 
rodzajrodzajóów zachowaw zachowańń, a , a 
jednym z ich jest jednym z ich jest 
agresjaagresja

►► Agresja wystAgresja wystęępuje, gdy puje, gdy 
ggłłóównym efektem wnym efektem 
frustracji jest gniew.frustracji jest gniew.



Stwierdzono zwiStwierdzono zwiąązek mizek mięędzy brakiem zaspokojenia dzy brakiem zaspokojenia 
potrzeb dziecka oraz brakiem zaangapotrzeb dziecka oraz brakiem zaangaŜŜowania w owania w 
sprawy dziecka a psprawy dziecka a póóźźniejszymi tendencjami do niejszymi tendencjami do 

agresji i wrogoagresji i wrogośści wobec innych ludzi.ci wobec innych ludzi.

►► WystWystęępowanie agresji jest powanie agresji jest 
skutkiem frustracji potrzeb skutkiem frustracji potrzeb 
podstawowych: potrzeby podstawowych: potrzeby 
kontaktu uczuciowego, mikontaktu uczuciowego, miłłoośści ci 
(Maslow) lub zablokowania (Maslow) lub zablokowania 
dominujdominująących motywcych motywóów, celw, celóów, w, 
pragniepragnieńń. . 

►► Jest wiJest więęc efektem c efektem 
psychologicznego zagropsychologicznego zagroŜŜenia enia 
osobowoosobowośści jednostki.ci jednostki.



Teoria Teoria „„frustracjafrustracja--agresjaagresja””c.dc.d..

Agresogenne jest:Agresogenne jest:
►► zagrozagroŜŜenie obrazu wenie obrazu włłasnej osoby, asnej osoby, 
►► zagrozagroŜŜenie osobistej godnoenie osobistej godnośści, ci, 
►► zagrozagroŜŜenie obnienie obniŜŜenia samooceny. enia samooceny. 
►► Zaatakowanie kogoZaatakowanie kogośś jest wtedy sposobem jest wtedy sposobem 

odbudowania zdewaluowanego odbudowania zdewaluowanego egoego czy czy 
podniesienia szacunku do siebiepodniesienia szacunku do siebie..

►► Poznanie przyczyn frustracji pozwala zmniejszyPoznanie przyczyn frustracji pozwala zmniejszyćć
agresjagresjęę przejawianprzejawianąą w zachowaniu. w zachowaniu. 



Agresja jako wyuczona dyspozycjaAgresja jako wyuczona dyspozycja
Agresja nawykowa Agresja nawykowa –– efekt klasycznej efekt klasycznej 

teorii uczenia siteorii uczenia sięę

►► o agresji i jej skutecznoo agresji i jej skutecznośści w dziaci w działłaniu aniu 
decydujdecydująą wzmocnienia pozytywne i wzmocnienia pozytywne i 
negatywne.negatywne.

►► JeJeśśli agresja sli agresja słłuuŜŜy realizacji celu, ma on y realizacji celu, ma on 
wartowartośćść nagrody i przyczynia sinagrody i przyczynia sięę do do 
utrwalenia zachowania (szczegutrwalenia zachowania (szczegóólnie, gdy lnie, gdy 
kara ma dla podmiotu mniejszkara ma dla podmiotu mniejsząą
wartowartośćść gratyfikacyjngratyfikacyjnąą niniŜŜ satysfakcja z satysfakcja z 
przejawianej agresji).przejawianej agresji).

►► Agresja podlega samowzmacnianiu. Agresja podlega samowzmacnianiu. 

Skutki nagrody majSkutki nagrody mająą taktakŜŜe:e:
►► zaniechanie kary za agresjzaniechanie kary za agresjęę
►► tolerowanie agresji. tolerowanie agresji. 

Takie reakcje ksztaTakie reakcje kształłtujtująą i utrwalaji utrwalająą nawykowe nawykowe 
zachowania agresywne.zachowania agresywne.



Agresja jako wyuczona dyspozycja c.d.Agresja jako wyuczona dyspozycja c.d.

Kara za agresjKara za agresjęę hamuje lub wygasza reakcje hamuje lub wygasza reakcje 
agresywne, gdy:agresywne, gdy:

►►jednostka ma alternatywjednostka ma alternatywęę innego, innego, 
nieagresywnego zachowania i ma nieagresywnego zachowania i ma 
motywacjmotywacjęę, aby zachowywa, aby zachowywaćć sisięę inaczej. inaczej. 

►►Kiedy jednak agresja jest jedynKiedy jednak agresja jest jedynąą reakcjreakcjąą w w 
danej sytuacji (ataku czy frustracji ) danej sytuacji (ataku czy frustracji ) –– nawet nawet 
silna kara jej nie zahamuje.silna kara jej nie zahamuje.



Agresja jako wyuczona dyspozycja c.d.Agresja jako wyuczona dyspozycja c.d.

►► Negatywna rola kar w wychowaniu. Negatywna rola kar w wychowaniu. 

Kary, gdy sKary, gdy sąą ggłłóównym wnym śśrodkiem wychowawczym:rodkiem wychowawczym:
►► wyzwalajwyzwalająą agresjagresjęę, zachowania aspo, zachowania aspołłeczne i antyspoeczne i antyspołłeczne eczne 
►► przyczyniajprzyczyniająą sisięę do dezintegracji osobowodo dezintegracji osobowośści jednostki ci jednostki 

(wyzwalaj(wyzwalająą upupóór, dr, dąŜąŜenie do odwetu, potenie do odwetu, potęęgujgująą napinapięęcie)cie)

►► Kara powoduje frustracjKara powoduje frustracjęę –– wawaŜŜnnąą sisiłęłę napnapęędowdowąą agresji!agresji!

►► MoMoŜŜe tee teŜŜ miemiećć rolrolęę agresotwagresotwóórczrcząą –– modelowanie.modelowanie.



SpoSpołłeczne uczenie sieczne uczenie sięę zachowazachowańń
agresywnychagresywnych

Teoria spoTeoria społłecznego uczenia siecznego uczenia sięę agresji agresji 
(Bandura, Bronfenbrenner, Buss):(Bandura, Bronfenbrenner, Buss):

►► obserwowania agresywnych modeli obserwowania agresywnych modeli 
►► akceptowania przez grupakceptowania przez grupęę agresji.agresji.

►► Obcowanie z modelem Obcowanie z modelem –– obserwator obserwator 
uczy siuczy sięę zachowazachowańń oraz emocji.oraz emocji.

►► Rola mediRola medióóww
OglOgląądanie przemocy w mediach to danie przemocy w mediach to 

podstawa uczenia sipodstawa uczenia sięę agresywnych agresywnych 
skryptskryptóów, przypominania sobie juw, przypominania sobie juŜŜ
wyuczonych, usprawiedliwiania wyuczonych, usprawiedliwiania 
takich zachowatakich zachowańń..



SpoSpołłeczne uczenie sieczne uczenie sięę zachowazachowańń
agresywnych c.d.agresywnych c.d.

Istotne czynniki modelowania:Istotne czynniki modelowania:
►► wwłłaaśściwociwośści podmiotuci podmiotu (osoby na(osoby naśśladujladująącej) stopiecej) stopieńń rozwoju rozwoju 

fizycznego, psychicznego, motywacja do nafizycznego, psychicznego, motywacja do naśśladowanialadowania
►► cechy sytuacji bodcechy sytuacji bodźźcowejcowej (na(naśśladowanych zachowaladowanych zachowańń) ) -- spossposóób b 

demonstracji zachowademonstracji zachowańń, aby by, aby byłły y łłatwe do przyswojenia atwe do przyswojenia 

WWłłaaśściwociwośści modelu ci modelu 
►► kompetencje (wysoki status)kompetencje (wysoki status)
►► emocjonalny zwiemocjonalny zwiąązek z modelemzek z modelem
►► dysponowanie wzmocnieniami pozytywnymi i negatywnymidysponowanie wzmocnieniami pozytywnymi i negatywnymi
►► podobiepodobieńństwo z osobstwo z osobąą obserwujobserwująąccąą
►► iloilośćść modelimodeli
►► zgodnozgodnośćść dziadziałłaańń modelu z grupmodelu z grupąą, do kt, do któórej sirej sięę aspirujeaspiruje
►► skutecznoskutecznośćść dziadziałłaańń modelumodelu



ŹŹrróóddłła zachowaa zachowańń agresywnychagresywnych
►►Mass mediaMass media
►► RodzinaRodzina
►► Grupy rGrupy róówiewieśśniczenicze
►► SzkoSzkołłaa



SzkoSzkołła jako a jako 
źźrróóddłło agresjio agresji

Czynniki zwiCzynniki zwiąązane ze zane ze 
szkoszkołąłą jako instytucjjako instytucjąą

►► zbyt duzbyt duŜŜo dzieci w klasach, o dzieci w klasach, 
ograniczona ruchliwoograniczona ruchliwośćść

►► czas spczas spęędzony gdzony głłóównie w wnie w 
spossposóób jednostronnie b jednostronnie 
ukierunkowanyukierunkowany

►► zbyt wiele sytuacji bez zbyt wiele sytuacji bez 
momoŜŜliwoliwośści wyboruci wyboru

►► ogogóólny standard budynku i lny standard budynku i 
otoczeniaotoczenia

►► niewniewłłaaśściwa kontrola ciwa kontrola 
uczniucznióóww

►► czczęęste zmiany nauczycieliste zmiany nauczycieli



SzkoSzkołła jako a jako źźrróóddłło agresjio agresji

Czynniki psychologiczneCzynniki psychologiczne

►► frustracja wynikajfrustracja wynikająąca z braku dobrego kontaktu z ca z braku dobrego kontaktu z 
dorosdorosłłymi lub agresja z ich stronyymi lub agresja z ich strony

►► niskie poczucie wniskie poczucie włłasnej wartoasnej wartośści, poci, połąłączone z duczone z duŜąŜą iloilośściciąą
otrzymywanych przez uczniotrzymywanych przez ucznióów negatywnych komunikatw negatywnych komunikatóów w 
od dorosod dorosłłychych

►► brak jasnych i przestrzeganych regubrak jasnych i przestrzeganych regułł ŜŜycia szkolnegoycia szkolnego
►► nieumiejnieumiejęętnotnośćść radzenia sobie z przeradzenia sobie z przeŜŜywaniem silnych i ywaniem silnych i 

negatywnych uczunegatywnych uczućć, zw, zwłłaszcza zaszcza złłoośścici
►► nieumiejnieumiejęętnotnośćść konstruktywnego rozwikonstruktywnego rozwiąązywania sytuacji zywania sytuacji 

konfliktowychkonfliktowych



SzkoSzkołła jako a jako źźrróóddłło agresjio agresji
Czynniki zwiCzynniki zwiąązane z relacjami nauczycielzane z relacjami nauczyciel--uczeuczeńń

►► sytuacje konfliktowe rozwisytuacje konfliktowe rozwiąązywane przez doroszywane przez dorosłłych w sposych w sposóób sib siłłowyowy
►► niewniewłłaaśściwy sposciwy sposóób komunikowania sib komunikowania sięę z uczniami (poniz uczniami (poniŜŜanie, krytykowanie, anie, krytykowanie, 

oośśmieszanie, itd.)mieszanie, itd.)
►► niekonsekwentne metody dyscyplinujniekonsekwentne metody dyscyplinująące ucznice ucznióóww
►► spossposóób rozwib rozwiąązywania problemzywania problemóów dyscyplinarnych podczas lekcji, czw dyscyplinarnych podczas lekcji, częęste nastawienie na ste nastawienie na 

szybki skutekszybki skutek
►► nieumiejnieumiejęętnotnośćść radzenia sobie z przeradzenia sobie z przeŜŜywaniem silnych i negatywnych uczuywaniem silnych i negatywnych uczućć
►► Wiele zachowaWiele zachowańń agresywnych, a szczegagresywnych, a szczegóólnie przemoc zwilnie przemoc zwiąązana jest z wpzana jest z wpłływem grupy ywem grupy 

rróówiewieśśniczej. Dzieje siniczej. Dzieje sięę tak zwtak zwłłaszcza wtedy, gdy w grupie wystaszcza wtedy, gdy w grupie wystęępujpująą normy normy 
przyzwalajprzyzwalająące na zachowania agresywne czy je nagradzajce na zachowania agresywne czy je nagradzająące. Dzieci mogce. Dzieci mogąą miemiećć
skskłłonnoonnośści do przeci do prześśladowania innych uczniladowania innych ucznióów, poniewaw, poniewaŜŜ

►► powielajpowielająą zachowania agresywne znaczzachowania agresywne znacząących czcych człłonkonkóów grupy,   zww grupy,   zwłłaszcza tych, ktaszcza tych, któórzy rzy 
uwauwaŜŜani sani sąą za silnych i odwaza silnych i odwaŜŜnychnych

►► odnoszodnosząą korzykorzyśści w postaci zdobywania popularnoci w postaci zdobywania popularnośści (lub pozycji   w grupie)ci (lub pozycji   w grupie)
►► zachowania agresywne nie spotykajzachowania agresywne nie spotykająą sisięę z negatywnymi konsekwencjami ze strony z negatywnymi konsekwencjami ze strony 

dorosdorosłłychych
►► nastnastęępuje dyfuzja odpowiedzialnopuje dyfuzja odpowiedzialnośści (odpowiedzialnoci (odpowiedzialnośćść za zachowania agresywne za zachowania agresywne 

rozkrozkłłada siada sięę pomipomięędzy czdzy człłonkonkóów grupy, zmniejszajw grupy, zmniejszająąc poczucie winy),c poczucie winy),
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