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Rodzina jako najstarsza i najbardziej rozpowszechniona na świecie for-

ma życia zbiorowego jest bliska każdemu myślącemu i działającemu pro-

społecznie człowiekowi. Jest ona podstawą egzystencji narodów i społe-

czeństw. Rodzina jest jedną z głównych instytucji socjalizujących, w której 

dzieci uczą się i stopniowo internalizują podstawowe wartości i reguły 

zachowania, przygotowując się do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Rodzina jest miejscem przekazywania dziedzictwa kulturowego, a jej 

wpływ nie ustaje nawet po osiągnięciu dojrzałości. Dlatego tak ważne jest 

właściwe funkcjonowanie każdej rodziny. 

To w rodzinie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty z ludźmi z kręgu 

rodzinnego, w trakcie których poznaje wzory osobowe. 

Niestety właściwy wychowawczo obraz życia rodzinnego jest zakłócony 

występującymi w środowisku rodzinnym różnymi formami patologii spo-

łecznej, w tym do najgroźniejszych zjawisk należą różne formy agresji. 

Rodzice są niewątpliwie pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami 

swoich dzieci. Dlatego też na nich spoczywa ciężar odpowiedzialności za 
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ich wychowanie. Tymczasem współczesna rodzina często nie wywiązuje 

się z tej roli w sposób zadowalający. Ostatnie lata to lata kryzysu rodziny, 

spowodowane przez zanik rodziny wielopokoleniowej, zapracowanie ro-

dziców, pogoń za pieniędzmi, czego efektem jest brak czasu dla dzieci. 

Tymczasem właśnie w rodzinie dziecko powinno nauczyć się, w jaki spo-

sób wyrażać swoje uczucia, jak radzić sobie z konfliktami interpersonal-

nymi, jak negocjować własny punkt widzenia. Rodzina powinna stanowić 

źródło określonych norm, wartości, które mogą przydać się dziecku w jego 

interakcjach ze środowiskiem. 

Nadmierny dystans emocjonalny pomiędzy członkami rodziny: nieumie-

jętność okazywania czułości, cieszenia się z dzieci to objawy rozwijającej 

się spirali wadliwej socjalizacji, mechanizm błędnego koła, przenoszący 

z pokolenia na pokolenie niszczące przekonanie, że rodzina jest przede 

wszystkim po to, żeby było nad kim sprawować kontrolę i komu się pod-

porządkować, żeby był porządek i tania siła robocza, a nie po to, żeby się 

wzajemnie wspierać pomagać sobie, przekazywać mądrość, która ułatwia 

życie. 

Wśród przyczyn agresji i przemocy, występującej wśród dzieci i mło-

dzieży, wyróżnia się: przyczyny tkwiące w rodzinie, istniejące w szkole, 

wynikające z wpływu grupy rówieśniczej oraz wpływu mediów. 

W środowisku rodzinnym można wyróżnić cztery główne czynniki 

wpływające na rozwój tendencji agresywnych. Pierwszym z tych czynni-

ków jest emocjonalne, negatywne (chłodne) nastawienie rodziców wzglę-

dem dziecka przejawiające się brakiem zaangażowania w jego sprawy 

i nadmiernym dystansem. Drugi czynnik, to permisywny styl wychowania, 

który oznacza pozwalanie dziecku na swobodne, niczym nie skrępowane 

zachowanie w każdej sytuacji, brak określonych reguł postępowania obo-

wiązujących dziecko, a także wyraźnie wytyczonych, czytelnych granic 

wobec zachowań agresywnych dziecka. Kolejnym czynnikiem jest apodyk-

tyczność rodziców, ich nadmierna surowość, czy wręcz brutalne traktowa-

nie, bicie dziecka. Ostatni czynnik to cechy temperamentu dziecka. 
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Jak się okazuje dwa pierwsze czynniki, tzn. brak ciepła i zaangażowania 

w relacje rodziców z dzieckiem oraz preferowanie permisywnego stylu 

wychowania i nie stawianie granic, najsilniej wpływają na rozwój tendencji 

agresywnych u dziecka. Chodź wytyczanie dziecku granic powinno doty-

czyć nie tylko zachowań agresywnych, ale wszystkich innych, ponieważ 

jasno określone granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i sprawiają, 

że dziecko nie musi poprzez zachowania agresywne dominować nad oto-

czeniem, aby czuć się bezpiecznie. 

Nadmierna surowość i brutalne zachowanie rodziców plasują się na 

drugim miejscu pod względem wpływania na zachowania agresywne 

dziecka, a jego temperament sytuuje się na trzeciej pozycji. Natomiast sta-

tus społeczny i ekonomiczny rodziny, wbrew powszechnie uznawanym 

opiniom, nie mają znaczącego wpływu na rozwój tendencji agresywnych 

dzieci. 

Według D. Olweusa okazywanie dzieciom przez opiekunów dużo miło-

ści, zaangażowanie z ich strony w sprawy dziecka, wyraźne wytyczenie 

granic, niestosowanie metod opartych na sile, stosowanie odpowiednich 

sankcji w razie łamania przez wychowanków przyjętych norm postępowa-

nia (jednak nie mogą mieć one charakteru kar cielesnych), kontrolowanie 

tego, co dziecko robi (zarówno w szkole jak i poza nią), opieranie wycho-

wania na niekwestionowanym autorytecie dorosłych − to najlepszy pro-

gram zaradczy w przypadku dziecięcej agresji. 

Inni badacze wskazują: niekonsekwencje wychowawcze rodziców, oka-

zje do manifestowania gniewu przez dzieci, obserwowanie zachowań agre-

sywnych u rodziców, korzyści uzyskiwane przez dziecko w wyniku agresji 

oraz akceptację zachowań i postaw agresywnych rodziców − jako na kolej-

ne czynniki sprzyjające rozwojowi agresji u dziecka. 

Dla dorastającej młodzieży czynnikiem sprzyjającym zachowaniom 

agresywnym jest również nagła zmiana stylu wychowania przez rodziców, 

co przejawia się przechodzeniem od bacznej uwagi zwracanej na dziecko 

do emocjonalnego odrzucenia. 
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Duży wpływ na wrogie zachowania dzieci mają także stosunki między 

małżonkami, np. długotrwałe konflikty, kryzysy małżeńskie, rozwód − 

sprzyjają rozwojowi tendencji patologicznych u dzieci i młodzieży, co przy 

wciąż rosnącej liczbie rozwodów w Polsce może mieć niebagatelne zna-

czenie. 

Z kolei B. Matyjas zwraca uwagę, że zbytnie uleganie dziecku wyzwala 

jego agresywność, gdyż bezradność okazywana dziecku przez opiekunów 

wywołuje u niego poczucie przewagi nad rodzicami. 

Uległy, bezradny i bierny wobec dziecięcej agresji rodzic staje się słabą, 

łatwą do zdominowania i podporządkowania ofiarą własnego dziecka. 

Okazuje się, bowiem, że często słabość ofiary najskuteczniej wyzwala agre-

sję. Inni zwracają uwagę na fakt, że: „zachowania agresywne stanowią bez 

porównania łatwiejszą drogę dominacji nad otoczeniem i manipulowania 

własnym obrazem, niż jakiekolwiek inne, wymagające wypracowania rze-

czywistego sukcesu w określonej dziedzinie”. 

Rozprzestrzeniające się wśród dzieci i młodzieży zjawisko agresji, po-

strzegane jest również jako próba radzenia sobie z trudnościami i proble-

mami, zwłaszcza dotyczącymi własnej tożsamości (czyli własnego „Ja”). 

Innymi słowy agresja przynosi osobom ją stosującym wymierne korzyści: 

jest demonstracją siły danej osoby (chodźby to była siła pozorna), ułatwia 

zdobycie szacunku i prestiżu wśród rówieśników, daje poczucie przyna-

leżności do grupy, co dla młodzieży zwłaszcza tej, która ma złe relacje z 

rodzicami jest niezwykle istotne. Przejawy różnego rodzaju agresji i autoa-

gresji (zwłaszcza niekontrolowane wybuchy złości i gniewu) mogą być 

także próbą sprawowania kontroli nad otoczeniem poprzez zdominowanie 

otoczenia, w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa. 

Młodzi ludzie nie potrafią sami kierować własnym rozwojem, nie mają 

wzorów zachowań, ani ideałów, do których mogliby dążyć. Kryzys wartości 

rodzinnych, dominacja informacji sensacyjnych z dużym ładunkiem agresji 

w mediach prowadzi do zagubienia własnej tożsamości i zatracenia tego, 

co wartościowe. 
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Ważny jest również fakt, że przejawy agresji nie dotyczą tylko dzieci 

z rodzin patologicznych, czy uważanych za kryminogenne, lecz także tych 

pochodzących z pełnych rodzin, których nikt nie określiłby mianem pato-

logicznych czy dysfunkcyjnych. Spowodowane jest to m.in. załamaniem się 

struktur społecznych i kulturowych, upadkiem dotychczasowych autoryte-

tów. Waga i znaczenie rodziny, szkoły, czy Kościoła są obecnie bezustannie 

podważane, co rodzi chaos, a także osłabia oddziaływanie dotychczaso-

wych mechanizmów i instytucji kontroli społecznej. Na te procesy nakłada-

ją się ponadto uboczne skutki przemian społeczno-ekonomicznych, takie 

jak – wciąż postępujące rozwarstwienie społeczne, duże bezrobocie, mar-

ginalizacja całych grup społecznych. 

Wszystko to powoduje, że stale wzrasta rozmiar niedostosowania spo-

łecznego i dzieci i młodzieży. Dziecko już od pierwszych chwil swojego 

życia, zamiast stopniowo uczyć się przystosowania do środowiska, w któ-

rym przyszło mu żyć, doświadcza wyłącznie dostosowania się otoczenia do 

siebie. Żyje więc pod specjalnie stworzonym kloszem, obdarzone nadmier-

ną władzą i zbyt licznymi przywilejami, nie mając okazji uczyć się poko-

nywania trudności, panowania nad własnymi emocjami czy też wyrażania 

ich w bardziej cywilizowany sposób, Dziecko takie nie ma możliwości har-

towania swojej psychiki, staje się nadwrażliwe i nieodporne na wszelkiego 

rodzaju stresy, a jego system nerwowy zamiast z wiekiem wzmacniać się, 

jest słaby i podatny na frustracje. 

Wyróżnia się trzy odmiany socjalizacji, które sprzyjają patologizacji po-

staw i składników osobowości: 

-„zwichniętą socjalizację”- jest wynikiem stosowania niewłaściwych me-

tod wychowawczych, zaniedbania pedagogicznego, odrzucenia emocjonal-

nego dziecka w jego wczesnych stadiach rozwojowych, 

-„demoralizację”- polega na porzuceniu tradycyjnych wartości i niedo-

statecznie silnym przyswojeniu nowych wartości lub też odrzuceniu 

wszelkich wartości, 
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-„socjalizację podkulturową”- odbywa się w granicach wyznaczonych 

przez wąską grupę społeczną o charakterze podkulturowym (np. w rodzi-

nie złodziejskiej). 

W konsekwencji socjalizacja prowadzi do konfliktu jednostki z szerszą 

zbiorowością społeczną ze względu na treść norm i wzorów, przyswojo-

nych w obrębie danej podkultury. 

Okazuje się, że zachowania agresywne, które są jednym z symptomów 

nieprzystosowania społecznego, spowodowane są wieloma złożonymi 

czynnikami. Z analizy rozważań dotyczących rodzajów i przejawów nie-

przystosowania społecznego wynika, iż ideologia postmodernistyczna 

odrzucająca tradycję, normy moralne i obyczajowe, a poprzez permisywny 

model wychowania propagująca niewłaściwe, szkodliwe dla dziecka meto-

dy wychowawcze, które kładą główny nacisk zamiast na przystosowanie 

dziecka do życia w świecie takim, jaki jest na jednostronne dostosowanie 

świata społecznego do wymagań i potrzeb dziecka jest jednym z ważniej-

szych czynników sprzyjających nie tylko zachowaniom agresywnym dzieci 

i młodzieży, ale również patologizacji życia społecznego. Nie może więc 

dziwić fakt, że w czasach kiedy w Polsce permisywizm znajduje coraz wię-

cej zwolenników, narasta problem zjawiska agresji i przemocy wśród naj-

młodszych, chronicznie niedostosowanych przedstawicieli społeczeństwa. 

Summary  

A family as the oldest and the most widespread form of the collective life in 

the world is close to every intelligent and acting pro-socially human being. It 

is the basis of existence of nations and societies. The family is one of the main 

socializing institutions in which children learn and internalize gradually 

basic values and behaviour rules preparing to fulfil important social roles. 

The family is the place of conveying cultural heritage, and its influence does 

not stop even after reaching maturity. That is why proper functioning of 

every family is so important. 

There are distinguished three following variants of socialization which fa-

vour pathologisation of attitudes and components of personality:  
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-“disturbed socialisation”- it is a result of applying inappropriate educa-

tional methods, pedagogical negligence, emotional rejection of the child in 

his early developmental stages, 

-“demoralisation”- it consists in abandonment of traditional values and in-

sufficiently strong assimilating new values or also rejection of all values, 

-“subcultural socialisation”- it takes place within the limits outlined by the 

narrow social group and having subcultural character (e.g. in the family of 

thieves). 

In the consequence socialization leads to a conflict of an individual with 

the wider social community because of the content of norms and patterns 

assimilated within the given subculture. 
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