
Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi 

Agresja to czynnik wrodzony, w który każdy jest wyposażony. Może być zatem czymś pozytywnym, 
co umożliwia przeżycie w ekstremalnych warunkach. 

Na potrzeby tego artykułu ograniczymy się do rozumienia zachowania agresywnego jako 
przemocowego, krzywdzącego wobec innych osób, bądź przynoszącego szkody materialne. 

Wychowawcy, a przede wszystkim rodzice mają wpływ na eliminowanie błędów w podejściu 
wychowawczym, dlatego powinni być świadomi podstawowych przyczyn agresji dziecka. Są to: 

 deprywacja wczesnodziecięcych potrzeb rozwojowych 

 kulturowy model rywalizacji 

 naśladownictwo (na podstawie gier komputerowych, filmów), powielanie zachowań obserwowanych 

w rodzinie, otoczeniu 

 niska pozycja w grupie rówieśniczej, szkole 

 wpływ środków uzależniających (w rozwijającym się organizmie działają szczególnie szybko i czynią 

poważne spustoszenia) 

 brak umiejętności lub chęci używania języka uczuć w relacjach z dziećmi 

 wpływ grupy (pochwalającej przejawy określonej aktywności) 

 postawy rodzicielskie: nadopiekuńczość, odrzucenie, liberalizm 

Niektóre z wymienionych źródeł agresji wymagają bardziej szczegółowego omówienia: 

1. Postawa rodzicielska odrzucająca to taka, w której podstawową metodą wychowawczą są kary. 

Dzieci z takich środowisk mogą nie znać albo nie zwracać uwagi na alternatywne możliwości 

zachowania. Tymczasem chcąc właściwie stosować kary, trzeba wiedzieć, od czego zależy ich 

skuteczność. Ważne jest, aby osoba nakładająca karę była spostrzegana przez dziecko jaka 

życzliwa i serdeczna, wtedy prędzej zrozumie, że zastosowany środek miał służyć jego dobru. Po 

wtóre, kara powinna być proporcjonalna do przewinienia; zbyt surowa wzbudza poczucie krzywdy 

lub chęć odwetu. Kary należy stosować konsekwentnie, a nie tylko od czasu do czasu. Istotna jest 

również odległość czasowa od przewinienia: gdy upłynie zbyt wiele czasu od incydentu, jego ranga 

się zmniejsza, zmienia się ocena i nawet adekwatna kara wydaje się zbyt dolegliwa. 

2. Postawa rodzicielska nadopiekuńcza generuje brak odpowiedzialności za własne postępowanie 

(mogę sobie na wszystko pozwolić, bo rodzice i tak to za mnie załatwią). 

3. Postawa liberalna prowadzi do poczucia braku granic dla zachowania; dziecko jest zdane tylko na 

siebie, a to jest często dla niego za trudne, więc mogą pojawiać się niewłaściwe wybory. 

4. Czynniki naśladowcze: zezwalanie na opieranie się na agresywnych modelach, np. na bohaterach 

filmowych. Obrazy najbardziej niebezpieczne to takie, które nie kojarzą agresywnych zachowań ze 

skutkami emocjonalnymi dla pokrzywdzonych. Jeszcze groźniejsze okazuje się obserwowanie 

przemocy bezpośrednio, zwłaszcza w rodzinie – wtedy powielanie podobnych form aktywności jest 

najczęstsze. 

5. Niskie poczucie własnej wartości kształtuje się najczęściej na tle niepowodzeń szkolnych lub złych 

kontaktów z rówieśnikami. 

Podstawową zasadą pracy z agresją jest nieprzerzucanie odpowiedzialności, czyli reagowanie tu, 
gdzie się pojawiła i najlepiej zaraz. Błędem jest straszenie czyimś autorytetem; wtedy rezygnujemy 
ze swojego. Możliwa jest praca z agresorami i ofiarami jednocześnie i polega na dążeniu do 



zintegrowania grupy. Najwięcej jednak w psychologii powiedziano o pracy z agresorami, bo to oni są 
spostrzegani jako źródło problemów. Jedną z bardziej przekonujących form pomocy 
psychokorekcyjnej jest koncentracja na czterech podstawowych zadaniach. Są to: 

 zmiana przekonań agresora, jego wyobrażeń na temat przemocy, a także dostarczenie wiedzy 

dotyczącej konsekwencji jej stosowania. Warto zwracać uwagę na negatywne przeżycia oraz 

wydarzenia, które stały się udziałem samego agresywnego dziecka 

 zmobilizowanie go do pogłębiania samoświadomości, przypominania sobie emocji towarzyszących 

w określonych sytuacjach interpersonalnych, zwłaszcza tych związanych z prowokacją do agresji 

 opanowanie sposobów radzenia sobie ze stresem (trening asertywności, empatii, przewidywanie 

sytuacji trudnych i przygotowywanie się do nich) 

 kształtowanie umiejętności kontroli gniewu 

W pracy z pokrzywdzonymi zwraca się uwagę na wyposażenie ich w techniki, procedury, które 
pozwalają im uniknąć pozostania ofiarami. 

Dla jednej i drugiej grupy wskazany jest trening sprawności społecznych. Dotyczy to nie tylko 
radzenia sobie z agresją. Jedną z propozycji jest sprowadzenie zachowania, na którego opanowaniu 
nam zależy do prostych sekwencji: 

 modelowanie przez demonstrowanie zachowania w pożądanej wersji przez osobę, która tę 

sprawność dobrze opanowała 

 odgrywanie roli – uczenie się poszczególnych sekwencji zachowania w kontakcie z uczestnikami 

relacji, bądź terapeutą 

 korygowanie uzyskanych rezultatów: obserwowanie i korygowanie błędów, aż do zadowalającego 

wyniku 

 wprowadzanie nabytych umiejętności w relacje naturalne, zaczynając od sytuacji o niższym stopniu 

wymagań lub w obecności osoby ochraniającej 

Podsumowując: najważniejszym czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia zachowań 
agresywnych oraz innych problemów wychowawczych jest dobra komunikacja i postawa pełnej 
akceptacji dziecka, nie oznaczająca jednak zgody na zachowania wbrew normom i wartościom. 
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