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VIOLENCE TRNSMISSION IN YOUNG STUDENTS' BEHA VIOUR

Summary: This articIe examines the students' experiences with violences at home and in

school using data on 60 students (30 males and 30 females) of secondary school in Poznan.

Experiences with violence incIude three student's positions: as perpetrator, victim or witness

of violence. Research sample contains three groups; members of first group (n = 20) were

cIassified by teachers as highly aggressive, members of second group (n = 20) were cIassified

as low aggressive. and the third group was selected randomly. Results showed that the most

frequenl student's experience with verbal aggression at home as victims. Classification pre-

pared by student's teachers was incompatible with results obtained in students' self - eva-

luations. Data analyses showed high correlation between sever positions of violence expe-

riences. Students who reprted to be the victim of aggression at home also reported that they

were mostly perpetrators and victims of aggression at home and in school. These results

suggest thal sludents transfer their experiences with violence between sever spheres and

positions in their life. These results could be mentioned as a new support to popular notion

of a cycIe of violence. accepted by many psychologists. sociologists and social workers.

Wprowadzenie

Przemoc jest obecna w szkole. o tym juz me trzeba dzis przekonywac nikogo

w Polsce. a chyba nawet w wiekszosci krajów swiata. Opinia publiczna coraz czesciej

jednak zostaje zaskoczona skrajnoscia, do której ta przemoc jest w stanie siegac. kiedy

dochodzi do morderstwa. gwaltu lub ciezkich rodzajów tortur na terenie szkól lub w

ich poblizu. Nie jest to nowe wyzwanie dla naukowców. pedagogów. psychologów i

socjologów. ale pozostaje ono wciaz aktualne. gdyz w dalszym ciagu programy pro-

filaktyki przemocy w szkolach nie ciesza sie specjalnym zainteresowaniem.

Artykul ten przedstawia wyniki badan autora, przeprowadzonych na terenie pol-

skich szkól ponadpodstawowych, dotyczacych czestosci oraz form doswiadczen uczniów

z agresja w szkole. Przemoc moze wystepowac w szkole w róznych postaciach. za-

równo miedzy uczniami. jak i miedzy nauczycielami a uczniami. Najczesciej spotykane

formy agresji. kt6rej sprawca jest nauczyciel to: slowna agresja. zlosliwe presje dy-
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daktyczne i rózne sposoby demonstracji wladzy (Dabrowska-Bak. 1987; Tyszkowa.
1986). Przemoc otwarta jest jednak najczesciej spotykana wsród uczniów. Ma ona miej-

sce miedzy pojedynczymi osobami. lub miedzy grupami osób oraz ze strony grupy

wobec jednostki (Plewicka, 1977).

Uwarunkowan przemocy szkolnej nalezy poszukiwac zarówno we wczesnych do-

swiadczeniach ucznia w rodzinie, jak i w warunkach zycia szkolnego. Obraz przemocy

w szkole nie moze byc wiec kompletny. bez uzupelnienia go opisem agresywnych

domowych doswiadczen ucznia we wlasnej rodzinie jak i jego miejsca w grupie ucz-

niów w szkole. Funkcjonowanie ucznia w zbiorowosci szkolnej niesie za soba szereg

zjawisk i zachowan charakterystycznych dla funkcjonowania duzych grup spolecznych.

Uczniowie czesto przezywaja konflikty miedzy indywidualnymi wlasciwosciami a da-

zeniem do depersonalizacji ich czlonków. Z drugiej strony, zjawiska i czynniki sprzy-

jajace deindywiduacji czesto blokuja u jednostek i zbiorowosci dzialanie norm spo-

lecznych i mechanizmów zapobiegajacych dzialaniom agresywnym i antyspolecznym

(Domachowski. 1991).

Artykul ten poswiecony bedzie opisowi szeroko rozumianych doswiadczen agre-

sywnych uczniów. zarówno w domu jak i w szkole. i analizie istotnych korelacji miedzy

tymi róznymi doswiadczeniami.

Problemy badawcze i sposób pomiaru badanych zmiennych

Problemy badawcze

Uczen moze doswiadczac przemocy we wlasnej rodzinie z pozycji agresora, ofiary

lub obserwatora. Pytanie stanowiace pierwszy ogólny problem brzmi: Czy i jakie ist-

nieja wzajemne zwiazki miedzy czestoscia róznych doswiadczen z przemoca w do-

mu, z pozycji sprawcy, ofiary i swiadka przemocy?

Uczniowie w szkole, podobnie jak w domu, moga doswiadczac agresji jako jej

sprawcy. ofiary lub swiadkowie. Pytanie dotyczace drugiego ogólnego problemu ba-

dawczego brzmi: Czy i jakie istnieja wzajemne zwiazki miedzy czestoscia szkolnych

doswiadczen z przemoca, z pozycji sprawcy, ofiary i swiadka przemocy?

Agresywne doswiadczenia moga oddzialywac na siebie wzajemnie, a wiec pytanie

dotyczace nastepnego problemu brzmi: Czy i jakie istnieja zwiazki miedzy czestoscia

doswiadczen agresywnych w domu, a czestoscia agresywnych doswiadczen szkol-

nych, z pozycji sprawcy, ofiary i swiadka?

Przedstawione problemy wynikaja z teoretycznego modelu (ryc. 1) który zaklada,

iz agresywne doswiadczenia uczniów w szkole. jak i w rodzinie (z róznych perspektyw).

nie sa od siebie odizolowane. Model ten moze byc wzorem transformacji przemocy

z jednej dziedziny zycia na inne, co moze takze wyjasnic poszerzenie przemocy



181

z rodziny pochodzenia jednostki na zalozona pózniej przez niego rodzine. co znane

jest w literaturze jako miedzypokoleniowa transformacja przemocy rodzinnej (Rosto-

wska. 1996; Pagelow. 1992; Steinmetz. 1987).

Domowe doswiadczenia

""

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

Szkolne doswiadczenia

S - doswIadczenie przemocy z pozycji sprawcy

S - doswiadczenie przemocy z pozycji swiadka

O - doswiadczenie przemocy z pozy�ii ofiary

N - doswiadczenie przemocy z udziaJem nauczyciela

Rys. l. Model wzajemnych relacji miedzy róznymi rodzajami doswiadczen z przemoca. zarówno w rodzinie,

jak i w szkole
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Zmienne badawcze

A: Czestosc doswiadczen agresywnych w rodzinie:

Te zmienne zostaly zoperacjonalizowane przez badacza jako suma ocen czestosci

wystepowania róznych agresywnych doswiadczen badanych osób w róznych sytuacjach
rodzinnych. Uwzgledniajac pozycje. z której badana osoba moze doswiadczyc przemocy.

tj. ofiary. swiadka lub sprawcy. wymieniono 8 zmiennych, które zostaly zaprezentowane
w tabeli l.

B: Czestosc doswiadczen agresywnych w szkole:

Te zmienne zostaly zoperacjonalizowane przez badacza jako suma ocen wartosci

wystepowania róznych agresywnych doswiadczen badanych osób w róznych sytuacjach
szkolnych. Uwzgledniajac pozycje. z której badana osoba moze doswiadczyc przemocy.

tj. ofiara, swiadek lub sprawca, wymieniono 12 zmiennych. które zostaly zaprezen-
towane w tabeli 2.

Tabela l. Zmienne badawcze dotyczace czestosci doswiadczen z przemoca w rodzinie

A. CZESTOSC DOSWIADCZEN Z PRZE!\10C A W RODZI;\J[

I A.I. Werbalne doswiadczenia (WAD) I I A.2. Fizyczne doswiadczenia (FAD) l
A.LI z pozy�ji ofiary (WADo) A.2.1. z pozycji ofiary (FADo)

A 1.2 z pozycji s\\iadka (WADs) A.22. z pozycji swiadka (FADs)

A.U z pozycji sprawcy \\obec rodziców (WADsl) A.2.3. z pozycJi sprawcy wobec rodziców (FADsl)

A.1.4 z pozycji sprawcy wobec rodzenstwa (WADs2) A.2.4. z pozycji sprawcy wobec rodzeJislwa (FADs2)

Tabela 2. Zmienne badawcze dotyczace czestosci doswiadczen z przemoca w szkole

B. CZESTOSC DOSWIADCZEI\ Z PRZDIOC A W SZKOLE

r 8.\. Werbalne dos\\<iadczenia (WAS) I f 8.2. Fizyczne doswiadczenia (FAS) l
8.1.\. z pozycji ofiary nauczyciela (WASon) 8.2.1. z pozycji ofiary nauczyciela (FASon)

B 12. z pozycji ofiary kolegó\\ (WASok) B 2.2. z pozycJi ofiary kolegów (FASok)

8.1.3. z pozycJi s\\ mdka agresJI nauczyciela (WASsn) 8.23. z pozycji swiadka agresji nauczyciela (FASsn)

8.1.4. z pOzyCJI swmdka agresji kolegO\\" (WASsk) 8.2.4. z poZYCJi swmdka agresji kolegów (FASsk)

8.1.5. z pOZYCJi spra\\,-"y wobec nauczyciela (WASsn) 8.2.5. z pozycji sprawcy wobec nauczyciela (FASsn)

8.16. z pozycji sprawcy wobec kolegów (WASsk) 8.2.6. z pOZYCJI sprawI..] wobec kolegó\\ (FASsk)



183

Hipotezy

Hipotezy dotyczace problemu I

1.1. Istnieja istotne zwiazki miedzy czestosciami doswiadczen badanych osób w

rodzinie z agresja werbalna (WAD) z róznych mozliwych pozycji tych doswiadczen

(ofiary, sprawcy czy tez swiadka tej agresji).

1.2. Istnieja istotne zwiazki miedzy czestosciami poszczególnych rodzajów (ofiara.

sprawca i swiadek) doswiadczen badanych osób z fizyczna agresja w rodzinie (FAD).

Hipotezy dotyczace problemu 2

2.1. Istnieja istotne zwiazki miedzy czestosciami róznych rodzajów (ofiara.

sprawca, swiadek) doswiadczen z werbalna agresja w szkole.

2.2. Istnieja istotne zwiazki miedzy czestosciami poszczególnych rodzajów

(ofiara. sprawca i swiadek) doswiadczen badanych osób z fizyczna agresja w szkole

(FAS).

Hipotezy dotyczace problemu 3

Ogólnie mozna sformulowac te ostatnia czesc hipotezy w nastepujacy sposób: agre-

sja przenika z jednej dziedziny zycia badanych osób na druga.Zakladamy wiec, ze:

3.1. Istnieja istotne zwiazki miedzy czestosciami róznych rodzajów (ofiara.

sprawca. swiadek) doswiadczen z werbalna agresja w rodzinie (WAD) i w szkole

(WAS).

3.2. Istnieja istotne zwiazki miedzy czestosciami poszczególnych rodzajów

(ofiara. sprawca i swiadek) doswiadczen badanych osób z fizyczna agresja w domu

(FAD) i w szkole (FAS).

Metoda badawcza

Do badania samooceny czestosci wystepowania róznych doswiadczen z agresja

w rodzinie i w szkole zastosowano ustrukturowana rozmowe.

Do notowania zbieranych w trakcie rozmowy informacji skonstruowano dziesiec

specjalnych arkuszy Uako przyklad zal. 1). Pierwsze cztery poswiecone sa czestosci

doswiadczen z przemoca w domu. w czterech pozycjach: ofiara. sprawca wobec ro-

dziców, sprawca wobec rodzenstwa i swiadka. Nastepne arkusze poswiecone sa ocenie

czestosci doswiadczen z przemoca w szkole w szesciu pozycjach: ofiara nauczyciela.

ofiara kolegów, sprawca wobec nauczyciela i wobec kolegów. swiadek agresji nauczy-

ciela i swiadek agresji miedzy kolegami. W kazdym arkuszu zawarte sa rózne formy

zachowan agresywnych:

· werbalna agresja: (grozby. wyzywanie i ublizanie. itd.)

· fizyczna agresja: (klaps. spoliczkowanie. kopanie, itd.).
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Arkusz zawiera takze szereg sytuacji. w których badany ma ocenic. jak czesto

doswiadczyl danej formy agresji. Wyboru tych sytuacji dokonano na podstawie opinii
sedziów kompetentnych (nauczycieli 1 psychologów). Sytuacje podzielono na dwie

kategorie: sytuacje zwiazane z zachowaniem ofiary (np. uszkodzenie wlasnosci sprawcy.

czy spóznienie sie do domu). i sytuacje zwiazane ze stanem sprawcy (np. zly humor.

bycie pod wplywem alkoholu). Naturalne jest. ze te sytuacje róznia sie w róznych

arkuszach, gdyz warunki. w których badany najczesciej jest sprawca agresji wobec ro-

dziców sa inne niz te. w których jest on ofiara kolegów w szkole.

Zadaniem badanej osoby jest okreslenie. jak czesto doswiadczyla danej formy agre-

sji w danej sytuacji na szesciopunktowej skali ocen: "O" - nigdy. ,,1" - bardzo rzadko

- raz w roku lub rzadziej. ,)." - rzadko - kilka razy w roku, ,,3" - czasem - mniej

wiecej raz w miesiacu. ,,4" - czesto - kilka razy w miesiacu. ,,5" - bardzo czesto

- prawie codziennie. Wartosc czestosci doswiadczenia werbalnej agresji jako ofiara w

rodzinie. na przyklad, jest suma ocen czestosci wystepowania werbalnej agresji prze-

ciwko badanemu we wszystkich sytuacjach zawartych w arkuszu l. W ten sposób ustru-

kturowana rozmowa dostarcza dwudziestu wartosci czestosci doswiadczen z agresja.

odpowiednio do zmiennych A.l.l. do A.2.4.. i B.l.l. do B.2.6. (zob. tabela 1

i tabela 2).

Osoby badane

Przebadano 60 osób (30 chlopców i 30 dziewczat) sposród uczniów II klasy szko-

ly ponadpodstawowej. Wszystkie osoby ukonczyly 17 lat. a nie przekroczyly 18 roku

zycia. Badanych wybrano z czterech szkól ponadpodstawowych o profilu zawodowym

i ogólnoksztalcacym. Dokonano wyboru na 3 sposoby: po pierwsze. proszono wycho-

wawce klasy. aby wybral sposród uczniów jednego lub dwóch uczniów. których uwaza

za najbardziej agresywnych w klasie. W ten sposób wybrano dziesieciu chlopców i

dziesiec dziewczat (grupa A). Po drugie, w podobny sposób wybrano kolejnych 20

osób (lO chlopców + 10 dziewczat). które sa uwazane (przez wychowawce) za najmniej

agresywne w swoich klasach (grupa B). Po trzecie, wybrano losowo jedna osobe

z kazdej klasy. na podstawie ich numerów na liscie uczniów (grupa C). Do kazdej

z tych trzech grup wybrano (identycznie w ten sam sposób) grupy rezerwowe osób,

które uzupelnialyby braki w grupie badawczej (np. z powodu niecheci udzialu w ba-

daniach lub dlugiej nieobecnosci w szkole).

Wyniki badan

Ogólne wyniki. Do najczesciej spotykanych doswiadczen grupy badanej (w ca-

losci) nalezy doswiadczenie werbalnej agresji nauczyciela w szkole z pozycji swiadka
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(WASsn). które ma miejsce srednio 78 razy w roku. Prawie tak samo czesto badani

sa ofiarami werbalnej agresji w domu (WADo) - 76 razy w roku. oraz swiadkami

werbalnej agresji miedzy czlonkami rodziny (WADs) - 64 razy (por. ryc. 1). Natomiast

do rzadziej wystepujacych u badanych osób doswiadczen naleza przede wszystkim fi-

zyczne zachowania agresywne wobec nauczyciela (FASsn). których prawie nie ma wca-

le. oraz fizyczne zachowanie agresywne ze strony nauczyciela (FASon), które maja

miejsce srednio dwa razy w roku, i fizyczne zachowania agresywne wobec rodziców

(FADs1) - 3 razy srednio w roku.

80

o

60

-to

20

CJ werbalna .. fizyczna

Rycina l. Srednia czestosc doswiadczen z przemoca w domu i w szkole (dla calej grupy badawczej)

Wyniki wskazuja wiec na to, ze werbalna agresja nauczyciela zajmuje najwyzsze

miejsce, co jest godne uwagi, zwlaszcza ze zostalo potwierdzone takze w grupie C.

która zostala wybrana losowo. Fakt ten jest zgodny z opinia M. Dabrowskiej-Bak,

która sadzi, ze zatargi uczniów z nauczycielami zostawiaja na ogól trwalsze slady w

psychice uczniów i sa ogólnie powazniej przez nich traktowane (Dabrowska-Bak. 1987).

Rycina 2 przedstawia srednie czestosci wystepowania doswiadczen z przemoca dla

kazdej z badanych grup oddzielnie. Widac, ze wyniki uzyskane przez badanych z grupy

A sa na ogól wyzsze od wyników uzyskanych w grupie B. Jednoczesnie obserwujemy,

ze wyniki uzyskane w grupie C sa czasem wyzsze od tych uzyskanych w grupie A,

np. WADo. FADo. FADs2. a czasem sa bardzo zblizone jak w przypadku FADs. FASok.

FASsk. co moze stanowic wskazówke nietrafnosci wytypowania uczniów przez nauczy-

cieli. Postanowiono wiec sprawdzic trafnosc tego typowania. W tym celu podzielono

badane osoby wedlug kryterium czestosci ich doswiadczen jako sprawcy agresji (wo-

bec rodziców. rodzenstwa, nauczycieli i kolegów w szkole). W tym celu badanych

podzielono na osoby wysoko agresywne (pierwsze kwartyl), nisko agresywne (IV kwar-

tyl) i srednioagresywne (pozostale osoby). Zgodnosc wytypowania badanych wedlug

tego kryterium z wytypowaniem dokonanym przez nauczyciela sprawdzono za pomoca

testu dokladnego prawdopodobienstwa Fishera i testu chi-kwadrat.



186
.:.;: u

-<II ... VJ Co -< ?
L\- Ei!

.:.;: � �
-<II

VJ

tO

c ...-J1

VJ g. � �o

c I-<II

VJ

� -<
.:..< ...
<II Co
VJ ?

� :l.

.:..< DIn

VJ

c
<II

VJ

c
<II

VJ

� a.
=' .:..< ...
<:) Oj)

VJ

� oCu

>.
c:

.:.;: :'3
<:) "O
tr- C':I

� oCN

c "a)' O "O

tr- oN -< C':I L\- �
C':I

C =a O
V) CI)

� C
N
'"

.<11 � Q
-<
L\-

='

.<11 E Q o � "O

.-, u

<II o

Q E -< CI) L\- t!
a.

.-.

<II N Q

� -c:CI)
N
U

"O

In 0:1

Q "� � ""O
"O

." "O
Q ""

� OV;
CI)'
N

U

O CI)

Q 'c � "O
O 'CI)

Q N � 0:1
c:

'0

o o o o o o o o o o o >. o O' co r- -.D '0 � M t'I �



� 187
.01)

tr. ""

Li:: <>-N
'-'

;:
� OJ

.", 's er. "1:1

� �
'v;
:11

< .... :... �

e U .'"

VJ I �
ol)

:rJ

Li::

ol)

er.

e
'"

:rJ

-<
U-

e
'"

:.r.

C

er.

C

tr.

e

C

:.r.

-<
U-

e

c

er.

.",

Q '0

-< o. U-
::J

oC
.01) O

D :'3 � =a
«1'

N g
'" E
Q U

Li:: N....

Co

...... N
VI -C

Q U � NU
"O
""

VI -�

Q "" O � "O
'(,)
""

VI 9

Q '" O' � NU
""

"2
O "O

Q f:!

� 'CI)
rri

C ""

Q C

� '0O O O O O O O O O .....
>D '<t" N O oc: >D '<t" N �



188

Tabela 3. Srednie czestosci doswiadczen z przemoca dla kazdej z badanych grup

Zmienna Grupa A Grup. B Grup. C Zmienna Grupa A Grupa B Grupa C

WADo 82 S2 94 FADo 31 21 46

WADsl 30 lS 17 FADsl 7 O O

WADs2 S6 37 48 FADs2 28 19 37

WAJ)g 78 49 62 FADs SO 24 SO

WASoo S2 21 36 FASon 3 O I

WASok 40 24 32 FASok 24 8 20

WASsn 22 8 12 FASsn O I O

WASsk S6 24 41 FASsk 23 l3 23

WASsn 93 42 100 FASsn 20 8 4

WASsk 9. 48 34 FASsk 71 21 60

Uzyskane wyniki wskazaly na to, iz trafnosc wytypowania uczniów przez na-

uczyciela byla ograniczona do ich werbalnych zachowan agresywnych wobec samego

nauczyciela i kolegów. Wiedza nauczyciela nie siega do pozostalych form zachowan

agresywnych uczniów zarówno w domu, jak i w szkole.

Rycina 3 przedstawia srednie czestosci doswiadczen chlopców i dziewczat z prze-

moca. Dziewczeta na ogól uzyskaly wyzsze srednie, a wyjatkiem byly zmienne FASon

i FASsk. Sprawdzono istotnosc wplywu plci na podstawie analizy wariancji (por. tab.

4). Okazal sie on nieistotny w przypadku polowy zmiennych, a istotny co do po-

zostalych. Dziewczeta deklarowaly istotnie czestsze doswiadczenia z werbalna i fizyczna

agresja w domu z pozycji ofiary. sprawcy wobec rodziców i rodzenstwa, jak i swiadka

tejze agresji miedzy czlonkami rodziny. Jesli chodzi natomiast o szkolne doswiadczenia,

to dziewczeta deklarowaly istotnie czestsze doswiadczenia z werbalna przemoca z po-

zycji ofiary nauczyciela i kolegów. i z pozycji swiadka tej przemocy ze strony na-

uczyciela.

Tabela 4. Wplyw plci grupy - analiza wanancJl

Zmienna Flekt pici Flekt grupy Zmienna Erekt plCI Erekt grupy

WADo O.OH O.03S WASok 0.007 ni

FADo ni ni FASok ni ni

WADsl O,Oll 0.026 WASsn ni 0.024

FADsl 0.009 0.004 FASsn ni ni

WADs2 0,000 ni WASsk ni 0.025

FADs2 0,014 ni FASsk ni ni

WADs 0.000 ni WA�n 0.033 0.001

FADs 0.010 ni FASsn ni 0.009

WASon O,Oll 0.01 S WASs'k ni 0.000

WASoo ni ni FASsk ni 0.004

(ni - nieisto(na wartoSC)
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Uzyskane wyniki dotyczace róznic miedzy plciami stanowily pewna zagadke. gdyz

sa one sprzeczne ze znanymi i sprawdzonymi przez wielu badaczy wynikami o zakresie

i kierunku tych róznic (por. Aronson. Wilson, Akert, 1997; Pagelow, 1992; Chesney-

Lind. 1987; Steinmetz, 1987; Gullota i in.. 1986).

Jednym z mozliwych wyjasnien tej sprzecznosci jest wplyw róznic miedzy oso-

bami badajacymi. Dziewczeta i chlopcy byli badani przez rózne osoby (2 osoby), które

róznily sie wiekiem i doswiadczeniami w zakresie prowadzenia rozmów klinicznych.

Byc moze to spowodowalo, ze dziewczeta ujawnily wieksza otwartosc w czasie badan

niz chlopcy. Kilka z badanych dziewczat prosilo o dodatkowe spotkania w celu uzy-

skania rad i wskazówek. a nieraz takze glebszej pomocy psychologicznej. Jest wiec

prawdopodobne. ze dziewczeta uzyskaly takie wyniki, poniewaz odczuwaly mniejszy

opór w czasie rozmowy.

Mozliwe jest takze inne wyjasnienie. Otóz. badano tu nie faktyczne doswiadczenia

badanych. lecz ich subiektywna ocene czestosci tych doswiadczen. Nie jest wiec pewne.

czy dziewczeta faktycznie czesciej doswiadczaly przemocy. czy raczej czesciej niz chlo-

pcy ocenialy zachowania jako agresywne. Sam autor jest sklonny jednak uwazac. ze

te wyniki sa skutkiem obu przyczyn razem.

Wyniki weryfikujace hipotezy badawcze. Ogólnie rzecz biorac, uzyskane wyniki

potwierdzaja slusznosc przedstawionego wczesniej ogólnego modelu teoretycznego.

Hipotezy zakladajace istnienie pozytywnego zwiazku miedzy czestosciami poszcze-

gólnych doswiadczen z przemoca w domu zostaly w duzej mierze potwierdzone. Wyniki

sa przedstawione w tabeli 5. Zwiazki miedzy wszystkimi rodzajami doswiadczen z wer-

balna agresja zostaly potwierdzone. W przypadku fizycznej agresji w domu wiekszosc

hipotez znalazla potwierdzenie. wyjatek stanowia dwa zwiazki. które okazaly sie nie-

istotne: oba zwiazki dotycza wlasnie korelacji miedzy doswiadczeniami z pozycji spraw-

cy wobec rodziców (FADsI-FADo oraz FADsI-FADs2). Wyglada na to. ze w przypadku

fizycznej agresji wobec rodziców istnieja dodatkowe uwarunkowania, które moga wy-

odrebnic ten typ zachowan z calosci reszty doswiadczen z przemoca w domu. Wsród

tych uwarunkowan mozna wymienic postawy dezaprobujace szczególnie fizyczna eks-

presje agresji wobec rodziców i specyfike wieku badanych. którzy sa nadal uzaleznieni

od rodziców i nie moga przekroczyc wobec nich pewnych granic. Nie oznacza to

jednak, ze moze to trwac wiecznie: kiedy uklad sil w rodzinie sie zmieni. to osoby.

które byly ofiarami fizycznej przemocy rodziców w mlodosci. sa najbardziej prawdo-

podobnymi agresorami wobec ich rodziców, jak wskazuja liczne badania (Pagelow,

1992; Kashani. 1992. Herzog. 1992).
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Tabela 5. Korelacje miedzy czestosciami poszczególnych rodzajów doswiadczen z agre-

sja w domu

Werbalna agre!lja Fizyczoa agresja

Hipoleza Zmienne Korelacja Hipoleza Zmienne Korelacja

1.1 WA�- WADo 0.13-- 1.2 FA�- FADo 0.87--

1.1 WA�-WADsl 0.60" 1.2 FA�- FADsl 0.35 --

1.1 WA� - WADs2 0.85" 1.2 FA�- FADs2 0.90--

1.1 WADo- WADsI 0.55" 1.2 FADo - FADsl 0.11

1.1 WADo - WADs2 0.13-- 1.2 FADo - FADs2 0.8.5 --

1.1 WADsI - WADs2 0.46-- 1.2 FADsI - FADs2 0.25

.. p < 0,001

Wyniki te sugeruja, ze sprawcy agresji w domu sa zazwyczaj zarówno jej ofia-

rami. jak i swiadkami. Mozliwe jest wiec, ze przemoc doswiadczana z jakiejkolwiek

pozycji prowokuje przemoc z innych pozycji.

Jesli chodzi o hipotezy dotyczace wzajemnych zwiazków miedzy czestosciami

szkolnych doswiadczen z przemoca z róznych pozycji. to wyniki potwierdzaja ich slu-

sznosc z pewnymi wyjatkami (por. tab. 6).

Na poziomie werbalnych doswiadczen wszystkie korelacje okazaly sie pozytywne

i istotne, a wiec potwierdzono wszystkie hipotezy. Oznacza to, ze osoby, które byly

ofiarami agresji. byly takze jej sprawcami i swiadkami. Dotyczy to takze doswiadczenia

werbalnej agresji z udzialem nauczyciela. gdyz osoby które czesciej doswiadczaly wer-

balnej agresji wsród kolegów doswiadczaly jej takze w relacji z nauczycielem.

W stosunku do fizycznych doswiadczen ze szkolna przemoca sprawa wygladala

nieco inaczej. Tylko polowa hipotez dotyczacych tych doswiadczen znalazla potwier-

dzenie. Czestosc obserwowania fizycznej agresji wsród kolegów nie korelowala z cze-

stoscia innych doswiadczen. Czestosc bycia ofiara kolegów koreluje z dokonaniem ataku

fizycznego wobec nich. Do tego czestosc doswiadczania fizycznej agresji ze strony

nauczyciela nie korelowala z czestoscia tych doswiadczen ze strony kolegów (to samo

mozna zauwazyc jesli chodzi o te doswiadczenia z pozycji sprawcy). W przypadku

fizycznej agresji z udzialem nauczyciela wyglada na to. ze reguly szkolne sa na tyle

ostre. ze tlumia ten typ zachowan. zarówno ze strony nauczyciela, jak i wobec niego.



191

Tabela 6. Korelacje miedzy czestosciami doswiadczen z przemoca w szkole z wszy-

stkich pozycji

Werbalna agresja f1z)'CZIIa agresja

Hipoleza zmienne korelacja HipOleza zmienne korelacja

2.1 WASok- WASsk 0.64" 2.2 FASek - FASsk 0.26

2.1 WASok- WASsk 0.80" 2.2 FASok - FASsk 0.47--

2.1 WAS� - WASsk 0.71-- 2.2 FAS'k - FASsk 0.28

2.1 WASon - WASsn 0.40" 2.2 FASon - FASsn 0,.52--

2.1 WASon - WASsn 0.60"- 2.2 FASon - FASsn 0.28

2.1 WAS� - WASsn 0.35- 2.2 FAS'n - FASsn 0.11

2.1 WASon - WASok 0.74" 2.2 FASon - FASek 0,02

2.1 WASsn - WASsk 0,.57" 2.2 FASsn - FASsk 0.02

2.1 WAS� - WAS� 0.44-- 2.2 FAS'n - FAS� 0..50--

· p < 0,01; .. p < 0,001

Jesli chodzi o hipotezy dotyczace zwiazku miedzy domowymi i szkolnymi do-

swiadczeniami. to wyniki potwierdzaja w duzym stopniu istnienie tych zwiazków (tab

7). Wyjatek stanowia czestosci fizycznej agresji w szkole z udzialem nauczyciela (któ-

rych jest i tak bardzo malo). Poza tym wszystkie inne korelacje okazaly sie istotne:

ofiary agresji w domu nie sa tylko ofiarami w szkole, ale takze jej sprawcami. To

samo mozna powiedziec jesli chodzi o sprawców agresji w domu. Agresja w szkole

(z wyjatkiem fizycznej agresji z udzialem nauczyciela) pozostaje w silnym zwiazku

z domowymi doswiadczeniami przemocy. Model wzajemnych zwiazków miedzy

róznymi doswiadczeniami agresji w domu przenika pózniej do innych sfer zyciowych,

i jest takze transformowany do szkoly.

Tabela 7. Korelacje miedzy czestosciami doswiadczen z agresja w domu w szkole

Werbalna agresja FIzyczna agresja

Hipoteza znuenne korelacja Hipoteza zmienne korelacja

3.1 WADo- WASon o.n" 3.2 FADO - FASon 0.29

3.1 WADo- WASok 0,64" 3.2 FADo - FASok 0.61"

3.1 WADo - WASsn 0,.54" 3.2 FADo - FASsn 0.27

3.1 WADo-WASsk 0,.59" 3.2 FADo - FASsk 0.40--

3.1 WA[X - WASsn 0.40" 3.2 FA[x - FASsn 0.16

3.1 WA[X-WASsk 0,.59" 3.2 FA[x- FASsk 0.40--

3.1 WADsI - WASsn 0,.53" 3.2 FADsI - FASsn 0.06

3.1 WADs2-WASsk 0,.55-- 3.2 FADs2 - FASsk 0.33

p < 0.01 ** p < 0.001
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Podsumowanie

Selekcja agresywnych, jak i nie agresywnych uczniów. do udzialu w badaniach

dokonana przez nauczyciela. okazala sie niezgodna z podana przez samych uczniów

ocena czestosci ich werbalnych. jak i fizycznych zachowan agresywnych (nie tylko

w domu, ale i w szkole). Selekcja ta byla niezgodna ze zgloszona czestoscia fizycznych.

jak i werbalnych ataków wobec kolegów w szkole. Oznacza to, ze wiedza nauczyciela

(wychowawcy klasy) na temat agresywnosci uczniów jest ograniczona do werbalnych

ataków na niego. czy na innych nauczycieli w klasie. Jest to wskazówka jakosci i

glebokosci relacji miedzy uczniem i nauczycielem w granicach badanej grupy. Wyglada

niestety na to, iz te relacje sa raczej powierzchowne i ograniczone do tego, co sie

dzieje w klasie. Swiadczy o tym jeszcze fakt, ze srednie doswiadczenia uczniów z

werbalna agresja nauczyciela zajmuja pierwsze miejsce pod wzgledem czestosci wsród

róznych doswiadczen badanych z przemoca zarówno w domu, jak i w szkole.

Czestosc róznych doswiadczen z przemoca w domu koreluje ze soba u badanych

osób: osoba, która jest czesto ofiara, jest takze czesto sprawca, jak i swiadkiem. Istnieja

jednak pewne granice dotyczace fizycznej agresji wobec rodziców. której czestosc nie

korelowala w naszych badaniach z reszta rodzajów doswiadczen z przemoca w domu.

Wyniki sa prawie identyczne co do zwiazku miedzy róznymi rodzajami doswiadczen

z przemoca w szkole: osoba, która jest czesto ofiara, jest takze czesto sprawca i swiad-

kiem przemocy. Agresja fizyczna z udzialem nauczyciela stanowi tu wyjatek (podobny

do wyjatku domowej przemocy). która ma prawdopodobnie dodatkowe warunki ha-

mujace. które sa na tyle skuteczne. ze prawie ten rodzaj przemocy (fizyczna z udzialem

nauczyciela) nie istnieje wcale, przynajmniej na terenie szkól objetych badaniami.

Ograniczenie agresywnych zachowan wobec nauczyciela czy tez wobec rodziców

wynika z ostrych norm i przepisów zakazujacych tego typu zachowan. Ten wynik jest

zgodny z wieloczynnikowym modelem Halla, który twierdzi, ze jesli dostepne sa dwie

potencjalne ofiary agresji. to naj prawdopodobniej sprawca wybierze te ofiare, wobec

której agresja moze byc bardziej "oplacalna", w miare mozliwosci sprawcy (Hall i

Hirschmann, 1992).

Czestosc doswiadczen z przemoca w domu koreluje istotnie z czestoscia szkolnych

doswiadczen. Osoby, które padaja czesto ofiarami czy sa sprawcami werbalnej agresji

wobec nauczyciela i kolegów, sa podobnie czesto ofiarami i sprawcami tejze agresji

w domu. To samo dotyczy doswiadczenia z fizyczna agresja (z wyjatkiem agresji skie-

rowanej wobec rodziców czy nauczycieli).

Wydaje sie wiec, ze proponowany przez autora model wyjasniajacy transformacji

doswiadczen mlodziezy z przemoca znalazl potwierdzenie. Interakcja miedzy róznymi

rodzajami doswiadczen z przemoca w rodzinie jest procesem permanentnym i wraz

z rozwojem mozliwosci osoby jest rozszerzona i transformatowana poza rodzine. Nasze

badania jednak skoncentrowaly sie wokól aspektu ilosciowego (jak czesto). a wiec po-
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zostaje otwarta kwestia wplywu interakcji jakosciowej na omawiany tu proces trans-

formacji. Nie tylko ilosc zachowan agresywnych moze odegrac role w tym procesie,

ale takze forma tych zachowan. Kwestia ta pozostaje otwarta do dalszych badan.
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Zalacznik
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