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Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wyra�ny wzrost
brutalno�ci ¿ycia codziennego oraz narastanie zjawiska
przestêpczo�ci. Tak¿e znamiennie coraz czêstsze jest wystê-
powanie zachowañ agresywnych u dzieci i m³odzie¿y, za-
równo w �rodowisku szkolnym, rówie�niczym, jak i w re-
lacjach spo³ecznych. Zainteresowanie agresj¹ wzrasta wraz
z nasilaniem siê jej przejawów w codziennym ¿yciu. Rze-
czywiste rozmiary przestêpczo�ci w�ród nieletnich s¹ trud-
ne do oszacowania, a liczba przestêpstw ujawnianych jest
znacznie ni¿sza do tej faktycznie pope³nianych przez dzieci

i m³odzie¿. W przestêpczo�ci nieletnich mo¿na zauwa¿yæ
wzrost przestêpstw o charakterze agresywnym [1].

Istnieje wiele definicji agresji, z czego mo¿na po�red-
nio wnioskowaæ i¿ nie jest to pojêcie jednoznaczne [2]. Pod
pojêciem agresji u¿ywa siê terminów wrogo�æ, wojowni-
czo�æ lub destrukcyjno�æ. Najbardziej miarodajn¹ definicj¹
agresji w ujêciu biologicznym wydaje siê okre�lenie jej jako
�zachowania ograniczaj¹cego swobodê drugiego osobnika
albo skierowane przeciwko jego zachowaniu lub ¿yciu� [3].
Natomiast psychologia definiuje agresjê jako zachowanie
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STRESZCZENIE
Cel. Poznanie uwarunkowañ socjodemograficznych i psychopatologicznych oraz ocena zachowañ agresywnych przejawianych przez

ch³opców z Zak³adu Poprawczego.
Metoda. W badaniu wykorzystano Skalê Buss-Durkee � badaj¹c¹ ró¿ne formy agresji oraz kwestionariusz osobowy. Oceniano tak¿e

stan psychiczny obu grup. Grupê kontroln¹ stanowili gimnazjali�ci.
Wyniki. W badanej grupie wiêkszo�æ ch³opców pochodzi³a z rodzin robotniczych, gdzie g³ównym �ród³em dochodów rodziny by³y

ró¿nego rodzaju �wiadczenia (zasi³ki, alimenty, renty), a oni sami w wiêkszo�ci okre�lali swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako z³¹ lub bardzo
z³¹. W grupie kontrolnej oko³o po³owa dzieci pochodzi³a z rodzin inteligenckich, a oko³o 95% rodziców uzyskiwa³o dochody z tytu³u
wykonywanej pracy, za� warunki materialne rodziny w ponad po³owie przypadków by³y bardzo dobre. Wszyscy ch³opcy Zak³adu Popraw-
czego wykazywali zaburzenia zachowania i jednostkowo inne nieprawid³owo�ci psychopatologiczne. Natomiast w grupie gimnazjalistów
nie stwierdzono ¿adnych nieprawid³owo�ci.

Wnioski. W badanej grupie ch³opców z Zak³adu Poprawczego stwierdzono wy¿szy poziom agresji ni¿ w grupie kontrolnej. Trudno�ci
szkolne, zaniedbania �rodowiskowe, poczucie odrzucenia przez najbli¿sze otoczenie mog³o powodowaæ narastanie agresji i poszukiwanie
grup, które akceptowa³yby takie zachowania.

SUMMARY
Objectives. The aim of the study was to investigate socio-demographic and psychopathological determinants of aggressive behaviors in

male residents of a juvenile correctional center, and to assess their aggression level.
Method. The subjects were compared with junior high school students enrolled as the controls. The Buss-Durkee Scale was used to assess

various forms of aggression, and a sociodemographic questionnaire developed by the authors � to collect personal data. Moreover, mental
condition was evaluated in both groups.

Results. A majority of the correctional center residents had a working-class background. The main source of their family income included
various forms of social benefits (unemployment compensation, alimony, old age or disability pensions), and they mostly rated their material
situation as bad or very bad. Approximately 50% of the controls had a white-collar background, 95% of their parents were employed, and the
material situation of the family was perceived as very good by over a half of the group. All the boys from the juvenile correctional center
manifested behavior disorders. In some cases also other psychopathological conditions were diagnosed. On the other hand, no conduct abnor-
malities were found in the control group of junior high school students.

Conclusions. In the study group of correctional facility residents the aggression level was higher than that among the controls. The difficult
background socio-economic conditions of the former could have intensified their family problems, affecting in turn their psychophysical
development. Their scholastic difficulties, environmental neglect, a sense of rejection by the family and relatives might intensify their aggres-
sion and make them seek groups that would accept such behaviors.
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fizyczne lub werbalne, które jest podejmowane z zamiarem
wyrz¹dzenia krzywdy lub szkody, czy te¿ zadania bólu
fizycznego b¹d� cierpienia moralnego innej osobie. Wa¿na
jest tu celowo�æ dzia³ania, zamiar [4, 5]. Drastyczn¹ pozo-
staje definicja socjologiczna w ujêciu Mandla �agresja jest
aspo³ecznym sposobem zachowania siê wynikaj¹cym z wro-
gich zamiarów i chêci szkodzenia innym lub niszczenia [6].
Tak agresja, jak i jej geneza s¹ niew¹tpliwie zjawiskiem
bardzo z³o¿onym. Najpopularniejszy podzia³ wed³ug kryte-
rium genezy agresji stworzyli Cofer i Apple. Wyró¿niaj¹
oni cztery koncepcje agresji [7]: agresja jako instynkt, agre-
sja jako reakcja na frustracjê, agresja jako nabyty popêd,
agresja jako nawyk.

W aspekcie socjologiczno-psychologicznym nie braku-
je licznych opracowañ omawiaj¹cych zjawisko agresji. Nie-
wiele doniesieñ traktuje o psychiatrycznych uwarunkowa-
niach tego problemu, zw³aszcza w�ród dzieci i m³odzie¿y.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e jednym z czynników, mo-
g¹cych stymulowaæ zachowania agresywne mo¿e byæ lêk.
W tak rozpatrywanym kontek�cie agresja mo¿e byæ mask¹
depresji lub te¿ efektem prze¿ywania pustki emocjonalnej.
Natomiast zachowania aspo³eczne mog¹ byæ prób¹ wype³-
nienia i roz³adowania tego rodzaju stanów emocjonalnych.
Zachowania agresywne mog¹ przyjmowaæ postaæ ró¿nego
rodzaju bójek oraz zachowañ z niszczeniem obiektów, jak
równie¿ samouszkodzeñ i aktów samobójczych.

Tak¿e agresja spontaniczna mo¿e byæ zwi¹zana z d¹¿e-
niem do utrzymania optymalnego poziomu stymulacji, gdzie
zachowania agresywne, atak i brutalno�æ stanowi¹ �ród³o
samostymulacji [1].

CEL

Zasadniczym celem badañ by³o poznanie uwarunkowañ
oraz ocena zachowañ agresywnych ch³opców przebywa-
j¹cych z Zak³adzie Poprawczym (ZP) w kontek�cie ewen-
tualnych wskazañ do dzia³añ resocjalizacyjnych i psycho-
korekcyjnych.

METODY

Badaniami objêto dwie grupy ch³opców w wieku 12�17
lat. Pierwsz¹ badan¹ stanowi³o 27 wychowanków ZP. Dru-
ga kontrolna grupa to 24 ch³opców uczniów jednego z ³ódz-
kich gimnazjów. Grupa ta zosta³a dobrana losowo � po
5�6 osób z ka¿dej klasy, z uwzglêdnieniem wieku i p³ci.
W pierwszej grupie badawczej �rednia wiekowa wynosi³a
14,5 roku. W drugiej grupie wiekowej by³a ona nieco ni¿-
sza i wynosi³a 13,4 lata.

Podczas wykonywania badañ wykorzystano: (1) Skalê
Buss-Durkee do badania ró¿nych form agresji, w autory-
zowanej adaptacji Mieczys³awa Choynowskiego; (2) kwe-
stionariusz osobowy, pozwalaj¹cy na uzyskanie podsta-
wowych informacji s³u¿¹cych charakterystyce socjoekono-
micznej badanych populacji; (3) standardow¹ ocenê stanu
psychicznego.

W celu analizy agresywno�ci wykorzystano Skalê Buss-
Durkee. Podstawowym za³o¿eniem autorów tego kwestio-
nariusza jest, ¿e agresja nie ma jednakowych przejawów.

Jest on czêsto wykorzystywany w praktyce psychologicz-
nej ze wzglêdu na fakt, ¿e nie diagnozuje zachowañ agre-
sywnych globalnie, lecz pozwala zdefiniowaæ formy reak-
cji agresywnych, przejawiane w codziennych sytuacjach.
Autorzy kwestionariusza zdefiniowali siedem ró¿nych form
reakcji agresywnych:
1. atak � u¿ycie si³y przeciwko innym osobom,
2. agresja po�rednia � agresja niekierowana bezpo�rednio

na drug¹ osobê (np. z³o�liwe plotki i ¿arty) oraz agresja
bezkierunkowa (np. wybuchy z³o�ci przejawiaj¹ce siê tu-
paniem, krzykiem) stanowi¹ca wybuch nieuporz¹dkowa-
ny i nieukierunkowany,

3. irytacja � przejawianie negatywnych uczuæ w przypad-
ku najmniejszego podra¿nienia,

4. negatywizm � zachowania opozycyjne skierowane prze-
ciwko autorytetom i w³adzy,

5. uraza � zazdro�æ i nienawi�æ w stosunku do otoczenia,
poczucie rozgoryczenia, pokrzywdzenia i gniewu na ca³y
�wiat,

6. podejrzliwo�æ � ocena wrogo�ci otoczenia, od ostro¿no�ci
wzglêdem ludzi a¿ do przekonania o tym, ¿e chc¹ wyrz¹-
dziæ krzywdê badanemu,

7. agresja s³owna � wyra¿enie negatywnych uczuæ form¹
i tre�ci¹ wypowiadanych s³ów.

WYNIKI

Wyniki badañ socjodemograficznych badanej m³odzie¿y
przedstawiono w tabl. 1.

Wstêpna analiza danych populacyjnych badanych ch³op-
ców i ich rodzin pozwala dostrzec znacz¹ce ró¿nice miêdzy
obiema grupami, w przypadku prawie ka¿dej analizowanej
cechy. Ch³opcy nale¿¹cy do grupy badanej pochodzili w zna-
cz¹cej wiêkszo�ci z rodzin robotniczych. Bardzo niewielu
procent z nich mia³o pochodzenie ch³opskie i rzemie�lnicze,
nie zaobserwowano ani jednego dziecka pochodz¹cego
z rodziny inteligenckiej. Natomiast w grupie porównawczej
prawie po³owa dzieci pochodzi³a z rodzin inteligenckich,
za� porównywalna ilo�æ z rodzin robotniczych.

Podobn¹ zale¿no�æ zaobserwowano w przypadku wy-
kszta³cenia rodziców dzieci, które bra³y udzia³ w badaniu.
W�ród m³odzie¿y przebywaj¹cej w Zak³adzie Poprawczym
tylko 10% ich matek mia³o wykszta³cenie �rednie. Zdecydo-
wan¹ wiêkszo�æ (70%) stanowi³y matki z wykszta³ceniem
podstawowym lub podstawowym niepe³nym, za� ojcowie
w znacz¹cej wiêkszo�ci (80%) posiadali wykszta³cenie pod-
stawowe i niepe³ne podstawowe, pozostali legitymowali siê
wykszta³ceniem zawodowym (20%). Nie odnotowano, aby
którekolwiek z rodziców mia³o wykszta³cenie wy¿sze. Na-
tomiast w populacji dzieci nale¿¹cych do grupy kontrolnej
znaczn¹ wiêkszo�æ zarówno w�ród matek jak i w�ród ojców
stanowili rodzice z wykszta³ceniem wy¿szym i �rednim,
w sumie prawie 70% ogó³u. Pozosta³a czê�æ rodziców posia-
da³a wykszta³cenie zawodowe. W grupie tej nie by³o rodzi-
ców z wykszta³ceniem podstawowym.

W grupie badanej zaobserwowano, ¿e u 75% rodzin
g³ówne �ród³o dochodów ich stanowi³y �wiadczenia otrzy-
mywane bez konieczno�ci wykonywania pracy zarobkowej:
zasi³ki spo³eczne, zasi³ki dla bezrobotnych, alimenty, renty
inwalidzkie i rodzinne. Dochody z tytu³u wykonywania pra-
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cy posiada³o zaledwie 25% rodziców. Natomiast 95% ro-
dziców badanych z grupy kontrolnej uzyskiwa³o dochody
z tytu³u wykonywanej pracy najemnej lub z prowadzenia
w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.

Sytuacja rodzinna dzieci przebywaj¹cych w Zak³adzie
Poprawczym odbiega³a znacz¹co od sytuacji rodzinnej
dzieci z grupy kontrolnej. Jedynie po³owa ch³opców Zak³a-
du Poprawczego pochodzi³a z rodzin pe³nych. Wychowy-
wane przez jedno z rodziców by³o 45% badanych. W pla-
cówkach opiekuñczych przebywa³o jedynie 5% badanych
dzieci. W populacji kontrolnej przewa¿a³y dzieci wycho-
wywane przez oboje rodziców: wychowuj¹ce siê w pe³nych
rodzinach lub rodzinach zrekonstruowanych.

W�ród wychowanków z Zak³adu Poprawczego 65% ba-
danych oceni³o sytuacje materialn¹ swoich rodziców jako
z³¹ lub bardzo z³¹, wed³ug zaledwie 35% by³a ona dobra lub
�rednia. Natomiast warunki materialne rodzin osób z grupy
kontrolnej w ponad po³owie przypadków (55%) zosta³y
ocenione przez nie jako bardzo dobre. Pozosta³a czê�æ ro-
dzin okre�li³a swoje warunki jako dobre lub �rednie.

Analiza przedstawionych danych pozwoli³a na stwier-
dzenie, ¿e badane populacje dzieci ró¿ni³y siê znacznie pod
wzglêdem pochodzenia spo³ecznego, warunków material-
nych, w jakich by³y wychowywane i sytuacji rodzinnej.
Taki stan rzeczy dla osoby badaj¹cej problem agresji zda-
je siê byæ ciekawym zjawiskiem, poniewa¿ ³atwo mo¿na
wykazaæ proste zale¿no�ci w badanej populacji pomiêdzy
zachowaniami agresywnymi a warunkami ¿ycia i dojrze-
wania m³odych ludzi.

Na podstawie badania psychiatrycznego w grupie bada-
nej wychowanków ZP u wszystkich rozpoznano zaburze-

nia zachowania i emocji z ró¿nie nasilonymi sk³adowymi
antyspo³ecznymi i agresywnymi. Niemal wszyscy przeja-
wiali ³atwo�æ wchodzenia w sytuacje emotogenne bez za-
stanowienia. U 20% z nich widoczne by³y cechy nadpobu-
dliwo�ci psychoruchowej oraz impulsywno�ci, za� u 37%
stwierdzono zaburzenia emocjonalne. W dwóch przypad-
kach (7%) stwierdzono obni¿enie sprawno�ci intelektual-
nej do poziomu pogranicza upo�ledzenia umys³owego,
w jednym przypadku (3,7%) stwierdzono objawy zespo³u
pourazowego (encefalopatii pourazowej). W grupie kontrol-
nej nie wykryto nieprawid³owo�ci psychopatologicznych
osi¹gaj¹cych wymiar kliniczny warunkuj¹cy wdro¿enie sze-
roko rozumianych oddzia³ywañ.

Wyniki oceniaj¹ce rodzaje i natê¿enie zachowañ agre-
sywnych przedstawiono w tabl. 2.

OMÓWIENIE

Problematyka agresji stanowi przedmiot wielu badañ
i opracowañ naukowych. Badacze poszukuj¹ przede wszyst-
kim �róde³ agresji, jej mechanizmów i sposobów funkcjo-
nowania w spo³eczeñstwie. Jednym z podstawowych zadañ
wychowawczych jest powstrzymywanie rozwoju u dziecka
i u m³odego cz³owieka zachowañ agresywnych [8, 9, 10,
11]. Wyniki przeprowadzonych badañ dotycz¹ce poziomu
nasilenia poszczególnych form agresji w badanych grupach
osób wydaj¹ siê porównywalne do wyników otrzymanych
przez innych badaczy [11].

Prowadzono równie¿ badania w�ród osób nale¿¹cych do
podobnych �rodowisk pod wzglêdem zachowañ agresywnych,

Pochodzenie spo³eczne robotnicze 75 35
ch³opskie 5 �
inteligenckie � 40
rzemie�lnicze 5 10
brak danych 15 15

Wykszta³cenie rodziców Matka Ojciec Matka Ojciec
wy¿sze 35 45 � �
�rednie 40 25 10 �
zasadnicze 25 30 20 20
podstawowe � 5 70 80

�ród³o utrzymania rodziców praca najemna 65 25
praca na w³asny rachunek 30 �
zasi³ki (dla bezrobotnych, spo³eczny) � 60
inne np. alimenty 5 15

Aktualna sytuacja rodzinna rodzina pe³na 85 50
rodzina zrekonstruowana 5 �
konkubinat 5 5
samotna matka/ ojciec � 25
wdowa/ wdowiec 5 15
placówka opiekuñcza � 5

Warunki materialne rodziny bardzo dobre 55 �
dobre 35 5
�rednie 10 30
z³e � 60
bardzo z³e � 6

Tablica 1. Struktura badanych populacji pod wzglêdem pochodzenia i sytuacji materialnej rodziny.
Table 1. Sample characteristics � family background and socioeconomic status.

Zmienna Porównywane cechy Ch³opcy z zak³adu
poprawczego [%]

Gimnazjali�ci
(grupa kontrolna) [%]
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tylko starszych wiekiem � wiê�niów i studentów. W ba-
daniach tych otrzymano podobne wyniki jakie uzyskano
w prezentowanej pracy. Nie zaobserwowano wiêkszych
ró¿nic pomiêdzy wymiarami agresji uzyskanych przez
wiê�niów i studentów w porównaniu do prezentowanych
wyników. Wyj¹tkiem s¹ tutaj wymiary fizycznej agresji
oraz podejrzliwo�ci. Pozosta³e ró¿nice pomiêdzy wymiara-
mi agresji by³y bardzo niewielkie, najmniejsze za� w przy-
padku �agresji po�redniej�.

W badanej przez nas grupie znale�li siê jedynie ch³op-
cy. Spostrze¿enia innych autorów wskazuj¹ na to, ¿e na po-
ziom agresji u m³odzie¿y i dzieci � w wieku 12�14 lat nie
ma wp³ywu p³eæ. Zaobserwowano jednak ró¿nicê, i¿ ch³op-
cy i dziewczynki stosuj¹ raczej odmienne typy zachowañ
agresywnych [12]. Badacze wskazuj¹ jednak, ¿e p³eæ mêska
obok innych mo¿e stanowiæ czynnik ryzyka dla pó�niej-
szych zaburzonych form zachowañ [13].

Najwiêksze ró¿nice pomiêdzy badanymi populacjami
wykazano w przypadku dwóch form agresji: agresji bezpo-
�redniej i podejrzliwo�ci. Pierwszy z tych wyników wydaje

siê do�æ oczywisty. Ch³opcy umieszczeni w Zak³adzie Po-
prawczym czêsto dopu�cili siê czynu agresywnego, stano-
wi¹cego przyczynê, z powodu której siê w nim znale�li.
G³êbszych przyczyn takiej sytuacji mo¿na upatrywaæ w �ro-
dowisku rodzinnym badanych i braku pozytywnych wzor-
ców zachowañ. Dane uzyskane w naszych badaniach dla
populacji wychowanków Zak³adu Poprawczego okaza³y siê
potwierdzeniem przedstawionych powy¿ej przypuszczeñ.
Prawie 3/4 ankietowanych oceni³o po¿ycie ma³¿eñskie swo-
ich rodziców jako konfliktowe i niezgodne. Mo¿e to po-
wodowaæ, ¿e osoby z takich rodzin nie maj¹ wyuczonego
odruchu powstrzymywania agresji zarówno s³ownej, jak
i fizycznej, poniewa¿ w �rodowisku rodzinnym zabrak³o
odpowiednich wzorców zachowañ, dziêki którym dziecko
nauczy³oby siê opanowywaæ i minimalizowaæ si³ê pobu-
dzenia do reakcji agresywnej spowodowanej bod�cem ze-
wnêtrznym. Wed³ug licznych badaczy nieprawid³owe wzor-
ce zachowañ rodzicielskich, surowe karanie, odrzucaj¹ca
postawa rodzica wobec dziecka, stosowanie ró¿nego rodzaju
przemocy, zaniedbanie, stanowi¹ czynniki zwiêkszonego

Atak �rednia 10,4 6,5
% 57,8 36,11
odchylenie standardowe 4,03 3,57
wspó³czynnik zmienno�ci 0,40 0,55

Agresja po�rednia �rednia 7,1 6,9
% 40,6 37,7
odchylenie standardowe 4,87 5,96
wspó³czynnik zmienno�ci 0,69 0,88

Irytacja �rednia 13,0 12,5
% 40,6 37,7
odchylenie standardowe 6,36 7,05
wspó³czynnik zmienno�ci 0,49 0,54

Negatywizm �rednia 9,40 10,03
% 40,6 37,7
odchylenie standardowe 4,39 3,57
wspó³czynnik zmienno�ci 0,47 0,36

Uraza �rednia 12,03 10,08
% 40,6 37,7
odchylenie standardowe 6,36 7,05
wspó³czynnik zmienno�ci 0,49 0,54

Podejrzliwo�æ �rednia 11,95 7,50
% 39,20 25,00
odchylenie standardowe 5,15 4,35
wspó³czynnik zmienno�ci 0,44 0,58

Agresja s³owna �rednia 14,05 13,0
% 54,16 46,80
odchylenie standardowe 6,96 6,21
wspó³czynnik zmienno�ci 0,50 0,48

Agresja: �rednia 86,04 69,00
wynik ogólny osób powy¿ej �redniej 23 21

osób poni¿ej �redniej 17 19
% 46,80 38,34
odchylenie standardowe 12,9 32,01
wspó³czynnik zmienno�ci 0,15 0,45

Tablica 2. Porównanie wyników uzyskanych przez badane grupy w poszczególnych
formach zachowañ agresywnych.

Table 2. A comparison of mean scores on various forms of aggressive behavior in the
correctional center residents and the controls.

Forma agresji
Ch³opcy z zak³adu

poprawczego
Gimnazjali�ci

(grupa kontrolna)



161Zachowania agresywne u nieletnich ch³opców w warunkach Zak³adu Poprawczego

ryzyka dla przysz³ych zaburzonych form zachowania dziec-
ka [12, 14, 15, 16, 17]. Równie¿ ró¿nego rodzaju dys-
funkcje w rodzinie jak alkoholizm oraz zachowania aspo-
³eczne rodziców mog¹ byæ powi¹zane z problemami w
zachowaniu m³odzie¿y [12, 15, 17, 18]. Szukaj¹c �róde³
zwiêkszonego poziomu agresji u m³odych ludzi, którzy po-
padli w powa¿ny konflikt z prawem nale¿y równie¿ wzi¹æ
pod uwagê fakt ich spo³ecznego pochodzenia oraz wy-
kszta³cenia ich rodziców. Wykazano, ¿e w spo³eczeñstwie
amerykañskim rodzice z ni¿szych klas spo³ecznych ocze-
kuj¹ od swoich synów umiejêtno�ci walki fizycznej, pod-
czas gdy rodzice z klasy wy¿szej � hamowania wszelkich
form ekspresji agresji fizycznej. W badanych populacjach
zauwa¿ono znacz¹ce zró¿nicowanie w poziomie wykszta³-
cenia rodziców. W populacji uczniów znacz¹c¹ przewagê
mieli rodzice z wykszta³ceniem co najmniej �rednim, pod-
czas gdy w drugiej zbiorowo�ci prawie wy³¹cznie obser-
wowano rodziców z wykszta³ceniem podstawowym i zawo-
dowym zasadniczym. Mo¿e to nasuwaæ wniosek, ¿e niski
poziom wykszta³cenia rodziców ma wp³yw na wy¿szy po-
ziom agresji fizycznej tych dzieci.

Badania potwierdzaj¹, ¿e niski status socjoekonomiczny
rodziny, w po³¹czeniu z innymi negatywnymi czynnikami
mo¿e odgrywaæ rolê w powstawaniu zaburzeñ zachowania
u dzieci. Natomiast w�ród czynników chroni¹cych wymie-
nia siê: dobre warunki ekonomiczne, zaplecze socjalne czy
te¿ cenienie warto�ci akceptowanych spo³ecznie [12, 16].

Analiza danych z wywiadu wykaza³a, ¿e u wiêkszo�ci
badanej m³odzie¿y, przebywaj¹cej w Zak³adzie Popraw-
czym mia³a w swoim ¿yciu przypadki i zachowania �wiad-
cz¹ce o dezadaptacji szkolnej, wiêcej ni¿ po³owa z nich
mia³a trudno�ci w nauce i powtarza³a tê sam¹ klasê przez
dwa lata. Przypuszczalnie byæ mo¿e sytuacja powtarzania
przez m³odzie¿ tej samej klasy i fakt bycia najstarszym
w grupie rówie�niczej jest czynnikiem mog¹cym powodo-
waæ frustracjê, która znajduje swoje uj�cie w postaci za-
chowañ agresywnych. Koresponduje to ze spostrze¿eniami,
i¿ znacznie wy¿szy poziom agresji fizycznej jest u m³odych
ludzi, którzy powtarzali w szkole rok nauki [10]. Potwier-
dzaj¹ to tak¿e badania wskazuj¹ce istotne ró¿nice miêdzy
dzieæmi, które maj¹ problemy z nauk¹, a tymi bez tego ro-
dzaju trudno�ci. Dzieci z pierwszej grupy wykazuj¹ wiêk-
sze (choæ jednak mieszcz¹ce siê w granicach normy) symp-
tomy depresji, niepokoju, maj¹ tak¿e wy¿szy poziom agresji,
nadpobudliwo�ci oraz przestêpczo�ci w porównaniu z dru-
g¹ grup¹ [19].

W grupie wychowanków ZP u wszystkich badanych
rozpoznano wystêpowanie mniej lub bardziej nasilonych
zaburzeñ zachowania. Jednostkowo stwierdzono obni¿enie
sprawno�ci intelektualnej (pogranicze upo�ledzenia umys-
³owego), a tak¿e objawy zespo³u pourazowego (encefalo-
patii pourazowej). Badania innych autorów potwierdzaj¹,
¿e w grupie m³odzie¿y wykazuj¹cej ró¿nego rodzaju zacho-
wania aspo³eczne czêste s¹ komplikacje przed- i oko³opo-
rodowe, jak równie¿ czê�ciej nieco ni¿szy iloraz inteligen-
cji (II). Iloraz inteligencji w�ród dzieci z zaburzeniami
zachowania jest przeciêtnie o 8 punktów ni¿szy w porów-
naniu z dzieæmi �nieprzestêpczymi�. Ponadto ni¿szy jest
u nich II s³owny ni¿ wykonawczy, co potwierdza pewnego
rodzaju trudno�ci w nauce czê�ciej wystêpuj¹ce w tej gru-
pie dzieci [12, 17, 18].

Komentuj¹c uzyskane w badaniach wyniki warto zwróciæ
jeszcze uwagê na fakt, ¿e w populacji dzieci przebywaj¹-
cych w Zak³adzie Poprawczym znacznie wiêcej wolnego
czasu spêdza³y one na ogl¹daniu telewizji i filmów video.
Nie pytano w ankiecie o rodzaj ogl¹danych programów
i filmów, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie by³y to filmy ani
programy przeznaczone dla dzieci, gdy¿ obecna telewizja
nawet w programach informacyjnych bombarduje swoich
telewidzów drastycznymi scenami i wiadomo�ciami. Znaj-
duje to potwierdzenie w badaniach innych autorów, które
wykaza³y, ¿e poziom agresji u mê¿czyzn czêsto ogl¹daj¹-
cych drastyczne programy informacyjne by³ znacznie wy-
¿szy ni¿ u kobiet [2]. Mo¿na zatem w oparciu o uzyskane
dane wysnuæ przypuszczenie, ¿e na wiêkszy poziom zacho-
wañ agresywnych w badanej populacji ch³opców z Zak³adu
Poprawczego mia³ wp³yw równie¿ dobór ogl¹danych przez
nich programów telewizyjnych i filmów.

Optymistycznym, koñcowym wnioskiem z przeprowa-
dzonych badañ jest fakt, ¿e poziom poczucia winy w bada-
nej populacji wychowanków Zak³adu Poprawczego jest
znacznie wy¿szy ni¿ m³odzie¿y w grupie kontrolnej. Mo¿e
to oznaczaæ, ¿e maj¹ oni przekonanie czynienia z³ego i od-
czuwaj¹ z tego powodu wyrzuty sumienia. Fakt taki �wiad-
czy o potencjalnych mo¿liwo�ciach i gotowo�ci badanych
do poddania siê dzia³aniom resocjalizacyjnym. Jednak nie
znajduje on pe³nego potwierdzenia przy analizie dalszego
postêpowania wychowanków ZP po jego opuszczeniu.
W wiêkszo�ci przypadków w stosunkowo krótkim okre-
sie czasu popadaj¹ oni powtórnie w konflikty z prawem.
Mo¿na ten problem t³umaczyæ dwojako, po pierwsze nie-
doskona³o�ci¹ obecnego systemu resocjalizacyjnego b¹d�
te¿ brakiem mo¿liwo�ci innego sposobu funkcjonowania
w aktualnych uwarunkowaniach spo³ecznych.

WNIOSKI

1. U wszystkich badanych ch³opców z ZP (100%) pod
wzglêdem psychopatologicznym stwierdzono wystêpo-
wanie zaburzeñ zachowania o ró¿nym nasileniu.

2. Poziom agresji w badanej grupie wychowanków ZP by³
wy¿szy, ni¿ w przypadku grupy kontrolnej. Wychowan-
kowie ZP osi¹gali wy¿sze wyniki praktycznie w ka¿dym
czynniku skali agresji, przy czym by³y one najwiêksze
dla agresji bezpo�redniej i podejrzliwo�ci, a najmniejsze
dla agresji po�redniej.

3. Zwiêkszony poziom agresji mo¿e utrudniaæ dzieciom
funkcjonowanie w �rodowisku szkolnym i rówie�ni-
czym, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w trud-
no�ciach szkolnych. Te z kolei mog¹ przyczyniaæ siê do
eskalacji zachowañ agresywnych.

4. Wysoki poziom agresji u badanych dzieci z ZP jest ewi-
dentnie zwi¹zany z sytuacj¹ materialn¹ ich rodzin. A¿
65% badanych oceni³o sytuacjê materialn¹ swojej rodzi-
ny jako z³¹ lub bardzo z³¹. Trudne warunki finansowe,
zwi¹zane g³ownie z brakiem pracy rodziców oraz wtórne
konflikty rodzinne mog¹ destrukcyjnie zaburzaæ proces
kszta³towania siê osobowo�ci m³odego cz³owieka.

5. W grupie badanej odnotowano symptomatycznie wy¿szy
poziom poczucia winy, co mog³oby wskazywaæ na fakt,
¿e osoby te jednak rozumiej¹ i zdaj¹ sobie sprawê z tego,
¿e czyni¹ z³o.
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