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Nazwa zadania: Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Celem zadania była ocena problemu aktualnej skali występowania zjawiska przemocy 

rodzinie u uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjanych, studentów 

uczelni wyższych oraz pracowników zakładów pracy na terenie Miasta Lublin. 

Grupę badaną stanowiło 750 osób dorosłych i 2500 osób nieletnich. 

Zastosowano następujące metody badawcze: - Ankietę własnej konstrukcji, na 

podstawie której określono: wiek, płeć, szkołę lub zakład pracy, miejsce zamieszkania, 

trudności w nauce, dane dotyczące: rodzaju doświadczanej przemocy w rodzinie,  a także ze 

strony kolegów (dotyczy uczniów), spożywania napojów alkoholowych (częstotliwość, wzór 

picia, motywy nadużywania lub spożywania alkoholu przez nieletnich), ucieczek z domu, 

wagarów, myśli, planów, prób samobójczych, dokonywanych samouszkodzeń, trudności  

w relacjach z rówieśnikami, stosowania innych środków psychoaktywnych. 

- Test IAT Young, służący do oceny nasilenia objawów uzależnienia od Internetu; 

- Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna, służący do oceny obrazu siebie, cech 

osobowości; 

- Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem KRS; 

- Kwestionariusz do Badania Relacji w Rodzinie autorstwa Pawłowskiej; 

- Inwentarz do Badania Syndromu Agresji Gasia; 

Badania przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, których 

dyrektorzy wyrazili zgodę na badania oraz wśród studentów uczelni wyższych na terenie 

miasta Lublin oraz zakładów pracy. Podkreślić należy, że badaniami objęto tylko tych 

uczniów w wielu do 16 r.ż, których również rodzice wyrazili zgodę na badania.  

 

 

 



Rozpowszechnienie przemocy doświadczanej w rodzinie 

 

W badanej grupie osób o doświadczaniu jakiejkolwiek przemocy informowało 45% 

badanych (43% kobiet i 55% mężczyzn). Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 1-3. 

 

Wykres 1. Doświadczanie przemocy 

 

 

Wykres 2. Doświadczanie przemocy przez kobiety 
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Wykres 3. Doświadczanie przemocy przez mężczyzn 

 

 

O przemocy doświadczanej w rodzinie informowało 24,61% badanych (20,71% 

mężczyzn i 25,33% kobiet). Podkreślić jednak należy, że o doświadczaniu przemocy ze 

strony kolegów informowało 32,86% badanych (46,64% mężczyzn i 28,36% kobiet), istotnie 

więcej mężczyzn (chi-kwadrat=25,46; p=0,001). Wyniki przedstawiono graficznie na 

wykresach 4-9. 

 

Wykres 4. Doświadczanie przemocy w rodzinie 
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Wykres 5. Doświadczanie przemocy w rodzinie przez mężczyzn 

 

 

Wykres 6. Doświadczanie przemocy w rodzinie przez kobiety 

 

 

Wykres 7. Doświadczanie przemocy ze strony kolegów 
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Wykres 8. Doświadczanie przemocy ze strony kolegów przez kobiety 

 

 

Wykres 9. Doświadczanie przemocy ze strony kolegów przez mężczyzn 

 

 

Przemocy emocjonalnej w rodzinie doświadczało 36,32% badanych (34,88% mężczyzn  

i 36,78% kobiet). Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 10-12. 
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Wykres 10. Doświadczanie przemocy emocjonalnej w rodzinie 

 

 

Wykres 11. Doświadczanie przemocy emocjonalnej w rodzinie przez kobiety 

 

 

Wykres 12. Doświadczanie przemocy emocjonalnej w rodzinie przez mężczyzn 
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Przemocy fizycznej doświadczało 26,51% badanych (25,81% mężczyzn i 26,74% 

kobiet). Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 13-15. 

 

Wykres 13. Doświadczanie przemocy fizycznej w rodzinie 

 

 

Wykres 14. Doświadczanie przemocy fizycznej w rodzinie przez kobiety 
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Wykres 15. Doświadczanie przemocy fizycznej w rodzinie przez mężczyzn 

 

 

Przemocy seksualnej doświadczało 5,44% badanych (12,09% kobiet i 3,32% 

mężczyzn). Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 16-18. 

 

Wykres 16. Doświadczanie przemocy seksualnej w rodzinie 
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Wykres 17. Doświadczanie przemocy seksualnej w rodzinie przez kobiety 

 

 

Wykres 18. Doświadczanie przemocy seksualnej w rodzinie przez mężczyzn 
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Wiek badanych a doświadczanie przemocy w rodzinie 

 

Młodzież informująca o doświadczaniu przemocy w rodzinie: 

13 lat – 1,34%; 

14 lat – 3,36% 

15 lat – 2,01% 

16 lat – 5,37% 

17 lat – 47,65% 

18 lat – 34,23% 

19 lat – 6,04% 

Wyniki przedstawiono graficznie na wykresie 19. 

 

Wykres 19. Wiek młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie 
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19 lat – 2,61% 

Wyniki przedstawiono graficznie na wykresie 20. 
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Wykres 20. Wiek młodzieży doświadczającej przemocy psychicznej  

 

 

Wiek młodzieży doświadczającej przemocy fizycznej 

13 lat – 1,19%; 

14 lat – 2,38% 

15 lat – 1,79% 

16 lat – 7,74% 

17 lat – 51,79% 

18 lat – 30,95% 

19 lat – 4,17% 

Wyniki przedstawiono graficznie na wykresie 21. 

 

Wykres 21. Wiek młodzieży doświadczającej przemocy fizycznej  
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Wiek młodzieży doświadczającej przemocy seksualnej 

13 lat – 0,00%; 

14 lat – 0,00% 

15 lat – 0,00% 

16 lat – 8,33% 

17 lat – 50,00% 

18 lat – 33,33% 

19 lat – 0,00% 

Wyniki przedstawiono graficznie na wykresie 22. 

 

Wykres 22. Wiek młodzieży doświadczającej przemocy seksualnej 

 

 

Najwięcej młodzieży informuje o doświadczaniu przemocy (psychicznej, fizycznej  

i seksualnej)  w rodzinie w wieku 17-18 lat.  
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Sytuacja rodzinna i struktura rodziny osób doświadczających przemocy 

 

W pierwszym etapie przeanalizowano zależności między przemocą doświadczaną  

w rodzinie przez badanych a strukturą rodziny oraz nadużywaniem alkoholu przez jej 

członków. 

W tabeli 1 zamieszczono współczynniki korelacji punktowo-biseryjnej wskazujące na 

zależności między strukturą rodziny a doświadczaniem przemocy przez badanych. 

 

Tab. 1. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przemocą a strukturą 

rodziny badanych  

 Struktura rodziny 

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

doświadczana 

w rodzinie 

  

Wychowanie w rodzinie niepełnej 0,05 ni 0,04 ni 0,07 p=,045 0,08 p=,012 

Rozwód rodziców 0,04 ni 0,03 ni 0,05 ni 0,06 ni 

Śmierć rodzica 0,01 ni -0,02 ni -0,01 ni 0,06 ni 

Rodzic samotnie wychowujący 

dziecko 0,03 ni 0,04 ni 0,08 p=,013 0,00 ni 

p – poziom istotności 

 

Wychowanie w rodzinie niepełnej współwystępuje z przemocą doświadczaną  

w rodzinie. Badani wychowywani przez samotnego rodzica informują o doświadczaniu 

przemocy seksualnej. 

Wyniki zamieszczone w tabeli 2 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a nadużywaniem alkoholu przez członków rodziny. 

 

Tab.2. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a nadużywaniem alkoholu przez członków rodziny 

  Czynniki rodzinne 

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

doświadczana 

w rodzinie 

  

Nadużywanie alkoholu przez 

członków rodziny 0,26 p=,001 0,21 p=,001 0,06 ni 0,35 p=,001 

Matkę  0,09 p=,006 0,14 p=,001 -0,01 ni 0,17 p=,001 

Ojca 0,23 p=,001 0,21 p=,001 0,07 p=,039 0,36 p=,001 

Dziadka 0,13 p=,001 0,07 p=,037 0,01 ni 0,17 p=,001 

Babcię 0,09 p=,007 0,06 ni 0,11 p=,001 0,07 ni 

Rodzeństwo 0,07 p=,034 0,03 ni -0,01 ni 0,01 ni 

p – poziom istotności 



Doświadczanie przemocy w rodzinie przez badanych uczniów łączy się istotnie  

z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny: matkę, ojca i dziadka. Stwierdzono istotne 

zależności między doświadczaniem przemocy psychicznej a nadużywaniem alkoholu 

zarówno przez rodziców, dziadków, jak i rodzeństwo badanych, a doświadczaniem przez nich 

ze strony rodziców przemocy psychicznej. Nadużywanie alkoholu przez rodziców i dziadka 

łączy się z doświadczaniem przez uczniów przemocy fizycznej. Doświadczanie przez 

badanych przemocy seksualnej łączy się z nadużywaniem alkoholu przez ojca oraz dziadka. 

Podsumowując powyższe wyniki – nadużywanie alkoholu prze rodziców istotnie koreluje  

z doświadczaną z ich strony przemocą, głównie psychiczną i fizyczną. 

 

Relacje z rodzicami u badanych doświadczających przemocy 

 

Wyniki zamieszczone w tabeli 3 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a relacjami z rodzicami. 

 

Tab.3. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a relacjami z rodzicami 

 Skale Kwestionariusza 

Zaburzonych Relacji w Rodzinie 

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

doświadczana 

w rodzinie 

  

Brak akceptacji 0,23 p=,001 0,24 p=,001 0,12 p=,001 0,29 p=,001 

Symbioza -0,04 ni -0,05 ni -0,02 ni -0,08 p=,018 

Koalicja z matką 0,25 p=,001 0,17 p=,001 0,09 p=,009 0,33 p=,001 

Koalicja z ojcem 0,00 ni 0,06 ni 0,05 ni -0,02 ni 

Regresja 0,12 p=,001 0,08 p=,011 0,06 ni 0,12 p=,001 

Zamiana ról 0,03 ni 0,01 ni 0,07 p=,024 0,00 ni 

Przemoc 0,28 p=,001 0,31 p=,001 0,05 ni 0,44 p=0,01 

 

Otrzymane wyniki badań informują o występowaniu istotnych statystycznie zależności 

między doświadczaną przez badanych przemocą w rodzinie: psychiczną i fizyczną  

a doświadczaniem ze strony rodziców braku akceptacji i zrozumienia, obojętności, poczucia 

rozczarowywania rodziców, osamotnienia w rodzinie oraz tendencją do obwinia siebie za ich 

problemy, przekonaniem dziecka o osamotnieniu matki, koniecznością otoczenia ją opieką, 

ochroną przed ojcem oraz wtajemniczaniem przez nią dziecka we własne problemy 

małżeńskie. Uczniowie doświadczający przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie 

wyrażają przekonanie, że jedynie chore dzieci mają zaspokojone potrzeby ze strony rodziców, 



otrzymują miłość, uwagę, wsparcie, czas, a w związku z tym pragną chorować celem 

uzyskania różnych przywilejów. 

Doświadczanie przemocy seksualnej przez uczniów łączy się z poczuciem braku 

akceptacji ze strony rodziców, przekonaniem o potrzebie ochraniania matki przed ojcem, 

opiekowania się nią, a także z odgrywaniem przez dziecko roli osoby dorosłej, troszczącej się 

o rodziców. 

 

Zależności między cechami osobowości a doświadczaniem rożnych form 

przemocy 

 

W kolejnym etapie analiz statystycznych obliczono współczynniki korelacji między 

cechami osobowości, określonymi na podstawie Testu Przymiotnikowego ACL, 

Kwestionariusza Radzenia Sobie ze Stresem i Kwestionariusza IPSA Gasia a doświadczaną 

przez badanych w rodzinie przemocą: psychiczną, fizyczną i seksualną. 

 

A/. Obraz siebie, potrzeby psychiczne osób doświadczających przemocy 

 

Wyniki korelacji r-Pearsona, zamieszczone w tabeli 4 wskazują na zależności między 

doświadczaną przez badanych przemocą a cechami obrazu siebie. 

 

Tab.4. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a cechami obrazu siebie 

 Skale ACL 

Przemoc 

psychiczna 

 

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

r p r p r p 

No-Ckd (ogólna liczba wybranych przymiotników) 0,05 ni -0,05 ni 0,00 ni 

Fav (liczba przymiotników pozytywnych) -0,12 p=,003 -0,06 ni -0,12 p=,002 

Unfav (liczba przymiotników negatywnych) 0,15 p=,001 0,01 ni 0,12 p=,002 

Com (typowość) -0,07 ni -0,10 p=,009 -0,11 p=,004 

Ach (potrzeba osiągnięć) -0,04 ni 0,06 ni -0,03 ni 

Dom (potrzeba dominacji) -0,02 ni 0,04 ni -0,01 ni 

End (potrzeba wytrwałości) -0,12 p=,002 -0,02 ni -0,10 p=,016 

Ord (potrzeba porządku) -0,09 p=,024 0,01 ni -0,09 p=,023 

Int (potrzeba rozumienia siebie i innych) -0,09 p=,020 -0,06 ni -0,10 p=,013 

Nur (potrzeba opiekowania się innymi) -0,05 ni -0,03 ni -0,06 ni 

Aff (potrzeba afiliacji) -0,06 ni 0,00 ni -0,07 ni 



Het (potrzeba kontaktów heteroseksualnych) -0,01 ni 0,09 p=,020 0,00 ni 

Exh (potrzeba ujawniania siebie) 0,01 ni -0,02 ni 0,07 ni 

Aut (potrzeba autonomii) 0,07 ni -0,01 ni 0,08 p=,044 

Agg (potrzeba agresji) 0,13 p=,001 0,05 ni 0,15 p=,001 

Cha (potrzeba zmiany) 0,03 ni 0,02 ni 0,02 ni 

Suc (potrzeba wsparcia) -0,03 ni -0,04 ni -0,01 ni 

Aba (potrzeba poniżania siebie) -0,04 ni -0,03 ni -0,03 ni 

Def (potrzeba podporządkowania się) -0,11 p=,004 -0,07 ni -0,12 p=,003 

Crs (skala gotowość na poradnictwo) 0,05 ni 0,01 ni 0,02 ni 

S-Cn (skala samokontroli) -0,10 p=,009 -0,01 ni -0,10 p=,011 

S-Cfd (skala zaufania do siebie) -0,07 ni 0,00 ni -0,04 ni 

P-adj (skala przystosowania osobistego) -0,13 p=,001 -0,01 ni -0,13 p=,001 

Iss (skala idealnego obrazu siebie) -0,12 p=,003 0,00 ni -0,08 p=,046 

Cps (skala osobowości twórczej) -0,02 ni -0,03 ni -0,03 ni 

Mls (skala zdolności przywódczych) -0,08 p=,054 -0,04 ni -0,12 p=,002 

Mas (skala męskości) 0,04 ni 0,06 ni 0,05 ni 

Fem (skala kobiecości) -0,06 ni 0,00 ni -0,05 ni 

Cp (skala rodzica krytycznego) 0,06 ni 0,05 ni 0,04 ni 

Np (skala rodzica opiekuńczego) -0,11 p=,006 -0,01 ni -0,11 p=,004 

A (skala dorosłego) -0,14 p=,001 -0,09 p=,028 -0,14 p=,001 

Fc (skala dziecka wolnego) 0,00 ni 0,03 ni 0,05 ni 

Ac (skala dziecka przystosowanego) 0,10 p=,012 0,03 ni 0,09 p=,017 

p – poziom istotności 

r – współczynniki korelacji r-Pearsona 

 

Stwierdzono istotne statystycznie zależności między doświadczaniem przemocy 

psychicznej i fizycznej przez badanych a negatywną samooceną, wrogą postawą  

w stosunku do siebie i innych ludzi, nasiloną potrzebą agresji, nasiloną impulsywnością, 

brakiem wglądu w motywy zachowań własnych i innych ludzi, niską samokontrolą, 

trudnościami przystosowawczymi, nadmierną zależnością, tendencją do przyjmowania 

podporządkowanej roli dziecięcej, brakiem wytrwałości w realizacji celów i zadań, niską 

odpowiedzialnością i trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i zadaniami. 

 

B/. Radzenie sobie ze stresem u badanych doświadczających przemocy 

 

Wyniki korelacji r-Pearsona zamieszczone w tabeli 5 wskazują na zależności między 

doświadczaną przez badanych przemocą a stosowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem. 

 



Tab.5. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a stosowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem 

 Skale Kwestionariusza radzenia 

sobie ze stresem 

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

doświadczana 

w rodzinie 

  

r p r p r p r p 

BAG (bagatelizacja) 0,00 ni 0,03 ni -0,03 ni 0,03 ni 

PZI (porównywanie z innymi) 0,04 ni 0,09 p=,008 0,01 ni 0,05 ni 

OPW (obrona przed winą) 0,07 p=,041 0,06 ni 0,06 ni 0,08 ni 

ODW (odwrócenie uwagi) 0,02 ni -0,02 ni 0,03 ni 0,00 ni 

ZSA (zastępcza satysfakcja) 0,03 ni -0,01 ni 0,02 ni 0,01 ni 

PSA (poszukiwanie 

samopotwierdzenia) 0,06 ni 0,07 ni 0,02 ni 0,06 ni 

PKPS (próba kontroli przebiegu 

sytuacji) 0,04 ni 0,04 ni -0,01 ni 0,03 ni 

PKSR (próba kontroli swoich 

reakcji) 0,06 ni 0,06 ni -0,03 ni 0,07 p=,035 

PIS (pozytywne instruowanie 

siebie) 0,05 ni 0,05 ni -0,01 ni 0,04 ni 

PSW (poszukiwanie społecznego 

wsparcia) 0,03 ni 0,02 ni -0,04 ni 0,01 ni 

TUN (tendencja unikowa) 0,13 p=,001 0,05 ni 0,05 ni 0,08 p=,022 

TUC (tendencja ucieczkowa) 0,18 p=,001 0,15 p=,001 0,11 p=,002 0,14 p=,001 

IZOL (izolowanie się od ludzi) 0,16 p=,001 0,09 p=,011 0,10 p=,003 0,13 p=,001 

DZWM (dalsze zajmowanie się w 

myślach) 0,15 p=,001 0,06 ni 0,09 p=,011 0,11 p=,001 

REZ (rezygnacja) 0,15 p=,001 0,09 p=,013 0,09 p=,007 0,11 p=,002 

UNS (użalanie się nad sobą) 0,15 p=,001 0,12 p=,001 0,09 p=,010 0,12 p=,001 

OS (obwinianie siebie) 0,12 p=,001 0,11 p=,001 0,08 p=,028 0,10 p=,003 

AGR (agresja) 0,14 p=,001 0,09 p=,014 0,03 ni 0,12 p=,001 

UZAL (uzależnienie) 0,12 p=,001 0,19 p=,001 0,14 p=,001 0,15 p=,001 

p – poziom istotności 

r – współczynniki korelacji r-Pearsona 

 

Stwierdzono występowanie  istotnych statystycznie zależności między doświadczaną  

w rodzinie przemocą: psychiczną, fizyczną i seksualną a reagowaniem w sytuacji stresu 

spożywaniem alkoholu i leków uspokajających, poczuciem winy, długotrwałą koncentracją na 

poniesionym cierpieniu, poczuciem bezradności, beznadziejności, rezygnacji, użalaniem się 

nad sobą, izolacją oraz ucieczką od sytuacji trudnych. Doświadczana przez badanych przemoc 

psychiczna współwystępuje z tendencją unikową oraz wyrażaną w sytuacji stresu często 

agresją lub autoagresją. Z częstym reagowaniem sytuacji stresu agresją lub autoagresją łączy 

się doświadczana przez badanych również przemoc fizyczna w rodzinie. 



 

C/. Zachowania agresywne u osób doświadczających przemocy 

 

Wyniki zamieszczone w tabeli 6 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a rodzajami przejawianej agresji. 

 

Tab.6. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a rodzajami przejawianej agresji 

 Skale Kwestionariusza Agresji 

Przemoc 

psychiczna 

 

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

r p r p r p 

Samoagresja emocjonalna 0,25 p=,000 0,03 ni 0,21 p=,000 

Samoagresja fizyczna 0,28 p=,000 0,19 p=,000 0,25 p=,000 

Wrogość wobec otoczenia 0,22 p=,000 0,02 ni 0,16 p=,000 

Nieuświadomione skłonności agresywne 0,18 p=,000 0,13 p=,001 0,18 p=,000 

Agresja przemieszczona 0,24 p=,000 0,11 p=,005 0,18 p=,000 

Agresja pośrednia 0,22 p=,000 0,10 p=,009 0,18 p=,000 

Agresja słowna 0,23 p=,000 0,01 ni 0,17 p=,000 

Agresja fizyczna 0,27 p=,000 0,22 p=,000 0,24 p=,000 

Kontrola zachowań agresywnych -0,25 p=,000 -0,12 p=,002 -0,17 p=,000 

Skłonność do działań odwetowych 0,22 p=,000 0,05 ni 0,12 p=,002 

Agresja ogólna 0,32 p=,000 0,12 p=,003 0,24 p=,000 

p – poziom istotności 

r – współczynniki korelacji r-Pearsona 

 

Otrzymane wyniki wskazują na występowanie istotnie statystycznych zależności 

między doświadczaną przez badanych przemocą psychiczną i fizyczną a nasilonym 

syndromem agresji, często przejawianą agresją: pośrednią, przemieszczoną, fizyczną, słowną, 

nasiloną wrogością, skłonnością do działań odwetowych, a także autoagresją, 

samooskarżaniem i niską kontrolą zachowań agresywnych. Doświadczana przez badanych 

przemoc seksualna łączy się z dokonywaniem samouszkodzeń, agresją przemieszczoną, 

pośrednią, fizyczną oraz niską kontrolą zachowań agresywnych. 

 

 

 

 



Zagrożenia zdrowotne, emocjonalne i społeczne związane z doświadczaniem 

przemocy przez uczniów 

 

Następnie wskazano, na podstawie uzyskanych wyników na różne konsekwencje: 

zdrowotne, emocjonalne i społeczne doświadczania przemocy w rodzinie przez badanych. 

Wyniki zamieszczone w tabeli 7 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a stosowaniem środków psychoaktywnych. 

 

Tab.7. Współczynniki korelacji punktowo-biseryjnej obliczone między doświadczaną przez 

badanych przemocą a stosowaniem środków psychoaktywnych 

 Stosowanie środków 

psychoaktywnych 

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

doświadczana 

w rodzinie 

  

Spożywanie alkoholu przez 

nieletnich -0,06 ni 0,06 ni -0,03 ni 0,06 ni 

Nadużywanie alkoholu 0,06 ni 0,05 ni -0,02 ni 0,05 ni 

Upijanie się 0,10 p=,030 0,14 p=,003 0,01 ni 0,12 p=,014 

Ile razy badany upił się 0,00 ni 0,11 p=,019 -0,02 ni 0,03 ni 

Urwał się film -0,01 ni 0,13 p=,006 0,07 ni 0,09 ni 

Stosowanie narkotyków 0,17 p=,001 0,27 p=,000 0,09 ni 0,19 p=,001 

Marihuana 0,16 p=,001 0,25 p=,000 0,02 ni 0,16 p=,001 

Amfetamina 0,11 p=,029 0,11 p=,026 -0,01 ni 0,14 p=,003 

LSD 0,06 

 

0,11 p=,023 -0,01 ni 0,11 p=,023 

Dopalacze 0,11 p=,019 0,02 ni -0,01 ni 0,02 ni 

p- poziom istotności 

 

Doświadczanie przemocy w rodzinie współwystępuje z nadużywaniem prze nich 

alkoholu oraz stosowaniem narkotyków: marihuany, amfetaminy i LSD. Stwierdzono istotne 

zależności między doświadczaną przez badanych przemocą psychiczną a upijaniem się  

i stosowaniem narkotyków: marihuany, amfetaminy i dopalaczy. 

Doświadczana przez uczniów w rodzinie przemoc fizyczna współwystępuje z używaniem 

przez nich w sposób szkodliwy alkoholu, większą częstotliwością upijania się oraz 

stosowaniem narkotyków: marihuany, amfetaminy i LSD. 

Wyniki zamieszczone w tabeli 8 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a zachowaniami samobójczymi. 

 



Tab.8. Współczynniki korelacji punktowo-biseryjnej obliczone między doświadczaną przez 

badanych przemocą a zachowaniami samobójczymi 

 Zachowania samobójcze 

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

doświadczana 

w rodzinie 

  

Myśli samobójcze 0,33 p=,001 0,18 p=,001 0,07 ni 0,34 p=,001 

Plany samobójcze 0,19 p=,001 0,25 p=,001 0,10 p=,040 0,22 p=,001 

Próby samobójcze 0,13 p=,005 0,17 p=,001 -0,02 ni 0,22 p=,001 

Samouszkodzenia 0,25 p=,001 0,17 p=,001 0,04 ni 0,32 p=,001 

p- poziom istotności 

 

Otrzymane wyniki informują, że doświadczana przez uczniów przemoc psychiczna  

i fizyczna w rodzinie współwystępuje z myślami i planami samobójczymi oraz 

dokonywanymi próbami samobójczymi i samouszkodzeniami. Doświadczanie przemocy 

seksualnej łączy się z planami samobójczymi. 

Wyniki zamieszczone w tabeli 9 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a wagarami i ucieczkami z domu. 

 

Tab. 9. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a wagarami i ucieczkami z domu 

 Zachowania ryzykowne  

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Przemoc 

doświadczana 

w rodzinie 

  

Wagary -0,02 ni 0,12 p=,016 0,04 ni -0,02 ni 

Ucieczki z domu 0,06 ni 0,28 p=,001 0,07 ni 0,19 p=,001 

p- poziom istotności 

 

Doświadczanie przez uczniów przemocy fizycznej współwystępuje z ucieczkami  

z domu oraz wagarowaniem. 

Wyniki zamieszczone w tabeli 10 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a nasileniem objawów uzależnienia od Internetu. 

 

Tab.10. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a nasileniem objawów uzależnienia od Internetu 

 Wynik ogólny IAT Young 

Przemoc 

psychiczna 

  

Przemoc 

fizyczna  

  

Przemoc 

seksualna 

  

Uzależnienie od Internetu 0,13 p=,001 0,12 p=,001 0,09 p=,006 

p- poziom istotności 



Stwierdzono istotne zależności między doświadczaną przez badanych przemocą 

psychiczną, fizyczną i seksualną a nasilonymi objawami uzależnienia od Internetu. 

Wyniki zamieszczone w tabeli 11 wskazują na zależności między doświadczaną przez 

badanych przemocą a problemami z nauką. 

 

Tab.11. Współczynniki korelacji obliczone między doświadczaną przez badanych przemocą  

a problemami z nauką 

 Inne zachowania ryzykowne 

Przemoc psychiczna 

 

Przemoc seksualna 

  

Przemoc fizyczna  

  

Problemy z nauką 0,11 p=,003 0,03 ni 0,09 p=,024 

p- poziom istotności 

 

Otrzymane wyniki badań informują o występowaniu istotnych zależności między 

doświadczaną przez badanych zarówno przemocą psychiczną, jak i fizyczną, a problemami  

z nauką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wnioski z przeprowadzonych badań i wskazówki dotyczące oddziaływań 

profilaktycznych i terapeutycznych 

 

Rozpowszechnienie przemocy w rodzinie w ocenie badanych osób 

 

Przeprowadzone na terenie Miasta Lublin badania wykazały, że prawie połowa 

badanych osób (55% mężczyzn i 43% kobiet) informowała o doświadczaniu przemocy. 

Podkreślić należy, że o doświadczaniu przemocy w rodzinie mówiła ¼ badanych, podczas 

gdy do doświadczania przemocy ze strony kolegów przyznawał się większy odsetek 

młodzieży – 33%, znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Najwięcej badanych osób 

informowało o doświadczaniu przemocy psychicznej ze strony rodziców w postaci 

wyśmiewania się, wyzwisk (ok.36% osób), nieznacznie mniej o przemocy fizycznej 

(ok.27%), a o przemocy seksualnej informowało ok.5% osób. 

Dane te mogą być znacząco zaniżone, co może wynikać z tendencji do „chronienia” 

rodziców przez dzieci, nie mówienia o nich źle, poczucia wstydu, że rodzice zachowują się  

w negatywny sposób, dążenia do utrzymywania zjawiska przemocy ze strony rodziców  

w tajemnicy. Łatwiej jest dzieciom przyznać się, że były ofiarą przemocy ze strony kolegów, 

niż rodziców. 

Z uwagi na jednak na fakt zgłaszania przez ponad 1/3 badanych doświadczania 

przemocy ze strony kolegów, korzystne byłoby przeprowadzenie badań dotyczących 

rozpowszechnienia przemocy w szkołach, celem podjęcia właściwych działań 

profilaktycznych i terapeutycznych. 

Analiza wieku badanych uczniów wykazała, że najwięcej badanych, mówi  

o doświadczaniu zarówno przemocy psychicznej, fizycznej, jak i seksualnej w przedziale 

wiekowym 17-18 lat, przy czym około połowa badanych uczniów informuje o doświadczaniu 

przemocy w wieku 17 lat. Do tych wyników również należy podchodzić ostrożnie, gdyż 

znacznie rzadziej o doświadczaniu przemocy ze strony rodziców powie dziecko młodsze, niż 

młodzież 17-18 letnia, bardziej niezależna od rodziców i dla której większą rolę zaczyna 

odgrywać grupa rówieśnicza. 

 

 

 

 



Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy przez rodziców 

 

Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie hipotez dotyczących czynników, które 

mogą odgrywać znaczącą rolę w stosowaniu przemocy wobec dzieci przez rodziców. Jak 

wykazały badania, dzieci wychowywane w rodzinie niepełnej, przez samotnego rodzica są 

szczególnie narażone na doświadczanie z ich strony przemocy. Bardzo istotnym czynnikiem 

związanym z doświadczaniem przez uczniów przemocy ze strony rodziny jest nadużywanie 

alkoholu, zarówno przez matkę, ojca, jaki też dziadków. Podkreślić należy, że najbardziej 

istotne zależności stwierdzono między doświadczaniem przemocy ze strony rodziców, 

głównie psychicznej i fizycznej a nadużywaniem alkoholu przez ojca. Uwagę zwracają 

wyniki wskazujące na narażenie na doświadczanie przemocy fizycznej i seksualnej przez 

uczniów ze strony ojca i dziadka. Można przypuszczać więc, że dzieci wychowywane  

w rodzinach, w których nadużywają alkoholu nie tylko rodzice, ale również dziadkowie są 

grupą szczególnie narażoną na przemoc seksualną z ich strony. Z danych tych wynika, że 

szczególną troską, opieką i wsparciem ze strony nauczycieli, psychologów i pedagogów 

szkolnych powinni być objęci uczniowie wychowywani w rodzinach, w których rodzice, czy 

dziadkowie nadużywają alkoholu, lub są od niego uzależnieni. Nadużywanie alkoholu, lub 

uzależnienie od niego rodziców może generować stosowaną wobec dzieci przemoc, 

emocjonalną, fizyczną, a także seksualną oraz przyczyniać się do przejawiania wobec nich 

zaburzonych, nieprawidłowych postaw wychowawczych. Uczniowie, którzy informują  

o doświadczaniu ze strony rodziców przemocy psychicznej i fizycznej oceniają, że czują się 

przez rodziców nieakceptowani, odrzucani, uważają, że rodzice są wobec nich obojętni, czują 

się w rodzinie osamotnieni i obwiniają siebie za problemy rodziców, starają się nimi 

opiekować, otaczać troską, chronić matkę przed ojcem, są wtajemniczani przez rodziców  

w ich  problemy małżeńskie. Uważają, że tylko wtedy, gdy są chore mogą uzyskać troskę ze 

strony rodziców.  

 

 

 

 

 

 



Konsekwencje doświadczanej przez badane osoby 

 przemocy w rodzinie 

 

Doświadczanie ze strony rodziców przemocy znacząco wpływa na kształtujące się 

cechy osobowości ich dzieci, ma szkodliwy wpływ zarówno na ich rozwój psychiczny, jak i 

zdrowotny oraz społeczny. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczące zależności między 

doświadczaniem ze strony rodziców przemocy psychicznej i fizycznej przez badanych 

uczniów a negatywną samooceną, wrogą postawą w stosunku do siebie i innych ludzi, 

nasiloną potrzebą agresji, nasiloną impulsywnością, brakiem wglądu w motywy zachowań 

własnych i innych ludzi, niską samokontrolą, trudnościami przystosowawczymi, nadmierną 

zależnością, tendencją do przyjmowania podporządkowanej roli dziecięcej, brakiem 

wytrwałości w realizacji celów i zadań, niską odpowiedzialnością i trudnościami w radzeniu 

sobie ze stresem i zadaniami. 

Uczniowie doświadczający przemocy w rodzinie często stosują destrukcyjne, 

nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem. W sytuacji stresu często spożywają 

alkohol, biorą leki uspokajające, czują się winni, długotrwale koncentrują się na poniesionych 

porażkach, cierpieniu, czują się bezradni, zrezygnowani, użalają się nad sobą, izolują się od 

ludzi oraz uciekają od sytuacji trudnych. Doświadczana przez badanych przemoc fizyczna 

współwystępuje z częstym reagowaniem sytuacji stresu agresją skierowaną w stosunku do 

innych ludzi lub do siebie. 

Otrzymane wyniki ujawniły znaczące zależności między doświadczaniem przez 

badanych przemocy w rodzinie a nasiloną agresją, autoagresją oraz z niską kontrolą zachowań 

agresywnych. Doświadczana przez badanych przemoc seksualna łączy się z dokonywaniem 

samouszkodzeń oraz z agresją przemieszczoną, pośrednią, fizyczną i niską kontrolą własnych 

zachowań agresywnych. 

Badania wykazały, że młodzież doświadczająca przemocy zgłasza myśli i plany 

samobójcze, dokonuje prób samobójczych i samouszkodzeń. W przypadku tych uczniów 

próby samobójcze mogą być wyrazem ich „wołania o pomoc”, chęcią zwrócenia uwagi 

otoczenia na ich problemy”, ale i również dążeniem do ”ukarania siebie”, szczególnie  

w przypadku doświadczanej przemocy seksualnej. Dzieci wykorzystywane seksualnie przez 

rodziców czują się najczęściej winne za tę sytuację, uważają, że są za nią odpowiedzialne, 

mają poczucie, że „mogły zaradzić” tego typu przemocy, szczególnie gdy są manipulowane 



przez sprawcę, który mówi dziecku, że ma utrzymać wszystko w tajemnicy, wykorzystywanie 

jest „wyrazem jego szczególnej miłości do dziecka”, że to „ono sprowokowało tego typu 

zachowania” itp. Bardzo ważne jest więc uwrażliwienie nauczycieli, psychologów, 

pedagogów, pediatrów, lekarzy rodzinnych aby zwracali szczególną uwagę, w przypadku 

kontaktu z dziećmi i młodzieżą dokonującą prób samobójczych i samouszkodzeń na pytanie 

w wywiadzie i badaniu tych dzieci, o wykorzystywanie seksualne. 

Do innych zagrożeń zdrowotnych związanych z doświadczaniem wykorzystywania  

w rodzinie należy stosowanie przez młodzież środków psychoaktywnych: marihuany, 

amfetaminy, LSD, dopalaczy, upijanie się, a także uzależnianie od Internetu. 

Doświadczanie przez uczniów przemocy fizycznej współwystępuje z ucieczkami  

z domu oraz wagarowaniem. Z doświadczaniem przemocy w rodzinie przez badanych łączą 

się również ich problemy z nauką, wagary, a także ucieczki z domu. Tego typu zachowania 

ryzykowne mogą jedynie sprzyjać doświadczaniu ze strony ofiar przemocy w rodzinie, 

kolejnego wykorzystywaniu, ze strony osób obcych, wzmacniać nieprawidłowe wzory 

zachowań, sprzyjać podejmowaniu kolejnych zachowań autodestrukcyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wskazówki profilaktyczne i terapeutyczne 

 

W świetle przedstawionych wyników badań można sformułować następujące postulaty:  

- istnieje potrzeba uświadamiania rodzicom, w postaci pogadanek, warsztatów, wykładów - 

negatywnych skutków zdrowotnych oraz wpływu na rozwój emocjonalny, społeczny, 

poznawczy u dzieci stosowanej przez nich przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, 

- w związku z tym, że ok. połowa badanych uczniów informowała o doświadczaniu przemocy 

(1/4 – w rodzinie, a 1/3 ze strony kolegów) istnieje potrzeba mówienia młodzieży nią 

dotkniętej o możliwościach otrzymania pomocy oraz zainicjowania działań mających na celu 

przeciwdziałania przemocy w szkole, ze strony kolegów. 

- w związku z tym, że grupą uczniów szczególnie narażonych na doświadczanie przemocy w 

rodzinie jest młodzież wychowywana przez rodziców lub dziadków nadużywających alkoholu 

lub od niego uzależnionych, uczniowie ci powinni być otoczeni przez pedagogów i 

psychologów szczególną troską, otrzymywać wsparcie psychologiczne, mieć świadomość, że 

w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie mają do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. 

 


