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Какво е това „агресия“? (1)
Агресията е понятие в психологията и

психопатологията, с което се означава

регистър от поведения, насочен към нанасяне

на вреда на другия или на себе си.

Джеймс Долард дефинира агресията като

„отговор, имащ за цел увреждане на жив

организъм„...



Какво е това „агресия“? (2)

Карл Шейвър определя агресията като

"преднамерено действие, насочено към

увреждане на друго лице". Тези действия

или отговори могат да бъдат

несъзнателни или съзнателни.



Какво е това „агресия“? (2)

Инстинктивният характер на агресивността се

подкрепя от Зигмунд Фройд и Конрад Лоренц.

торият обосновава схващанията си от

етиологически позиции, т.е. на базата на

изследване на животни. Неговата "хидравлична

теза" характеризира агресията като

непрекъснато зараждаща се в организма и по

този начин неизбежна.





Видове агресия (3)
Различават две основни

форми: хетероагресия (или алоагресия),

когато това поведение е насочено извън себе

си, и автоагресия, когато е насочено към

самия себе си.



Видове агресия (3)

Автоагресията може да бъде истинска или

бутафорна.

Истинското себеувреждане, от своя страна,

се извършва основно по психотични мотиви, т.е.в

рамките на психотично разстройство.

Когато се касае за шизофренна психоза,

самонараняването обикновено е предизвикано от

налудности, наречени дисморфофобни, при

които болните са безкритично убедени, че

определени части от тялото им са деформирани.



Видове агресия (3)

Също така, самонараняване е възможно и в

случаи, когато болните имат интензивни

"императивни" слухови халюцинации, които им

"заповядват" да сложат край на живота си.



Видове агресия (3)

При афективни психози себеувреждащото

поведение е свързано с т.нар. психотична, или

налудна депресия. При това състояние

пациентите споделят преживявания за вина и

обреченост (налудност на Ахасфер) или

нихилистични налудности. Последните, в своя

краен вариант, се представят като синдром на

Котар, когато болните са налудно убедени в

това, че техните вътрешни органи не

функционират. Затова отказват да се хранят

и прибягват до опити за самоубийство.



Видове агресия (3)
Хетероагресията от психологична гледна

точка може да се разглежда като явление на

индивидуалното развитие.

В началото на своето развитие, човекът

използва предимно физическа агресия, която

се изразява в различен степен на сила.



Видове агресия (3)

На следващ етап при хетероагресията се

научава да борави с вербалната агресия, за

която цел си служи с "втората сигнална

система" и накрая култивира социално

агресията си под формата на

т.нар. индиректна агресия.



Видове агресия (3)



Видове агресия (3)



Какво е кибертормоз? (4)

Кибертормоз се извършва или в интернет

(например чрез електронна поща; незабавни

съобщения, като ICQ; в социалните мрежи;

чрез клипове в различни портали) или по

телефона (например чрез SMS или досадни

обаждания).

Често виновника действа анонимно – напр.

човекът "Bully", така че жертвата не знае от

кого произхождат атаките.



Регистрирани случаи на 

видовете агресия за 2017/ 2018 г.









Резултати от изследване на Стефанка 

Томчева, докторант в Медицински 

Университет – Варна 

Резултатите от проучената училищна

документация по отношение на вида и типа

агресия показаха, че учениците от основната

група в най-голям процент ползват смесената

агресия – физическа агресия към хора и

вербална агресия (61,82 %).



Резултати от изследване на Стефанка 

Томчева, докторант в Медицински 

Университет – Варна 

На второ място се подрежда физическата

агресия (19,09 %), на трето място е смесената

вербална и индиректна агресия (12,73 %).

В най – малък процент се проявява вербалната

агресия (6,36 %).



Вид проявена агресия



ИЗВОД 

Агресията – физическа и вербална, не

трябва да се упражнява между хората – в

семейството, между съученици, между

приятели.

Винаги има и друг начин за разрешаване

на проблемите – разговор с тих тон, за да

се изясни същността на проблема и да се

намери решение на този проблем.



ИЗВОД 

Агресията не е и не трябва да бъде

никога решение на вашите проблеми,

както и решение за потушаване на гнева.

Абсолютно винаги има решение на всеки

един проблем. И това решение се намира

с разговор с тих тон.

АГРЕСИЯТА НЕ Е РЕШЕНИЕ НА 

ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ!



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


