
АГРЕСИЯ





ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АГРЕСИЯ

В психологически аспект агресията е 
осъзнато или неосъзнато поведение, 
насочено срещу другите хора, с цел 
нанасяне на вреда, обида, унижение и 
дори физическо унищожение 



Емоционални и поведенчески причини за 
агресията



Агресията може да се дължи на някои от 

следните емоционални състояния:

 гняв
 тревожност 
 стимул от средата, оценен като дразнещ 
 фрустрация
 депресивност 
 усещане за собствена слабост, малоценност, ниско 

самочувствие 
 усещане за собствено превъзходство, високо 

самочувствие
 липса на ценностна система 
 непознаване на собствените емоции 
 липса на самоконтрол 
 лесна внушаемост



Състояния, с които не можем да се 
справим :



ТЕОРИИ

- ЗА ЗАУЧЕНАТА АГРЕСИЯ

- ЗА АГРЕСИЯТА - ИНСТИНКТ ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ



РЕКЛАМА



Форми на агресия

 Телесна агресия

 Вербална агресия

 Индиректна агресия

 Опозиционно поведение

 Агресивна раздразнителност

 Агресивно недоверие

 Ревност, омраза и завист

 Вина след агресия



РЕЗУЛТАТИ

 Болка и страдание

 Срам

 Самообвинения и самоотричане,стигащо 
до сиуцид

 Агресивен отговор

 Соматични, психически и психиатрични 
проблеми

 Изолация

 Страх







ПРИЧИНИ ЗА АГРЕСИЯТА

1. Когнитивни дефицити

2. Ригидни убеждения 

3. Социална депривация, бедност

4. Злоупотреба с алкохол, наркотици и опиати

5. Унаследен семеен патерн, агресивен семеен 
модел на поведение

6. Етнически, възрастови, културни, интелектуални различия между 
партньорите 

7. Струпване на едно на повече 

хора на едно място



8. Наличие на органично и/или психиатрично заболяване

9. Неглижиране потребностите на детето и пре-

небрегване на личността

10. Недостатъчно развит интелект и умения за 

общуване 

11. Неадекватна самооценка, нарушени отношения с връстниците.

12. Тежка психическа и интелектуална 

фамилна обремененост       

13. Отглеждане на децата в непълноценни 

семейства /разведени, заминали в 

чужбина, починали /



14. Пренасяне на конфликтите от междусемейни и 

квартални - в училищни 

15. Снижен самоконтрол

16. Фрустрация

17. Липса на толерантност

18. Реакция срещу негативно отношение или поведение 

на родители и /или учители, 

19. Неумения за разрешаване на конфликтна ситуация



АГРЕСИЯ И РОЛИ :

 МЪЧИТЕЛ- АГРЕСОР

 ПОМОЩНИК НА МЪЧИТЕЛЯ

 ПОДКРЕПЯШ МЪЧИТЕЛ

 ЗАЩИТНИК НА ЖЕРТВАТА

 СТРАНИЧЕН НАБЛЮДАТЕЛ

 ЖЕРТВА



ПРЕВЕНЦИЯ

 Да се приучат на състрадание към хората и животните

 Да се поощряват и хвалят когато направят нещо добро и да се 
популяризира това. Да се награждава направеното добро.

 Да се приучи към отговорност за личните постъпки

 Да се приучват да губят

 Да се види кои са приятелите на детето,  кои са родителите и 
близките му

 Да се следи какви ТВ, филми и предавания гледа

 Да не се отговаря на агресията с агресия

 Да се приучи да наблюдава, разбира и овладява собствените си 
емоции и чувства и да различава тези на другите хора





Презентацията изработи

ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА

ПСИХОЛОГ 

Благодаря за вниманието


