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Агресията-отровата на днешния ден.Тя се е вплела в живота ни и в живота 

на децата ни-всеки може да стане нейна жертва и нейно оръдие. 

Агресията е на всякъде-  и при богатите и при бедните,  при младите и при 

възрастните,за жалост с агресия са наситени дните ни. 

Агресията и насилието, социалните конфликти, военните сблъсъци са 

тревожни проблеми за всяко съвременно общество. 

Агресивното поведение нанася трудно излечими  психични травми върху 

индивидите. Заради този факт, агресията е един от основните предмети на 

изследване на психологичните науки. 

Адекватната оценка на агресията и насилственото поведение изисква 

откриването на основните причини и обуславящите ги фактори, водещи до 

ескалация на насилствен изблик при индивидите, което улеснява предвиждането, 

редуцирането им и ограничаването на тези деструктивни явления 

Агресията, респективно “насилието поражда насилие”. 

Възможните  причини за готовност  към  агресия са многобройни. 

Според някои специалисти по – голяма вероятност на готовност за 

насилие имат деца, отглеждани в конфликтна семейна среда и малтретирани по 

враждебен начин от родителите си. Агресивните родители предават на децата си 

своите агресивни предразположения и склонности. Е. Арънсън (1996) смята, че 

родителите, които използват сурови наказания, обикновено възпитават крайно 

агресивни деца. Възможно е техните деца да имитират агресивното поведение на 

родителите си. 

Друга причина, пораждаща готовност за агресия се наблюдава при хора, 

които се чувстват доволни при отмъщението си към други, за които мислят, че са 

им навредили. Гневът често води до агресия, която се изразява в неприязън, 

груба сила, обида, присмех, ирония дори насилствено поведение или убийство. 

Други автори смятат, че причините за агресията идват от медиите, които 

ежедневно предлагат сцени и ситуации на насилие. 

Някои учени защитават инстинктивната основа на агресията. 

Австрийският антрополог Р. Ардри в “Териториалният императив” 

твърди, че корените на прояви на насилие в обществения живот, включително  


