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Агресивнiсть сучасної молодi: причини,
шляхи профiлактики
Iщенко Д. I.
Анотацiя. У статтi розглянуто феномен агресiї у контекстi природи
людини. Розглянуто такi поняття «агресiя» та «агресивнiсть»,
визначено актуальнiсть цього феномена та обумовленiсть його
факторами, проведено дiагностику по виявленню рiвня агресивностi
серед сучасної молодi. Описано чинники агресивної поведiнки пiдлiткiв.
Пояснено таке поняття як «кiбербулiнг». Визначено основнi види
агресiї та видiлено основнi функцiї та типи агресивної поведiнки у
пiдлiтковому вiцi. Зазначено фактори, що обумовлюють пiдвищення
рiвня агресивностi. Продемонстровано вiдмiнностi дослiдження мiж
юнаками та дiвчатами. Розроблено психолого-педагогiчнi рекомендацiї
щодо їх виявлення та профiлактики.
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Постановка проблеми. Проблема агресiї завжди супроводжувала
людство. Особливо актуальною вона стає в наш час, тому що
насильницька злочиннiсть серед пiдлiткiв та юнакiв зростає швидкими
темпами та є наслiдком пiдлiткової агресiї. Агресивна поведiнка у
цьому вiцi є способом задоволення їхнiх потреб у спiлкуваннi, засобом
самовираження та самоствердження як особистостi. Це виникає
внаслiдок неблагополучної обстановки у сiм’ї, жорстокого ставлення
з боку батькiв та однолiткiв. Такi поняття як «грубiсть i неповага
до дорослих, цинiзм, прогули, крадiжки», тощо стали зараз майже
буденнiстю. Агресiя у молодiжному середовищi сприяла появi таких
ганебних явищ, як булiнг, кiбербулiнг.
У контекстi означеного метою даного дослiдження ми вважали
дослiдження стану поширеностi агресивностi серед молодi та
висвiтлення шляхiв щодо вiдповiдної соцiально-педагогiчної корекцiйної
та профiлактичної роботи.
Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй.
Першим поняття агресiї визначив американський психолог Арнольд
Басс. Вiн змiг визначити, що агресiя — це «будь-яка поведiнка, що несе
у собi загрозу або наносить шкоду iншим, хто оточує людину» [3, с. 61].
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Можна сказати, що це — цькування, ображання, плiтки, написання
злiсних коментарiв у рiзноманiтних соцiальних мережах, «булiнг»,
наприклад, серед однокласникiв чи у колi друзiв, а не тiльки побої чи
штурханина. Психологи [1, 2, 4–7] у своїх роботах по-рiзному тлумачать
агресiю: як вроджену реакцiю для захисту «займаної територiї», як
прагнення до панування (за Морiссоном), як реакцiю на фрустрацiю (за
Доллардом) тощо. Також слiд зазначити, що у ходi свого дослiдження
А. Басс змiг довести, що якщо агресивна людина змушує однолiткiв
боятися та у такий спосiб пiдвищує свою авторитетнiсть, з роками
агресiя лише зростатиме [3]. Тож на агресивнiсть юнакiв та дiвчат
дуже великий вплив має прив’язанiсть до батькiв [1, с. 5].
Можна також зазначити, що причиною агресiї є захист. Сучаснi
пiдлiтки ображають один одного, пишуть образливi коментарi тим
самим намагаються «дати вiдсiч» усiм тим, хто їх ображає [6, 9]. Якщо
iншi оцiнюють здiбностi, риси та навички набагато нижче, нiж оцiнюють
самi себе, то цей факт спричиняє агресiю та агресивну поведiнку.
Такi результати дослiджень представили Артур Реан та Жаргалм
Дандаров [7, с. 58]. Агресiя пiдлiткiв дуже часто проявляється у формi
роздратованостi, фiзичної агресiї та образ, як зараз модно говорити
«булiнгу».
В наш час безлiч теоретичних пояснень виникнення агресiї, її
природи та чинникiв, якi мають вплив на неї. Вiдповiдно до iснуючих
концепцiй етимологiї агресiї можна видiлити чинники агресивної
поведiнки молодi. До них вiдносяться iндивiдуально-психологiчнi та
бiологiчно-генетичнi особливостi особистостi, специфiка сiмейного
виховання, вплив субкультур на особистiсть, роль засобiв масової
iнформацiї тощо. Як зазначав Е. Аронсон, агресiя може бути викликана
фрустрацiєю не як повною, а як вiдносною депривацiєю, тобто, коли
одна людина може бачити, що хтось живе краще, бiльш забезпечено,
нiж iнша [2, с. 78].
Останнiм часом увагу дослiдникiв все бiльше привертає нова форма
агресiї — «кiбертретирування» або «кiбербулiнг». Пiд цим поняттям слiд
розумiти таку форму поведiнки, яка несе у собi розсилання повiдомлень
агресивного та принижуючого гiднiсть характеру з використанням
новiтнiх iнформацiйних технологiй таких, як Iнтернет та мобiльний
телефон. Фактор фiзичної сили є важливим у випадках контактного
третирування у даному випадку незначний — на перше мiсце виходять
iнтелектуальнi здiбностi й технiчнi вмiння булера, що дозволяє йому
зберегти свою анонiмнiсть та перетворити ситуацiю переслiдування у
своєрiдний «маскарад» [5].
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Як вважають дослiдники Р. Берон та Д. Рiчардсон на процес
розподiлу ролей в агресивнiй ситуацiї впливають такi фактори як
соцiальний статус, соцiальнi ролi та самооцiнка поведiнки в агресивних
ситуацiях [4]. Слiд зазначити, що причини агресивної поведiнки
подiбнi як для українських пiдлiткiв, так i для американських, що
дослiджувала Н. Макаренко [6].
Викладення основного матерiалу дослiдження. З метою
з’ясування поширення агресивностi у молодi та розробки рекомендацiй
щодо психолого-педагогiчної профiлактики агресивної поведiнки у
листопадi-груднi 2019 року нами було здiйснено емпiричне вимiрювання
за допомогою методики дiагностики показникiв i форм агресiї А. Баса й
А. Дарки та методики «Оцiнка агресивностi у вiдносинах» А. Ассiнгера.
Вибiрку склали 40 здобувачiв середньої освiти — учнiв 9 та 11 класiв
(школярi пiдлiткового та юнацького вiку).
Методика Баса-Дарки дозволяє видiлити такi види агресiї та
ворожостi, як: фiзична, вербальна, непряма, негативiзм, роздратування,
пiдозрiлiсть, образа та почуття провини. Узагальненi данi представленi
у таблицi 1.
Таблиця 1. Показники форм агресивної поведiнки серед пiдлiткiв
№ п/п

Форма агресивної поведiнки

Дiвчата (%)

Юнаки (%)

1

Фiзична агресiя

33,35

29,68

2

Вербальна агресiя

25,62

21,38

3

Непряма агресiя

39,65

35,28

4

Негативiзм

39,50

24,55

5

Роздратування

39,65

36,35

6

Пiдозрiлiсть

33,35

30,68

7

Образа

39,68

36,35

8

Вiдчуття провини

28,78

21,38

Iндекс агресивностi (IА)

34,53

27,72

Iндекс ворожостi (IВ)

37,55

34,46

Аналiз результатiв дослiдження дозволяє стверджувати:
• у школярiв пiдлiтково-юнацького вiку переважають такi
рiзновиди агресiї як пiдозрiливiсть, непряма агресiя. Також
можна зазначити, що у пiдлiткiв присутня схильнiсть до
вербальної агресiї та чiтко виражене почуття провини;
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• до фiзичної агресiї схильнi бiльше дiвчата, нiж юнаки;
• у майже половини опитаних дiвчат присутнє роздратування;
• до образ також схильнi бiльше дiвчата, нiж хлопцi;
• iндекс агресивностi: 34,53% у дiвчат, 27,72% — у хлопцiв;
• iндекс ворожостi складає 37,55% — дiвчата; 34,46% — юнаки.
Вiдповiдаючи на запитання тесту А. Ассiнгера «Оцiнка агресивностi
у вiдносинах», молодь оцiнувала свiй рiвень агресивностi. Узагальненi
данi представленi на рис. 1.

Рис. 1. Розподiл молодi за рiвнем агресивностi у вiдносинах
Аналiз вiдповiдей школярiв дозволяє говорити про таке:
55% респондентiв виявились агресивними, вони часто бувають
неврiвноваженими i жорстокими щодо iнших (див. рис. 1); 23%
виявили середнiй рiвень агресивностi; кiлькiсть школярiв, якi занадто
миролюбнi, становить 22%, вони є недостатньо впевненими у своїх
силах i можливостях.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. Проаналiзувавши
результати дiагностики можна з упевненiстю сказати, що серед сучасної
молодi переважають бiльш агресивнi особистостi, анiж миролюбнi. На
жаль, бiльш агресивнi — особи жiночої статi.
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На основi проведеного дослiдження нами були розроблено психологопедагогiчнi рекомендацiї щодо шляхiв профiлактики агресивностi серед
молодi. Перший шлях — запропонувати iндивiдуально-орiєнтоване
навчання, яке дозволить контролювати власнi прояви агресiї чи
вираження їх у формах, схвалених оточуючими. Другий — релаксацiя
(процес звiльнення свого тiла та психiки вiд збуджувальних емоцiй та
хибних думок). Її вплив — позитивний. Даний процес взаємопов’язаний:
тiло розслабляється в мiру того, як заспокоюється наш розум. Також,
пропонується вiзуалiзацiя (процес створення внутрiшньої уяви та
самонавiювання) — трансформацiя наших внутрiшнiх образiв у слова.
Значну роль у зниженнi рiвня агресiї вiдiграє й формування здатностi
до емпатiї. Важливим у цьому питаннi є активiзацiя таких механiзмiв
як емоцiйне зараження та iдентифiкацiя.
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Ищенко Д. И.
Агрессивность современной молодёжи: причины и пути
профилактики
Аннотация. В статье рассмотрены феномен агрессии в контексте
природы человека. Рассмотрены такие понятия «агрессия» и
«агрессивность», определена актуальность этого феномена и
обусловленность его факторов, проведена диагностика по выявлению
уровня агрессивности среди современной молодежи. Описаны факторы
агрессивного поведения подростков. Объяснено такое понятие как
«кибербуллинг». Определены основные виды агрессии и выделены
основные функции и типы агрессивного поведения в подростковом
возрасте. Отмечены факторы, обусловливающие повышение уровня
агрессивности. Продемонстрированы различия исследования между
юношами и девушками. Разработаны психолого-педагогические
рекомендации по их выявления и профилактики.
Ключевые слова: феномен агрессии, агрессивность,
«кибербуллинг», агрессивное поведение, юноши, девушки,
подростки.

Ishchenko D. I.
Aggressiveness of modern youth: causes and ways of prevention
Abstract. The article considers the phenomenon of aggression in the
context of human nature. Such concepts as aggression and aggressiveness
are considered, the urgency of this phenomenon and its conditioned factors
are determined, the methods to determine the level of aggressiveness
among modern youth are conducted. Factors of aggressive behavior among
teenagers are described. Notion such as «cyberbullying» are explained.
The main types of aggression have been defined and the main functions
and types of aggressive behavior in teenagers have been identified. Factors
causing the increase in the level of aggressiveness are also noted. The results
of the research between boys and girls are demonstrated. Psychological
and pedagogical recommendations on their identification and prevention
were proposed and developed.
Keywords: the phenomenon of aggression, aggression,
aggressiveness, «cyberbullying», aggressive behavior, boys,
girls, teenagers.
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