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Увод

Проявата на агресия в училищна среда е проблем с особена значимост, тъй като
очевидно актуалността му у нас прогресивно расте с всяка изминала година. Причините за
това могат да се търсят в много фактори. Сред тях са както характеристики на
непосредствената социална среда на подрастващи и юноши като семейство, училище,
улицата, така и медийната информация и социално-икономическите фактори. Формираните
модели на социализация и адаптация на учениците очевидно не съдържат достатъчно
ефективни механизими за справяне и редуциране на агресивността.
По данни на Националната мрежа за децата, случаите на физическа агресия между ученици
за цялата учебна 2013/2014 г. са били общо 606. Според данни на МОН регистрирани случаи
на физическа агресия за учебната година 2014/2015 са 1622, за 2015/2016 са 2270 случая, а
за 2016/2017 са 2111 случая. Също така за учебната година 2015/2016 над 80% от училищата
у нас са подали поне един сигнал за насилие. Всичко това обуславя сериозността на
проблема и го прави достоен за обстойно изследване.
В изследванията на съвременната социална психология са особено актуални проблемите,
произтичащи от спецификата на детската и юношеската психика, която в голяма степен
отразява социалните промени на нашето съвременно общество. В този контекст агресията,
проявявана в училищна среда е актуален и важен за изследване феномен.
В основата на разбирането и тълкуването на термина „агресия“ по правило се възприема
поведение нанасящо вреда. В понятието се обединяват различни по форма и резултат актове
на поведение – от злобни шеги, спорове, враждебни фантазии, до вандализъм, бандитизъм
и убийства. В живота на децата нерядко се срещат форми на насилствено поведение,
обединяващо се в термините „побойничество“, „озлобеност“, „жестокост“ и пр.
Изследването на проблема за агресията в училище подпомага конструирането на подходи в
посока на редуцирането, както и адекватната оценка на съвременното състояние на
проблема.
Резюмирано съдържание на дисертационния труд:
Дисертацията е структурирана в три глави – теоретична част, в която се изучава понятието
„агресия“, като се разглеждат различни класически подходи, парадигми и теории и се

представя нов модел за обяснение на агресията; методологична част, която описва
инструментариума и постановката на изследването; резултати, изводи и обсъждане от
изследването. Дисертационният труд завършва с обобщение, поставени въпроси и
препоръки, вследствие на проведеното изследване. В края следва използвана литература и
приложения.

Първа глава
Теоретични подходи и парадигми
Първа глава от дисертационния труд разглежда някои класически теоретични подходи и
съвременни парадигми при изследването на агресията. В началото е разгледано
дефинирането на феномена и видовете агресия.
Р. Берън и Д. Ричардсън определят агресията като всяка форма на поведение, целящо да
оскърби, или да причини вреда на друго живо същество, не желаещо подобно
взаимодействие (Baron & Richardson, 2001). С други думи, агресията непременно включва
преднамереното причиняване на вреда на „жертвата“. Подобно е и определението на Д.
Майерс, според който агресията представлява „физическо или вербално поведение насочено
към причиняването на вреда на някого“ (Майерс, 1999). Очертава се изводът, че това е
поведение, целящо да причини загуба или вреда на друго живо същество, което от своя
страна се стреми да избегне такова взаимодействие.
Зографова въвежда в определението като общи механизми на различните видове агресия
нарушаването на нормите и правилата и накърняване на личния/чуждия интерес (Зографова,
2001, 2008). Същевременно предлага терминологични разграничения на “агресивност” като
поведенческа реакция или “агресия” и агресивност като качество на личността. А
повторението на агресивни действия при разнообразни ситуации в трансситуативен план
представлява “агресивното поведение” (вж. детайли в Зографова, 1987, с.37).
Разглеждани са класически концептуални подходи при изследването на агресията, някои от
които продължават да генерират идеи и хипотези и в съвременните изследователски полета.
Условно са разделени четири основни етапа на подходи за обяснение на агресията.
Етологичният подход се съдържа в идеите на Конрад Лоренц, придържащ се към гледната

точка, че агресията представлява специфична вътрешна енергия, която се обуславя от
инстинктите. В психоаналитичния подход са разгледани обстойно идеите на Фройд и
концепцията му за Ерос и Танатос, както и понятието “катарзис”, с което описва
възможността личността да се освободи от напрежението предизвикано от разрушителната
енергия, чрез неагресивно поведение (например шега). Фрустрационната теория е
разработена от група учени от Йейлския университет, начело с Д. Долард, Н. Милър и
колеги, като първоначалните идеи на авторите са повлияни в голяма степен от трудовете на
Фройд. Според тази парадигма наличието на фрустрация е напълно достатъчно условие, за
да се провокира агресивно поведение, ако субекта има вътрешна готовност за нея (Dollard,
Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939). Когнитивно-бихейвиористката концепция е
включена чрез идеите на Албърт Бандура и теорията му за социалното научаване, според
която ученето на социално поведение става посредством наблюдението и имитацията, под
въздействието на очаквани и/или получавани награди и наказания“ (Бандура, 2000; Майерс,
1999).
Основен акцент в първа глава представляват особеностите на агресията в юношеска възраст
и причини за агресивното поведение сред учениците. Факторите, предизвикващи агресия и
агресивно поведение у учениците са фактори от социалната среда, от семейната среда, от
училищната среда. На последните две групи фактори е отделено специално внимание.
Разглеждани са различните типове „агресори“ сред децата, които са: импулсивнодемонстративен тип; нормативно-инструментален тип; целеустремен и враждебен тип
(Campbell, 2003).
Ролята на семейството за формирането на агресивно поведение у децата е особено важна.
Семейството е основен фактор относно избора на конструктивно или деструктивно
поведение (Stipek & Bohart, 2001; Зографова, 2006).
Вследствие на лонгитюдно изследване на Диана Баумринд, тя определя три групи деца:
дружелюбни, конфликтни и дразнещи и импулсивно-агресивни. По-късно Баумринд
определя и следните четири различни стила на родителско възпитание: Авторитетен,
Авторитарен, Позволяващ и Неангажиращ (Baumrind, 1991). Тези стилове са представени.

Съществуват различни стилове на възпитание в семейството, които евентуално биха могли
да бъдат способстващи за формиране на агресивно поведение у детето. Сред тях са ниската
степен на развитие на възпитателни практики и наличие на незаинтересованост към живота
на детето от страна на родителите; създаването на „кумир“ в семейството; прекомерната
взискателност от страна на родителите към детето (Илешева, 1990).
Негативният социопсихичен климат, който има място в много семейства, често става
причина за възникването на отчужденост, грубост и неприязън от страна на много деца в
подрастваща възраст, което от своя страна създава обективни предпоставки за възникването
на агресия в поведението им.
Ролята на училищната среда също е важен фактор върху формирането на агресивно
поведение у детето. Класът представлява малка социална група, която е отворена спрямо
въздействия от околната среда, но и има своите характерни влияния както върху тази
социална среда (Sears, Peplau, Freedman, Taylor, 1988). В подобни групи като класа, в които
членовете са мотивирани да реализират потребността си от постижения, често се развиват
състезателност и конкуренция (Зографова, 1987).
Представена е агресията в училища среда, както и понятието тормоз. То представлява
системен и редовен физически, психологически тормоз от страна на даден субект към
определен обект, като обикновено обектът е по-слаб физически и е подбран неслучайно.
Важна е и ролята на преподавателя, въпреки вече утвърждаващата се тенденция на
отслабване на неговото влияние в днешно време в училищата у нас. Демотивацията от своя
страна може да намери израз в слаба подготовка от страна на учителя за учебните часове и
драстично понижаване на изискванията към учениците. Всяка проява на „слабост“ от страна
на преподавателя се забелязва от класа и авторитета на преподавателя е накърнен (Rodgers,
2006).
Анализирани са някои различия между проявяването на агресия при момчетата и
момичетата. Сред юношите и девойките се наблюдава и коренно различен подход в
отношението към агресията, като средство за решаване на конфликти. Например,
момичетата между 12 и 17 годишна възраст са по-склонни към вербално изразяване на гнева
и негативните емоции, докато при момчетата на същата възраст, се наблюдава тенденция да
не изразяват вербално негативните си емоции, таейки ги в себе си. Така те в по-късен момент
ескалират във вид на агресивно поведение (Капрара, Сервон, 2003).

Представени са и някои български изследвания в областта на агресията в училище.
Например, неотдавнашно изследване, проведено с 992 изследвани ученика в училища в
цялата страна, с възрастов диапазон от 4-ти до 10-ти клас, показва, че 45% от изследваните
лица проявяват физическа агресия, участвайки в сбивания, а 70% проявяват вербална
агресия. Момчетата проявяват по-често и физическа и вербална агресия в сравнение с
момичетата, докато при проявата на индиректна агресия разлика между половете не се
наблюдава. Резултатите от изследването сочат, че с нарастването на възрастта се увеличават
и проявите на вербална и индиректна агресия (Zografova et al., 2019).
Една от базовите идеи, на които се опира настоящото изследване е концепцията за морална
неангажираност на Бандура, която акцентира на моралните норми и по-конкретно на
процеса, чрез който действат осемте описани от автора механизма, регулиращи поведението
на човек, в съответствие с възприетите от него вътрешни норми. Механизмите са:
1) Морално оправдаване
2) Евфемистичен език
3) Изгодно сравнение
4) Изместване на отговорността
5) Разсейване на отговорността
6) Пренебрегване, или изопачаване на вредните последици
7) Дехуманизация
8) Приписване на вина
Подчертавайки важността и необходимостта от детайлното изучаване на реалното
поведение на хората, авторът утвърждава, че саморегулацията на моралното поведение
възниква във взаимодействие със социалната среда, посредством реципрочни интеракции с
когнитивните, афективните и социалните процеси (Bandura, 2002).
Информационните модели за обяснение на агресивността също са разгледани и
представляват база за развитие на модела в изследователската част от дисертацията.
Интернет и медиите днес играят ключова роля при формирането на социални умения от
страна на формиращите ценностната си система ученици. Насилието и актовете на агресия

имат основна роля в медийното пространство. Над 70% от най-продаваните и масови
компютърни игри съдържат насилие.
Разгледани са генералният модел на агресията (GAM) на Андерсън и Бушман, агресивните
поведенчески сценарии (скрипт модела на Хюзман) „десенситизация“ – снижаване на
чувствителността към агресията, основните механизми на негативния ефект на медийното
насилие, както и някои възможности за превенцията му (Anderson, Bushman, 2002).
Представен е нов интегрален модел за обяснение на агресията. Той комбинира класическите
теории, като моделите на Бандура за социално научаване и освобождаването от морална
ангажираност с информационно-процесуалните модели и включва някои от основните
личностови особености и процеси, благоприятстващи формирането на агресивни убеждения
(вж. фиг. 1).
Фигура 1. Модел за обяснението на агресията, интегриращ информационнопроцесуални аспекти и механизмите на морална неангажираност

Моделът включва както факторите от социалната (училищна среда) и гледането на
агресивни прояви в медийното пространство като фактори, които могат да доведат до
освобождаване от морална ангажираност. Според модела това става в най-силна степен чрез
механизмите Морално оправдаване, Изгодно сравнение и Евфемистичен език. Те са избрани
на основата на концепта за морална неангажираност, развит от Бандура. Комбинацията от

тези три механизма е най-ефективната комбинация от психологически механизми водеща
до освобождаване от морална ангажираност (Bandura, 2002).
Втора глава
Методологически основи на емпиричното изследване
Изучаването на агресията в училище следва да е свързано с изследването на нейните
причини. Проблематиката на емпиричното изследване има многопластов и многоаспектен
характер. Стремежът да се направи анализ, който да обхваща сравнително многостранно и
комплексно проблема наложи необходимостта от използването на няколко методики, всяка
от които измерва отделни аспекти от агресията в училище.
1. Цел и задачи на изследването
Целта на изследването е проучване и очертаване на социалнопсихологични и личностови
особености, значими за проявите на агресия и агресивно поведение в училище и
последствията от тях.
За реализирането на целта на изследването се поставят следните задачи:
-

Да се характеризира от социалнопсихологическа гледна точка агресията и
агресивното поведение в училище

-

Да се направи сравнителен анализ на степента и проявлението на агресия между
ученици, като се имат предвид различията по пол и клас

-

Да се установят и анализират причините, водещи до агресивно поведение и да се
направи

социалнопсихологическа

характеристика

на

личността

на

децата

проявяващи агресивно поведение в училищна среда
-

Да се установят последствията от агресията в училище и влиянието, което оказва тя
върху социалнопсихологическия климат.

2. Хипотези
1. Очакваме наличие на взаимозависимост на междуличностните отношения на съучениците
с проявите на агресия (Димитрова, 2009, Ortega-Ruiz, Nunez, 2012).

2. Очакват се положителни връзки между медийното влияние и агресивното поведение.
Честата консумация на медии, съдържащи агресия в съдържанието си повишава риска от
формирането на агресивно поведение (Bushman & Anderson, 2002).
3. Може да се очаква наличието на по-силно изразено агресивно поведение при учениците
от по-горните класове (Кръстев, 2011, Папазова & Антонова, 2012).
4. Очакваме при момичетата да преобладава вербалната агресия, приемайки, че те
обикновено са по-често вербално агресивни в сравнение с момчетата (Lagerspetz,1988;
Bjorкqvist, 1992). За момчетата се очакват по-високи стойности по физическа агресия тъй
като това се приема като типично за тях (Lagerspetz, 1992).
5. Очакват се положителни връзки между семейното влияние и проявата на агресивно
поведение. Семейството е един от най-важните социализиращи, личността фактори, а
социалнопсихологичната атмосфера и агресивните прояви на родителите влияят върху
нагласите и поведението на децата (Capaldi, Pears, Patterson, & Owen, 2003; Connell &
Goodman, 2002; Huesmann et al.,1984; Huesmann & Bushman, 2010).
6. Очакват се положителни връзки между морална неангажираност и агресивно поведение.
Процесът на освобождаване от морална ангажираност е свързан с намаляване на
просоциалността и вината у личността и стимулира когнитивни и афективни реакции,
детерминиращи агресията (Bandura, Barbaranelli, Caprara, Pastorelli, 1996, Зографова, 2005).

3. Обект на изследването
Изследвани са ученици от 6-ти, 8-ми и 10-ти клас. Емпиричният материал е събран от две
училища. Това са: ОУ "Д-р Иван Селимински" – гр. Сливен; ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" –
гр. Сливен. Изследването беше проведено през октомври-ноември 2017-та год.
Общо са изследвани девет ученически класа (три шести, които са от ОУ "Д-р Иван
Селимински" – гр. Сливен; три осми и три десети класа, които са от ПГПЗЕ "Захарий
Стоянов" – гр. Сливен). Общо изследваните лица са 191, като 84 (44%) от тях са момчета и
107 (56%) – момичета. Разпределението по пол и клас е представено на табл. 1.

Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по пол и клас
клас

момчета

момичета

общо

%

6 клас

29

38

67

35,1%

8 клас

23

40

63

33,0%

10 клас

32

29

61

31,9%

общо

84

107

191

100%

4. Методологичен инструментариум на изследването
4.1. Въпросник за агресията на Бъс и Пери
Ска̀лата за оценка на агресивното поведение („The Aggression Questionnarie”) е публикувана
през 1992 г. от А. Бъс и М. Пери. Вътрешната консистентност на ска̀лата е много добра. Тя
предоставя възможност да се сравняват три отделни компонента на агресията (Buss & Perry,
1992). Компонентите са следните:
Инструментален компонент – действия, причиняващи физическо или психическо страдание.
Физическата и вербалната агресия се интерпретират, като инструментален (моторен)
компонент (по Калчев, 2005);
Афективен компонент – склонност на индивида да изпада в състояния на гняв
(физиологична възбуда и подготовка за агресивни действия);
Когнитивен компонент – враждебност - негативизъм, озлобеност и чувство за преживяна
несправедливост.
Инструментът за измерване на личностна агресия, който е конструиран на базата на
експлораторен факторен анализ, включващ 29 айтема и отговорите се дават с помощта на 5степенна Ликъртова ска̀ла (Калчев, 2005). Методът се състои от 4-факторна структура. За
ориентация по-долу са описани четирите фактора, като са дадени по два примерни айтема
за всеки фактор.
1) Физическа агресия (включва следните 9 айтема: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 26, 28). Например:


„Ако бъда достатъчно провокиран мога да ударя друг човек.”



„Ако някой ме удари, аз му го връщам.“

2) Вербална агресия (включва следните 5 айтема: 2, 6, 10, 14, 18). Например:


„Когато не съм съгласен с приятелите си, открито им го казвам.“



„Често не съм съгласен с другите.“

3) Гняв (включва следните 7 айтема: 3, 7, 11, 15, 19, 22, 29). Например:


„Избухвам лесно, но ми минава бързо.“



„Когато съм ядосан показвам раздразнението си.“

4) Враждебност (включва следните 8 айтема: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 25, 27), Например:


„Понякога съм разяждан от ревност.“



„Понякога чувствам, че живота е лош към мен.“

Надеждността на методиката е много добра. Алфа стойностите на Корнбах, по субскали са
както следва: Физическа агресия: α=0.85; Вербална агресия: α=0.72; Гняв: α=0.83;
Враждебност: α=0.77. Целият въпросник има α=0.89.

Надеждност
Получените стойности вътрешна съгласуваност по субскали за настоящото изследване са
следните: Физическа агресия: α=0.79; Вербална агресия: α=0.72; Гняв: α=0.68; Враждебност:
α=0.72. За целият въпросник е α=0.89.
Общият алфа-коефициент получен в настоящото изследване (който е идентичен с този от
оригиналното изследване на Бъс и Пери: α=0.89), както и коефициентите получени по
субскали показват добра надеждност. На табл. 2 са представени алфа-коефициентите,
разпределени по пол и клас.
Таблица 2. Вътрешна съгласуваност на въпросника за агресията на Бъс и Пери по
пол и клас
клас/пол

6 клас

8 клас

10 клас

момчета

момичета

общо

N=67

N=63

N=61

N=84

N=107

N=191

0,89

0,89

0,85

0,86

0,90

0,89

α на
Корнбах

4.2. Ска̀ла за морална неангажираност.
Ска̀лата за морална неангажираност (Moral disengagement scale) създадена от А.Бандура
през 1996 г., като на базата на описаните от него осем механизма при процеса на
освобождаване от морална ангажираност е създадена ска̀ла, измерваща в различни области
изследваният от него процес. Ска̀лата измерва агресивността от малко по-различен ъгъл,
което я прави отлично допълнение към други инструменти за изследване на агресията.
Въпросникът може да измерва различен тип нехуманно и агресивно поведение и е
многократно изпробван с ученици от начална и гимназиална възраст.
В изследването бе използван българският превод на ска̀лата, който (както и оригинала)
съдържа 32 айтема и отговорите се дават с помощта на 5-степенна Ликъртова ска̀ла за
съгласие-несъгласие. Преводът е направен съвместно от Йоланда Зографова, Камелия
Ханчева и Пламен Калчев. По-долу са преведени по 2 примерни айтема към всеки от осемте
механизма при процеса за освобождаване от морална ангажираност.
1) Морално оправдаване:


Няма нищо лошо човек да се бие, за да защити приятелите си.



Ако някой те напсува, нормално е да го удариш.

2) Евфемистичен език:


Да удариш или бутнеш някого е просто начин да се пошегуваш.



Да удариш съученик, който ти е противен, е начин да му дадеш „урок”.

3) Изгодно сравнение:


Да повредиш чужда собственост не е голяма работа, ако се има предвид, че
някои други пребиват хора.



Да откраднеш малко пари не е толкова сериозно нещо, ако се има предвид, че
други крадат по много.

4) Разсейване на отговорността:



Ако човек е част от компания, не трябва да го обвиняват за проблемите, които
цялата компания е предизвикала.



Някой, който само предлага да се нарушават правилата, не може да бъде
обвиняван ако други тръгнат да ги нарушават.

5) Изместване на отговорността:


Ако някой живее в лоши условия, не може да бъде обвиняван, че се държи
агресивно.



Учениците не трябва да бъдат обвинявани за лошите си постъпки, ако по-рано
не са били наказвани.

6) Пренебрегване, или изопачаване на вредните последици:


Малките лъжи са позволени, защото не вредят на никого.



Другите нямат нищо против да ги дразниш, защото това показва интерес към
тях.

7) Дехуманизация:


Някои хора си заслужават да се държиш с тях като с животни.



Няма нищо лошо да се отнасяш зле с този, който се държи като безгръбначно
животно („плужек”).

8) Приписване на вина:


Ако учениците се бият, или се държат лошо в училище, за това са отговорни
учителите.



Когато някой не го е грижа къде си оставя нещата, сам си е виновен, ако му ги
откраднат.

Надеждност
Получените стойности вътрешна съгласуваност (алфа коефициентите на Корнбах) за
настоящото изследване, формирани от 4-те айтема за всеки един от механизмите са
следните: Морално оправдаване = 0.62; Евфемистичен език = 0.66; Изгодно сравнение =
0.66; Разсейване на отговорността = 0.50; Изместване на отговорността = 0.43;
Пренебрегване, или изопачаване на вредните последици = 0.61; Дехуманизация = 0.70;
Преписване на вина = 0.55. Получените коефициенти по механизми, с оглед броя айтеми са
приемливи, като изключение правят механизмите Разсейване на отговорността (α=0.50) и
Изместване на отговорността (α=0.43).
За целия въпросник получената вътрешна съгласуваност е α=0.90, което показва добра
надеждност.
На табл. 3 са представени алфа-коефициентите, разпределени по пол и клас.

Таблица 3. Вътрешна съгласуваност на ска̀лата за морална неангажираност по пол и
клас
клас/пол

6 клас

8 клас

10 клас

момчета

момичета

общо

N=67

N=63

N=61

N=84

N=107

N=191

0,91

0,88

0,90

0,88

0,91

0,90

α на
Корнбах

4.3. Въпросник за изследване на агресията
Като допълнение към другите два метода прилагаме и авторски въпросник, който включва
35 айтема (един от които е открит), като отговорите при въпроси 1-34 се дават отново с
помощта на 5-степенна Ликъртова ска̀ла, а последният, 35-ти въпрос е открит.
Инструментът съдържа 7 подскали. По-долу са описани всички подскали, като са приведени
по два примерни айтема за всяка подскала, както и последния открит айтем, (който е част от
последната подскала).
Инструментална агресия. Подскалата съдържа 3 въпроса, например:



„Понякога влизам в схватки със съученик, за да спечеля уважението на другите.“



„Нормално е да действам със сила спрямо някой, който превъзхождам
физически, само за да го накарам да направи каквото искам.“

По-високите стойности от тези въпроси са индикатор за наличие на инструментална агресия.
Трябва да се отбележи, че всички въпроси, които са в тази подскала се съдържат и в
следващата подскала – тази за нормативните нагласи спрямо агресията.
Нормативни нагласи спрямо агресията. Тази подскала съдържа следните 6 въпроса и
измерва нормативните нагласи и/или вътрешните убеждения на ученика към използването
на агресия и насилие като средство за решаване на проблемите. Например:


„Колкото и да не ти се иска, в някои ситуации просто нямаш друг избор, освен
да се сбиеш с някого.“



„Когато твой приятел се държи нападателно към другите, ти подкрепяш ли
го?“

По-високите стойности от тези въпроси показват убеждения и склонност към агресивно
поведение.
Неагресивни стратегии. Тази подскала се отличава идейно от останалите (които
акцентират на айтеми, измерващи агресивното поведение и степента на проявяване на
агресия). Тя измерва наличието на неагресивни, или адаптивни стратегии на изследваното
лице за справяне в дадена ситуация. Подскалата включва следните 6 въпроса, например:


„Не е нужно да се отговаря на агресията с агресия. Има други начини за решаване
на проблемите.“



„Ако съм ядосан на някого, просто правя всичко възможно да не му обръщам
внимание“.

Както при другите подскали, отговорите се дават с помощта на 5-степенна Ликъртова ска̀ла,
като тук разликата е, че по-високите стойности от всеки айтем са индикация за наличието
на неагресивни и адаптивни стратегии за справяне в ситуацията.
Конкретни ситуации. Тази подскала включва 6 въпроса и измерва и оценя реакции на
ученика в конкретни ситуации в училище и как би реагирал в такива ситуации. Това показва

евентуалното му отношение към агресивно, конфликтно, или склонност за търсене на
неагресивни методи за справяне със ситуацията. Например:


„В междучасието Боян е унижен от съученика си Петър, пред приятели и
съученици. Как трябва да постъпи Боян?“



„Представи си, че твой съученик те дразни с поведението си и според теб се
„прави на нещо повече“ от другите. Как ще се отнасяш с него?“

Като възможни отговори (както и в другите подскали) са изброени 5 различни вида
„реакции“ в такава ситуация, като във всички въпроси от подскалата (както и при другите
подскали от инструмента) и отговорите отново се дават с помощта на 5-степенна Ликъртова
ска̀ла. Съответно по-високите стойности от тази подскала показват убеждения и склонност
към агресия, а по-ниските са индикатор за склонност за търсене на неагресивни методи за
решаване на проблемите.
Отношенията „учител-ученик“. Тази подскала съдържа 4 въпроса, като измерва и оценя
отношенията на учениците към учителите и дава светлина по въпроса доколко тези
отношения способстват за възникването на конфликтни ситуации и прояви на агресия.
Например:


„Според теб, как се отнасят учителите с учениците?“



„Има ли учители, които да се отнасят лошо лично с теб?“

По-високите стойности от тези въпроси са индикатор за наличие на повече конфликтни
ситуации и съответно способстват за наличието на агресия в поведението на ученика.
Семейно влияние. Тази подскала обхваща 6 въпроса и измерва степента на влияние на
семейството и семейната среда върху агресивните убеждения и поведение на ученика.
Например:


„Колко често възникват конфликти във вашето семейство?“



„Колко често получаваш похвали от родителите си за постиженията си в
училище?“

По-високите стойности са индикатор за влияние на семейната среда, провокиращо
агресивно поведение, а по-ниските – за склонност за търсене на неагресивни методи и
сценарии за решаване на текущите проблеми.
Медийно влияние. Тази подскала включва 7 въпроса. Тя оценя отношението на ученика
към телевизията, интернет и медийното насилие и измерва доколко влиянието му
способства за усвояването на агресивни сценарии за решаване на проблемите и агресивно
поведение, което е следствие от медийното влияние. Например:


„Доколко е приемливо през голяма част от свободното си време да играеш
компютърни игри?“



„Какъв тип филми предпочиташ?“

Както и при другите подскали като възможни отговори тук отговорите, оценени с по-високи
стойности са индикатор за по-честа консумация на агресия в медийното пространство и
редовно излагане на медийна агресия. По-високите стойности от тези въпроси са индикатор
за това, че ученикът е редовен консуматор на медии, компютърни игри, съдържащи агресия
и пр. Следователно той е често изложен пред медийна агресия и риска от развиването на
агресивно поведение е по-голям.
Тази подскала съдържа и един открит въпрос, а именно:
„Има ли филмов герой, на когото подражаваш и се възхищаваш? Ако да, кой е той?
Опиши с кратък разказ кои негови качества те впечатляват?“
Отговорите, получени от този въпрос са предмет на качествен анализ, който е представен
отделно след количествения анализ в следващата глава.
Надеждност
Получените стойности вътрешна съгласуваност по подскали са следните:
Инструментална агресия = 0.71; Нормативни нагласи спрямо агресията = 0.71; Неагресивни
стратегии = 0.72; Конкретни ситуации = 0.76; Отношенията „учител-ученик“ = 0.71;
Семейно влияние = 0.51; Медийно влияние = 0.67.
За целия въпросник е α = 0.73.
На табл. 4 са представени алфа-коефициентите, разпределени по пол и клас.

Таблица 4. Вътрешна съгласуваност на въпросника за изследване на агресията по
пол и клас
клас/пол

6 клас

8 клас

10 клас

момчета

момичета

общо

N=67

N=63

N=61

N=84

N=107

N=191

0,81

0,65

0,65

0,72

0,73

0,73

α на
Корнбах

Въпреки сравнително ниският получен алфа коефициент по подскалата Семейно влияние
виждаме, получените коефициенти за останалите подскали са добри, както и общият алфа
коефициент на въпросника (α=0.73) е над границата от 0.7, което показва добра надеждност.
Обработка на резултатите
В съответствие с целите на изследването при количествената обработка на резултатите бяха
използвани следните статистически анализи:


Корелационен анализ



Регресионен анализ



t-тест на Стюдънт



Дисперсионен анализ

За статистическата обработка на данните беше използвана програмата SPSS, 23-та версия.

Трета глава
Резултати от изследването и интерпретацията им
1. Резултати от изследването за въпросника на Бъс и Пери
Корелациите на Пирсън между субскалите на въпросника на Бъс и Пери умерено корелират
помежду си. Наблюдават се сходства с оригиналното англоезично изследване, както и с
апробацията на въпросника за български условия, където физическа и вербална агресия
също са силно корелирани (вж. табл. 5). Гняв силно корелира с всички останали компоненти
(най-силната корелация е осъществена с Физическа агресия), като съществува тенденция за
по-ниска стойност на корелацията с Враждебност.
Таблица 5. Корелационни коефициенти между субскалите на въпросника на Бъс и
Пери (N=191)
Физическа агресия

Вербална агресия

Гняв

Враждебност

Физическа агресия
Sig.

*

.522**

.596**

.506**

.000

.000

.000

Вербална агресия

.522**

*

.564**

.441**

Sig.

.000

.000

.000

Гняв

.596**

.564**

*

.536**

Sig.

.000

.000

Враждебност

.506**

.441**

.536**

Sig.

.000

.000

.000

.000

*

** значимост при р<0.01

Резултатите от сравнението по пол за субскалата физическа агресия показват, че момчетата
имат значимо по-висок показател по физическа агресия (вж. табл. 6). От това следва, че
момчетата са значително по-агресивни физически, което е в съответствие с предварителните
очаквания, според които момчетата по-често проявяват физически форми на агресия, докато
за момичетата е по-характерна индиректната агресия (Bjorkqvist et al., 1992; Crick, 1997).

Таблица 6. Средни стойности и t-тест на различия по Физическа
агресия за момчета и момичета
пол

N

Средна

Стандартно

Станд. грешка

стойност

отклонение

на средната

t

p

3.22

0.002

стойност
Физическа

момче

84

24.34

7.21

.78

агресия

момиче

107

20.85

7.61

.73

* значимост при p<0.05

Резултатът потвърждава втората част от четвъртата хипотеза, според която за
момчетата се очакват по-високи стойности по физическа агресия тъй като това се
приема като типично за тях (Lagerspetz, 1992).
Както се вижда на табл. 7 учениците от 10-ти клас проявяват физическа агресия в по-висока
степен, в сравнение с останалите класове, като особено голяма е разликата между 10-ти и 6ти клас.
Таблица 7. Post hoc сравнения на различията между класове по Физическа
агресия (тест за множествени сравнения на Шеффе)
Зависима
променлива

Физическа агресия

Разлика в

Стандартна

средната стойност

грешка

Значимост

(I) клас

(J) клас

(I-J)

6 клас

8 клас

-1.86

1.29

.355

10 клас

-5.08*

1.30

.001

6 клас

1.86

1.29

.355

10 клас

-3.21

1.32

.055

6 клас

5.08*

1.30

.001

8 клас

3.21

1.32

.055

8 клас

10 клас

* значимост при р<0.05

Това е свидетелство за увеличаване на физическата агресивност в течение на увеличаване
на възрастта/класа. Резултатите от други изследвания показват различна тенденция, като
например, че физическата агресия значително се увеличава в началото на пубертета, а след
девети клас започва да спада (Lindeman at al., 1997). В друго неотдавнашно изследване обаче
в български училища се наблюдават по-изразени прояви на физическа агресия, сред
учениците от по-горните класове (Zografova et al., 2019).
Сравнението по пол за субскалата вербална агресия не показа значимо различие между
момчетата и момичетата, като показателите са съвсем леко в полза на момчетата. Този
резултат не съответства с предварителните очаквания и не потвърждава първата част от
четвърта хипотеза, която предполага, че момичетата са обикновено по-често вербално
агресивни в сравнение с момчетата (Lagerspetz,1988; Bjorкqvist, 1992).
Сравнението по клас показа значими различия, изразяващи се в по-високи показатели при
10-ти клас (F=7.28, p<0.001; вж. табл. 8).
Таблица 8. Post hoc сравнения на различията между класове по Вербална
агресия (тест за множествени сравнения на Шеффе)
Зависима
променлива

Вербална агресия

Разлика в

Стандартна

средната стойност

грешка

Значимост

(I) клас

(J) клас

(I-J)

6 клас

8 клас

-1.46

.76

.161

10 клас

-2.93*

.77

.001

6 клас

1.46

.76

.161

10 клас

-1.47

.78

.173

6 клас

2.93*

.77

.001

8 клас

1.47

.78

.173

8 клас
10 клас

* значимост при р<0.05

Учениците от 10-ти клас са вербално агресивни в по-висока степен, в сравнение с тези от
останалите класове и получените стойности свидетелстват за постепенно покачване на
вербалната агресия с течение на възрастта/класа.
Не е налице значимо различие по гняв между половете, като стойностите са съвсем леко в
полза на момичетата. Сравнението по клас показа, че в показателите между класовете,

подобно на резултатите от разгледаните досега субскали, отново има значими различия,
които се изразяват в по-високи стойности за 10-ти клас (F=5.44, p<0.005).
Таблица 9. Post hoc сравнения на различията между класове по Гняв (тест за
множествени сравнения на Шеффе)
Зависима
променлива

Гняв

Разлика в

Стандартна

средната стойност

грешка

Значимост

(I) клас

(J) клас

(I-J)

6 клас

8 клас

-1.76

.97

.195

10 клас

-3.22*

.98

.005

6 клас

1.76

.97

.195

10 клас

-1.46

.99

.343

6 клас

3.22*

.98

.005

8 клас

1.46

.99

.343

8 клас
10 клас

* значимост при р<0.05

Учениците от 10-ти клас изпитват гняв в по-висока степен, в сравнение с тези от останалите
класове, като по-значима разлика отново наблюдаваме при сравнението между 10-ти и 6-ти
клас (вж. табл. 9).
Половите различия по враждебност нямат статистическа значимост, като резултатът е
леко в полза на момичетата. Този резултат не е изненадващ и може да бъде съпоставен с
други изследвания, в които между момичетата и момчетата също не се наблюдава различие
по ска̀лата враждебност (Archer, 2004; Калчев, 2009, Димитрова, 2011). Сравнението по
класове показа по-високи средни показатели за учениците от 10-ти клас (F=2.92, p<0.056),
но този път - само в сравнение с учениците от 6-ти клас. Сравнението между показателите
на 10-ти (x=20.77) и 8-ми клас (x=21.01) показа на практика почти еднакви стойности и
липса на значими различия.
Обобщавайки половите различия по всички субскали на въпросника можем да заключим,
че в настоящото изследване, подобно на резултатите от апробацията на въпросника за
български условия, имаме подчертана разлика по физическа агресия в полза на момчетата и
липса на значими различия по останалите субскали (Калчев, 2005).
Относно различията по клас, можем да обобщим, че се наблюдава плавно повишаване на
агресивното поведение с годините, като 6-ти клас като цяло е най-малко агресивен, а
съответно 10-ти клас показва агресивно поведение в най-силно изразена степен. При
сравнението по класове виждаме, че учениците от 10-ти клас са показали най-високи

показатели по всички четири субскали. В най-силна степен това е изразено при Физическа
агресия (поради най-голямата разлика в показателите между 6-ти и 10-ти клас), но тази
тенденция напълно се потвърждава и от показателите по останалите субскали. При Вербална
агресия и Гняв също наблюдаваме възрастова динамика, като имаме плавно увеличаване на
стойностите с възрастта. При Враждебност се наблюдава сходна тенденция, като имаме
почти еднакви стойности при 8-ми и 10-ти клас и значително по-ниски при 6-ти. Този
резултат се припокрива с някои предишни изследвания в българска среда, според които найагресивни са децата, които са в началото на пубертета, но с възрастта и при момичетата, и
при момчетата, агресивността се увеличава (Кръстев, 2011, Папазова & Антонова, 2012).
Резултатите, получени от въпросника за агресивност на Бъс и Пери потвърждават
третата хипотеза, която предполага наличието на по-силно изразено агресивно
поведение при учениците от по-горните класове.

2. Резултати от изследването за ска̀лата за морална неангажираност
При преглед на общите статистики по механизми става ясно, че най-високите средни
стойности при почти всички механизми са показали учениците от 10-ти клас. Изключение
прави само механизма Изгодно сравнение. Трябва да се отбележи, че при сравнението по
класове имаме значимост само по два механизма: Морално оправдаване и Пренебрегване на
вредните последици.
Корелационният анализ между механизмите показа, че най-силните получени корелации са
между механизмите: Евфемистичен език и Пренебрегване на вредните последици (r=.693);
Евфемистичен език и Изгодно сравнение (r=.634); Пренебрегване на вредните последици и
Дехуманизация (r=.619)., сравнително силна корелация между Морално оправдаване и
Евфемистичен език, (r=.554) и на Морално оправдаване с Изгодно сравнение (r=.516).
Наблюдават се доста сходства със споменатата по-горе съвкупност от изследвания с този
инструмент, описаната от Калчев, (2010)., където най-силните получени корелации са:
между механизмите Евфемистичен език с Пренебрегване на вредните последици и между
механизмите Евфемистичен език, Изгодно сравнение и Дехуманизация.

С цел проверка на валидността и установяване на това доколко цялостният процес на
освобождаване от морални задължения е свързан с агресивно поведение, бяха проверени
корелациите на субскалите от въпросника на Бъс и Пери – Физическа агресия, Вербална
агресия, Гняв и Враждебност както с общия бал за морална неангажираност, така и с всички
механизми на Ска̀лата за морална неангажираност. От получените единични връзки, прави
впечатление по-силната връзка на морална неангажираност с физическа агресия, в
сравнение с тази, получена с вербална агресия. Този резултат свидетелства за това, че
процесът за освобождаване от морална ангажираност и резултатите от него, са видимо потясно свързани с физическото проявление на агресията, отколкото с вербалното такова (вж.
табл. 10).
Таблица 10. Връзки на морална неангажираност със субскалите на
въпросника за агресията на Бъс и Пери (N=191)
Физическа
агресия
Морална

Вербална

Гняв

Враждебност

агресия

.622**

.341**

.500**

.491**

.000

.000

.000

.000

неангажираност
Sig.

** значимост при р<0.01

Резултатите от корелационния анализ с отделните механизми на СМН показаха, че
субскалите на Въпросника на Бъс и Пери корелират положително с механизмите на СМН и
най-силната корелация е между Морално оправдаване и Физическа агресия (r=0.66).
Сравнително силно корелират помежду си Физическа агресия и Приписване на вина (r=0.51).
Регресионния анализ за влиянието на всички механизми на СМН върху Физическа агресия
показа, че стойността на коригирания коефициент на детерминация (adjusted R2) e R2=0.467
(p=0.000). Това предполага, че в дадения регресионен модел чрез моралната неангажираност
са обяснени 46,7% от вариацията на проявената физическа агресия, което по Коен
(Cohen,1988) е един добър процент (вж. табл. 11).

Таблица 11. Регресионен анализ на влиянието на всички механизми на СМН върху
Физическа агресия
R2=0.467;

F(8,182)=21.839;

p=0.000

Beta

t(182)

p

Морално оправдаване

.523

6.895

.000

Евфемистичен език

.012

.144

.886

Изгодно сравнение

.069

.929

.354

Разсейване на отговорността

.018

.285

.776

Изместване на отговорността

.020

.275

.784

Пренебрегване на вредните последици

-.056

-.657

.512

Дехуманизация

.015

.194

.846

Приписване на вина

.209

2.930

.004

Предиктори

*Зависима променлива: Физическа агресия

В рамките на критерия (p<0.05) влизат само коефициентите на механизмите Морално
оправдаване (β=0.523; p=0.000) и Приписване на вина (β=0.209; p=0.004). Тези два
механизма имат и най-високите β стойности. От това следва, че влиянието на тези
механизми върху формирането на вътрешни убеждения, подтикващи към физическа агресия
е най-силно.
Регресионния анализ за влиянието на всички механизми на СМН върху Вербална агресия
също показа не толкова добра стойност на коригирания коефициент на детерминация, но
все пак той е малко по-висок от този, получен при общия бал (R2=0.145; p=0.000; вж. табл.
12).

Таблица 12. Регресионен анализ на влиянието на всички механизми на СМН върху
Вербална агресия
R2=0.145;

F(8,182)=5.025;

p=0.000

Beta

t(182)

p

Морално оправдаване

.341

3.554

.000

Евфемистичен език

.014

.135

.893

Изгодно сравнение

.071

.755

.451

Разсейване на отговорността

.139

1.750

.082

Изместване на отговорността

-.150

-1.628

.105

Пренебрегване на вредните последици

-.013

-.122

.903

Дехуманизация

-.013

-.140

.889

Приписване на вина

.070

.774

.440

Предиктори

*Зависима променлива: Вербална агресия

Тук в рамките на критерия (p<0.05) е само коефициентът на механизма Морално
оправдаване (β=0.341; p=0.000), който (както и при регресионния анализ на всички
механизми на СМН с физическа агресия) има и най-високата β стойност. От това се налага
изводът за силното влияние на този механизъм върху формирането на убеждения,
подтикващи към вербална агресия.
Регресионният анализ за влиянието на механизмите на СМН върху Гняв показа, че подобно
на резултатите от регресионния анализ със зависими променливи физическа и вербална
агресия, отново най-висок β коефициент има механизмът Морално оправдаване (β=0.382;
p=0.000; вж. табл. 13), който е единственият, чиято значимост е в рамките на критерия от
p<0.05. От това следва, че е влиянието на този механизъм върху формирането на вътрешни
убеждения, подтикващи към гняв е най-силно. Подобно на резултатите от регресионния
анализ със зависими променливи физическа и вербална агресия и тук механизмът
Пренебрегване на вредните последици има отрицателна β стойност.

Таблица 13. Регресионен анализ на влиянието на всички механизми на СМН върху
Гняв
R2=0.277;

F(8,182)=10.104;

p=0.000

Beta

t(182)

p

Морално оправдаване

.382

4.330

.000

Евфемистичен език

.092

.969

.334

Изгодно сравнение

.052

.602

.548

Разсейване на отговорността

.101

1.391

.166

Изместване на отговорността

-.057

-.673

.502

Пренебрегване на вредните последици

-.057

-.577

.565

Дехуманизация

.027

.307

.760

Приписване на вина

.124

1.486

.139

Предиктори

*Зависима променлива: Гняв

Регресионният анализ показва, че моралната неангажираност като предиктор влияе върху
зависимата променлива Враждебност, като вариацията е обяснена в 23.7% (R2=0.237;
b=0.491; p=0; вж. табл. 14).
Таблица 14. Регресионен анализ на влиянието на Морална неангажираност върху
Враждебност
Предиктор

Морална неангажираност

R2=0.237;

F(1,189)=60.024;

p=0.000

Beta

t(189)

p

.491

7.748

.000

*Зависима променлива: Враждебност

Регресионния анализ на влиянието на всички механизми на СМН върху Враждебност
показва също умерена и малко по-ниска от тази, която наблюдавахме при Гняв стойност на
коригирания коефициент на детерминация (R2=0.212; p=0.000).
Общо може да се приеме, че механизмът Морално оправдаване е най-силен предиктор по
отношение на измерваните форми на поведение със субскалите от въпросника на Бъс и
Пери. Това налага изводът, че моралното оправдаване на собствените нехуманни постъпки,

обосновавайки ги с различни социални, икономически и пр. фактори е най-силно влияещият
механизъм, водещ до различните форми на агресия в настоящото изследване.
Чрез проведения корелационен и регресионен анализ на моралната неангажираност и
зависимите променливи - субскалите от въпросника на Бъс и Пери, се потвърждава шеста
хипотеза, според която се очакват положителни връзки между високите стойности по
морална неангажираност и агресивно поведение. Хипотезата е базирана на твърдението,
че процесът на освобождаване от морална ангажираност е свързан с намаляване на
просоциалността и вината у личността и стимулира когнитивни и афективни реакции,
детерминиращи агресията (Bandura, Barbaranelli, Caprara, Pastorelli, 1996, Зографова, 2005).
Общото сравнение на средните стойности за морална неангажираност по пол показа, че
няма значима разлика. Резултатите, получени при момчета и момичета за различните
механизми показаха, че значимо различие по фактор пол са получени при механизмите
Морално оправдаване (в полза на момчетата) и близко до значимостта е показателя при
Изместване на отговорността (в полза на момичетата). По останалите механизми значими
разлики по пол не се наблюдават. В това отношение резултатите в голяма степен не
съответстват с тези, описани от Калчев през 2010 г., където сравнението на отделните
показатели с единични t-тестове показва по-високи показатели при момчетата и при осемте
механизма за морална неангажираност, както и значимо понижаване с възрастта при всички,
с изключение на Разсейване на отговорността и Изместване на отговорността (Калчев,
2010).
При сравнението по класове от резултатите става ясно, че има значим ефект при
механизмите Морално оправдаване (в най-висок показател за 10-ти клас спрямо 6-ти и 8-ми
клас) и Пренебрегване на вредните последици (най-високият показател за този механизъм
има 10-ти клас, а различието между 6-ти и 8-ми клас не е значимо).
Като цяло резултатите показват, че учениците от 10-ти клас проявяват с най-високи
стойности почти всички механизми при процеса за освобождаване от морална
ангажираност, въпреки липсата на значимост в стойностите по някои от механизмите, както
и при общия бал за морална неангажираност. Очевидно тенденцията за покачване на
моралната неангажираност с течение на възрастта е налице и за нея говори фактът, че при
сравнението по класове, учениците от 10-ти клас имат най-висок показател по всички

механизми, освен Изгодно сравнение. Най-високата стойност на 10-ти клас при прегледа на
общия бал за морална неангажираност също потвърждава този извод.
Ако се приеме, че агресивното поведение намалява с възрастта, това също би било фактор
за низходяща тенденция при моралната неангажираност (Калчев, 2010). Изхождайки от това
логично определение, можем да направим противоположният извод за настоящото
изследване: след като се наблюдава увеличаване на агресивното поведение с възрастта,
съответно можем да очакваме и възходяща тенденция при моралната неангажираност.

3. Резултати от изследването за въпросника за изследване на агресията
При преглед на средните стойности на въпросника, разпределени по класове става ясно, че
10-ти клас има най-високи средни стойности по всички подскали, с изключение на
подскалата, измерваща възможните неагресивни стратегии за справяне в ситуациите. От
това следва, че 10-ти клас има най-силно изразено агресивно поведение във всички
измервани от въпросника аспекти на агресията.
Корелациите на Пирсън (вж. табл. 15) между подскалите на въпросника показват, че
подскалата Нормативни нагласи спрямо агресията корелира най-силно с Инструментална
агресия (r=.776), но осъществява стабилни корелации също с Конкретни ситуации и
Отношенията „учител-ученик“. Това е очаквано, тъй като общите убеждения относно
агресивно поведение е логично да намират своето изражение в конкретните училищни
ситуации, както и при отношенията на учениците с учителите.
Тъй като това е подскала, измерваща неагресивните стратегии и високите стойности от
отговорите на въпросите, съдържащи се в нея са признак за наличие на неагресивни
стратегии за решаване на проблемните ситуации, то Неагресивни стратегии корелира
негативно и с всички останали подскали във въпросника. Най-силните такива корелации са
с Конкретни ситуации (r= -.518) и Нормативни нагласи спрямо агресията (r= -.491).
Силната отрицателна корелация с Конкретни ситуации може да бъде предпоставка за това,
че изследваните лица са търсили в по-малка степен неагресивни стратегии за справяне в
описаните конкретни ситуации. Най-слабите негативни корелации Неагресивни стратегии
осъществява с Медийно влияние и Семейно влияние. От корелациите следва също, че според
резултатите от настоящото изследване, влиянието на медийното пространство върху

учениците няма силна връзка с отношенията им с учителите. Също така може да се направи
изводът, че рядко се стига до инструментална агресия в отношенията между учениците с
учителите. Сравнително силна корелация Семейно влияние осъществява и с Конкретни
ситуации, и вероятно то има своята роля при справяне в конкретните училищни ситуации.
Най-слабо Семейно влияние корелира с Медийно влияние и Инструментална агресия.

Таблица 15. Корелационни коефициенти между подскалите на въпросника за
изследване на агресията (N=191)

Инструментална
агресия

ИА

НН

НС

КС

УУ

СВ

МВ

*

.776**

-.304**

.427**

.275**

.121

.118

.000

.000

.000

.000

.096

.103

*

-.491**

.618**

.503**

.227**

.277**

.000

.000

.000

.002

.000

*

-.518**

-.431**

-.235**

-.118

.000

.000

.001

.103

*

.605**

.313**

.282**

.000

.000

.000

*

.355**

.217**

.000

.003

*

.096

Sig.
Нормативни нагласи
спрямо агресията
Sig.
Неагресивни

.776**
.000
-.304**

-.491**

Sig.

.000

.000

Конкретни ситуации

.427**

.618**

-.518**

Sig.

.000

.000

.000

.275**

.503**

-.431**

.605**

Sig.

.000

.000

.000

.000

Семейно влияние

.121

.227**

-.235**

.313**

.355**

Sig.

.096

.002

.001

.000

.000

Медийно влияние

.118

.277**

-.118

.282**

.217**

.096

Sig.

.103

.000

.103

.000

.003

.188

стратегии

Отношенията
„учител-ученик“

.188
*

** значимост при р<0.01

Медийно влияние корелира най-силно с Конкретни ситуации (r=.282) и Отношенията
„учител-ученик“. Корелациите свидетелстват за това, че медийното влияние играе важна
роля както при нормативните нагласи на учениците спрямо агресията, така и в процеса на
вземане на решения за справяне в конкретните училищни ситуации. Най-слабо тази

подскала корелира със Семейно влияние и Инструментална агресия. Медийно влияние
осъществява и най-слабата негативна корелация с Неагресивни стратегии (r= -.118). Така
частично се потвърди втората хипотеза, според която се очакват положителни връзки
между медийното влияние и формирането на агресивно поведение. Честата консумация
на медии, съдържащи агресия в съдържанието си повишава риска от евентуално агресивно
поведение (Bushman & Anderson, 2002).
С цел установяване на валидността на данните от изследването бяха проверени и
корелациите на подскалите от въпросника за изследване на агресията с тези от въпросника
на Бъс и Пери: Физическа агресия, Вербална агресия, Гняв и Враждебност.
Резултатите показват, че най-силно със субскалите от въпросника на Бъс и Пери корелира
подскалата Конкретни ситуации. Особено силно изразена е корелацията с Физическа
агресия (r=.629) което е и най-силната получена връзка в корелациите между двата
въпросника, доказваща, че тази форма на поведение е измерваната в изследването.
Конкретните ситуации са в най-силна негативна корелация с Неагресивни стратегии,
което също валидира измерванията, тъй като реакциите, измервани при Бъс и Пери са
конкретни, т.е. самите те са пораждани и проявявани в специфични ситуации.
Нормативни нагласи спрямо агресията е другата подскала, която относително силно
корелира с Физическа агресия (.555). Тя осъществява сравнително силни връзки и с
Вербална агресия и с Гняв но корелира слабо с Враждебност. Слаби връзки наблюдаваме
при Инструментална агресия с всички субскали от въпросника на Бъс и Пери.
Положителните и значими корелационни коефициенти на Семейно влияние в дадения модел
с физическа агресия, вербална агресия, гняв и враждебност потвърждават пета хипотеза,
според която се очакват положителни връзки между семейното влияние върху
агресията. Семейството е основополагащ фактор за формирането на личността и
децата често са повлияни от агресивното поведение на техните родители (Capaldi,
Pears, Patterson, & Owen, 2003; Connell & Goodman, 2002; Huesmann et al.,1984;
Huesmann & Bushman, 2010).
Корелациите на медийно влияние с физическа и вербална агресия в дадения модел
потвърдиха очакваните от втора хипотеза положителни връзки между медийното
влияние и агресивното поведение. Хипотезата е основана на предположението, че

честата консумация на медии, съдържащи агресия в съдържанието си повишава риска
от формирането на агресивно поведение (Bushman & Anderson, 2002).
Неагресивни стратегии очаквано осъществява негативни корелации с всички субскали на
въпросника на Бъс и Пери, а най-силно получената такава е с Физическа агресия (r= -.413)
(вж. табл. 16).
Таблица 16. Връзки между променливите от въпросника за изследване на агресията
със скалите от въпросника на Бъс и Пери

Инструментална агресия
Sig.
Нормативни нагласи спрямо

Физическа агресия

Вербална агресия

Гняв

Враждебност

.319**

.148*

.182*

.096

.000

.042

.012

.188

.555**

.314**

.380**

.187**

.000

.000

.000

.010

-.413**

-.199**

-.294**

-.201**

.000

.006

.000

.005

.629**

.484**

.476**

.341**

.000

.000

.000

.000

.490**

.396**

.406**

.321**

.000

.000

.000

.000

.286**

.167*

.207**

.343**

.000

.021

.004

.000

.265**

.162*

.066

.113

.000

.025

.362

.120

агресията
Sig.
Неагресивни стратегии
Sig.
Конкретни ситуации
Sig.
Отношенията „учител-ученик“
Sig.
Семейно влияние
Sig.
Медийно влияние
Sig.

** значимост при р<0.01
* значимост при р<0.05

Резултатът от регресионния анализ със зависима променлива Физическа агресия и
предиктори някои от подскалите на Въпросника за изследване на агресията (ВИА) показа
умерена стойност на коригирания коефициент на детерминация (R2=0.372; p=0.000; вж.
табл. 17).

Таблица 17. Регресионен анализ на влиянието на променливи от ВИА върху
Физическа агресия
R2=0.372;

F(4,186)=29.194;

p=0.000

Beta

t(186)

p

Нормативни нагласи спрямо агресията

.385

5.667

.000

Отношенията „учител-ученик“

.238

3.412

.001

Семейно влияние

.105

1.704

.090

Медийно влияние

.096

1.602

.111

Предиктори

*Зависима променлива: Физическа агресия

В рамките на критерия за значимост p<0.05 влизат коефициентите на подскалите
Нормативни нагласи спрямо агресията (β=0.385; p=0.000) и Отношенията „учителученик“ (β=0.238; p=0.001). Останалите две подскали имат стойности, близки до този
критерий. От тези резултати следва, че нормативните нагласи към агресията на учениците
са предимно върху физическото ѝ проявление. Също така виждаме, че в отношенията на
учителите с учениците се насърчава проява на физическа агресия от страна на учениците.
Регресионния анализ на същите предиктори и зависима променлива Вербална агресия
показва ниска стойност на коригирания коефициент на детерминация (R2=0.160; p=0.000;
вж. табл. 18). От този резултат се налага изводът, че семейната среда и медиите оказват послабо влияние върху учениците по отношение на вербалното проявление на агресията,
отколкото отношенията им с учителите.
Таблица 18. Регресионен анализ на виянието на предиктори от ВИА върху Вербална
агресия
R2=0.160;

F(4,186)=10.027;

p=0.000

Beta

t(186)

p

Нормативни нагласи спрямо агресията

.141

1.788

.075

Отношенията „учител-ученик“

.305

3.787

.000

Семейно влияние

.022

.303

.762

Медийно влияние

.055

.789

.431

Предиктори

*Зависима променлива: Вербална агресия

Резултатите показват, че в рамките на критерия за значимост p<0.05 е коефициентът на
поредиктора Отношения „учител-ученик“ (β=0.305; p=0.000) и много близо до критерия за
значимост е този на Нормативни нагласи спрямо агресията (β=0.141; p=0.075). Останалите
два предиктори имат доста по-високи стойности от критерия за значимост. От тези
резултати може да се направи изводът, че в отношенията на учениците с учителите има
прояви на вербална агресия, която е и най-разпространена в училищна среда в момента,
според резултатите от актуално изследване в българска среда (вж. Zografova et al., 2019). От
дадения анализ се вижда, че предикторното влияние на семейно и медийно влияние върху
формирането на вербална агресия е по-слабо в сравнение с влиянието, което получават
учениците от отношенията си с учителите в училищната среда.
Резултатът от регресионния анализ на тези четири предиктора и зависима променлива Гняв
показа ниска стойност на коригирания коефициент на детерминация (R2=0.196; p=0.000)
(вж. табл. 19).

Таблица 19. Регресионен анализ на влиянието на предиктори от ВИА върху Гняв
R2=0.196;

F(4,186)=12.60;

p=0.000

Beta

t(186)

p

Нормативни нагласи спрямо агресията

.247

3.206

.002

Отношенията „учител-ученик“

.275

3.489

.001

Семейно влияние

.060

.863

.389

Медийно влияние

-.068

-.993

.322

Предиктори

*Зависима променлива: Гняв

Под критерия за значимост p<0.05 отново влизат първите две подскали: Нормативни
нагласи спрямо агресията (β=0.247; p=0.002) и Отношения „учител-ученик“ (β=0.275;
p=0.001) Останалите два предиктора нямат значим ефект относно формирането на гняв.
Резултатът от регресионния анализ на влиянието на предикторите върху зависима
променлива Враждебност показва ниска стойност на коригирания коефициент на
детерминация (R2=0.147; p=0.000; вж. табл. 20).

Таблица 20. Регресионен анализ на влиянието на предиктори от ВИА върху
Враждебност
R2=0.147;

F(4,186)=9.175;

p=0.000

Beta

t(186)

p

Нормативни нагласи спрямо агресията

.008

.102

.919

Отношенията „учител-ученик“

.216

2.659

.009

Семейно влияние

.261

3.634

.000

Медийно влияние

.039

.553

.581

Предиктори

*Зависима променлива: Враждебност

В рамките на критерия за значимост p<0.05 влизат два предиктора: Отношенията „учителученик“ (β=0.216; p=0.009) и Семейно влияние, която има по-висока β стойност (β=0.261;
p=0.000). Останалите два предиктора имат стойности доста по-високи от критерия за
значимост. Отношенията „учител-ученик“ и Семейно влияние въздействат като значими
фактори за проявата на враждебност от страна на учениците. Дадения регресионен анализ
показва, че медийното влияние не е фактор, който предизвиква гняв и враждебност у
учениците.
При анализа на различията по пол за подскалата Нормативни нагласи спрямо агресията
наблюдаваме значима разлика в полза на момчетата. Това може да се приеме като
свидетелство за изразени в по-силна степен общи агресивни подбуди при момчетата, в
сравнение с момичетата. Сравнението по клас показа, че показателя при 10-ти клас е
отчетливо по-висок в сравнение с тези от останалите класове. Най-нисък показател по тази
подскала имат учениците от 6-ти клас, но няма значими разлики между 6-ти и 8-ми класове.
Това показва плавно покачване в нормативните агресивни убеждения с възрастта.
Резултатите от сравнението по пол за Неагресивни стратегии показа значими различия в
полза на момичетата (вж. табл. 21), което показва, че момичетата са по-склонни да търсят
неагресивни стратегии за решаване на проблемите.

Таблица 21. Средни стойности и t-тест на различия по Неагресивни
стратегии за момчета и момичета
пол

N

Средна

Стандартно

Станд. грешка

стойност

отклонение

на средната

t

p

-2.55

0.012

стойност
Неагресивни

момче

84

23.32

4.62

.50

стратегии

момиче

107

24.91

4.00

.38

* значимост при p<0.05

Значими различия са налице и при конкретните ситуации, където учениците от повисоките класове са показали по-агресивен подход за справяне с дадената ситуация, докато
при сравнението по пол за тази подскала няма значими различия между момчетата и
момичетата.
Подскалата измерваща отношенията на учениците с учителите не показва значими разлики
при 6-ти и 8-ми клас, но при 10-те класове са значимо по-негативни. Това потвърди
очакването от първа хипотеза за очертаване на измерения на междуличностните
отношения между съучениците и връзката им с проявите на агресия (Димитрова, 2009,
Ortega-Ruiz, Nunez, 2012).
При семейното и медийното влияние не се наблюдават значими различия по фактор клас.
Резултатите от сравнението на данните за медийно влияние по пол показа, че при момчетата
медийното влияние за формиране на агресивно поведение е значително по-силно изразено,
отколкото при момичетата. Тук наблюдаваме и най-силно изразената разлика в показателите
между момчетата и момичетата за всички подскали във въпросника (вж. табл. 22).

Таблица 22. Средни стойности и t-тест на различия по Медийно
влияние за момчета и момичета
пол

N

Средна

Стандартно

Станд. грешка

стойност

отклонение

на средната

t

p

5.74

0.000

стойност
Медийно влияние

момче

84

20.35

5.00

.54

момиче

107

16.54

4.16

.40

* значимост при p<0.05

Този резултат свидетелства за това, че момчетата са по-чести консуматори на медийни
продукции, компютърни игри и сайтове в интернет, съдържащи агресия в съдържанието си,
като те са и в по-голяма степен повлияни от тях.
Подскалата, измерваща медийното влияние върху формирането на агресивни убеждения и
поведение съдържа и един открит въпрос, а именно:
„Има ли филмов герой, на когото подражаваш и се възхищаваш? Ако да, кой е той?
Опиши с кратък разказ кои негови качества те впечатляват?“
Проведеният качествен анализ на получените на този въпрос отговори показа следните
резултати:
На въпроса са отговорили общо 29 изследвани лица (12 момчета и 17 момичета).
Разпределението от отговорилите по класове е следното: 10 шестокласници, 14
осмокласници и 5 десетокласници.
Отговорите с посочени любими герои от учениците бяха условно разделени на 2 групи:
1) „Неагресивни“ герои – такива герои, които не се характеризират с агресивно поведение
2) „Агресивни“ герои – такива герои, за които е характерна проявата на агресия.
По отношение на половите различия, „неагресивни“ герои като любими са посочили 7
момчета и 12 момичета, а „агресивни“ са посочили 6 момчета и 4 момичета. Като цяло се
наблюдават сходства във вкуса и интересите спрямо избора на любими герои при момчетата
и момичетата, което отново демонстрира изравняването на предпочитанията между двата
пола. Подобно на самите прояви на агресия.
Разпределението на отговорите по класове е следното:
-6-ти клас: 7 „неагресивни“ и 3 „агресивни“ герои (преобладават „неагресивните“ герои);
-8-ми клас: 10 „неагресивни“ и 4 „агресивни“ (преобладават „неагресивните“ герои);
-10-ти клас: 2 „неагресивни“ и 3 „агресивни“ герои.
Отговорите като цяло потвърдиха изводът, получен от количествения анализ, а именно че
агресивните убеждения се задълбочават с възрастта. Анализът на получените отговори и

същността на посочените от изследваните лица герои, доведоха до извода, че на учениците
от 10-ти клас допадат подчертано активни персонажи като герои.

4. Връзки на отделните механизми на новия модел за обяснение на агресията, въз
основа на получените резултати.
На базата на анализираните от изследването резултати, предложеният теоретичен модел
претърпява някои промени (вж. фиг. 2). Той до голяма степен се потвърждава чрез връзките
между компонентите си.
Фигура 2. Връзки между компонентите на новия модел за формиране на агресивно
поведение въз основа на анализа на резултатите от изследването

Потвърди се очакваната връзка между морална неангажираност и агресивно поведение,
както и между моралната неангажираност и нормативните нагласи към агресията през
основен, подпомагащ процеса за освобождаване от морални задължения механизъм
Морално оправдаване. Очакванията за силни връзки с останалите два механизма
(Евфемистичен език и Изгодно сравнение) се потвърдиха частично от получените резултати.
Тези очаквания се базираха на утвърждението на Бандура, че комбинацията от тези три

механизма е най-ефективната комбинация от психологически механизми водеща до
освобождаване от морална ангажираност (Bandura, 2002). Установи се положителна връзка
между семейното влияние и нормативните нагласи спрямо агресията, както и между
семейното влияние и агресивно поведение, а и между процеса за освобождаване от морална
ангажираност с отношенията „учител-ученик“. Също бяха установени индикации за
наличие на физическо и вербално проявление на агресията в отношенията на учителите с
учениците. Базирайки се на резултатите от изследването имаме положителни връзки между
медийно влияние и агресивно поведение.

5. Обобщение и въпроси
Първоначалният вариант на предложеният модел представлява описание на когнитивните
процеси, свързани с реализацията на агресивност и реализира интегриране на подходите на
информационните модели и концепцията на Бандура за морална неангажираност. Моделът
включва както социалнопсихологичните фактори на влиянията от социалната и училищната
среда, така и медийното влияние като причини, които в комбинация с процесът на
освобождаване от морална ангажираност биха могли да доведат до агресивно поведение.
Според модела, този процес е най-вероятно да бъде осъществен предимно чрез три от
механизмите, които според Бандура оказват най-силно влияние за освобождаването от
морална ангажираност, а именно: морално оправдаване, изгодно сравнение и евфемистичен
език. Този процес също така може да бъде причина за формиране на типичните за
информационните модели агресивни възприятия и скриптове /сценарии/, които от своя
страна могат да доведат до агресивни подбуди.
В следствие на получените от изследването резултати предложеният модел претърпява
някои промени. Както се вижда на фиг. 2, беше включено е семейното влияние, тъй като то
представлява

един

от

най-важните

социализиращи

личността

фактори,

а

социалнопсихичната атмосфера и агресивните прояви на родителите влияят върху нагласите
и поведението на децата (Capaldi, Pears, Patterson, & Owen, 2003; Connell & Goodman, 2002;
Huesmann et al.,1984; Huesmann & Bushman, 2010). Семейството е особено значим фактор,
който в комбинация с медийното влияние и освобождаването от морална ангажираност
може да доведе до агресивни подбуди. В хода на изследването получихме положителни
връзки между семейното влияние и агресивното поведение. Друга промяна в модела е

включването на фактора отношенията „учител-ученик“. Отношенията на учениците с
учителите са особено значими по отношение на определянето на социалнопсихологическия
климат в училищната среда.
Според представянето и интерпретацията на резултатите, в хода на изследването моралната
неангажираност (както общия бал, така и по отделните механизми) осъществява силни
положителни корелационни връзки с конкретни ситуации и с отношенията „учителученик“. От това следва, че резултатът от процесът на освобождаване от морална
ангажираност намира своето конкретно проявление в отношенията на учениците с
учителите, както и в, и чрез описаните конкретни ситуации в училищна среда. В тази връзка
в неотдавнашно изследване е установено, че най-често срещаните прояви на агресия от
ученици към учители са заяждане, подигравки или дразнене от ученик. Според същото
изследване 70% от учителите са били обект на заяждане, а най-често срещаната причина за
проява на агресия от учител към ученик (при провокация) е засрамване на ученика пред
останалите (Zografova et al., 2019).
Друго нововъведение в авторския модел e факторът нормативни нагласи спрямо агресията.
Общото отношение на ученика към агресията има основополагащо значение за
формирането на агресивно поведение и резултатите от изследването потвърдиха очакваните
положителни корелационни връзки на този фактор с медийно влияние, семейно влияние,
както и с отношенията „учител-ученик“.
При изследването с въпросника на Бъс и Пери видяхме сходства с оригиналното
англоезично изследване, както и с апробацията на въпросника за български условия, където
физическа и вербална агресия са силно корелирани помежду си. В настоящото изследване,
се установи силната връзка на гнева с останалите компоненти, като най-силно той корелира
с физическа агресия. Също така бе установено, че проявата на физическа агресия е похарактерно и по-често явление отколкото проявяването на вербална агресия.
Доказа се силна релация между процеса за освобождаване от морална ангажираност и
физическото проявление на агресията. В по-слаба степен той е свързан с вербалната агресия,
която е най-разпространена в училищна среда в момента, според резултатите от
неотдавнашно изследване в българска среда (вж. Zografova et al., 2019). Това би могло да се
дължи на неголемия брой изследвани лица в настоящото изследване. Също така заслужава

да се отбележи установения предикторен ефект на изследваните отношения на учениците с
учителите по отношение на формиране и проява на физическа и вербална агресия.
Прегледът на моралната неангажираност по механизми показва на преден план ясен
предикторен ефект по отношение на измерваните форми на агресия на механизма морално
оправдаване, който корелира и най-силно с физическа агресия. Установи се, че моралното
оправдаване на собствените нарушаващи правила, норми и постъпки осигурява възможност
на личността да се оправдава чрез различни социални, междуличностни и други фактори и
е най-тясно свързаният и действащ феномен по посока на физическа агресия, чувство на
гняв, враждебност и вербална агресия. Механизмът морално оправдаване осъществява
значима връзка с медийно влияние, което се очакваше по аналогия с концепцията на Бандура,
според когото телевизията и медиите имат голям принос за моралното оправдаване на
насилието под различни форми (Bandura, 2004). Очакванията за силна предикторна роля на
останалите два механизма (става дума за евфемистичен език и изгодно сравнение които в
комбинация с морално оправдаване са най-ефективната комбинация от психологически
механизми водеща до освобождаване от морална ангажираност, според Бандура) се
потвърдиха частично. Като цяло по-слабият предикторен ефект при някои от другите
механизми на морална неангажираност вероятно е предизвикан от факта, че в изследваната
възраст, поведенческите прояви на агресия се припокриват със смисъла на механизмите на
морална неангажираност - така както те са формулирани в методиката на Бандура,
адаптирана за български условия. Може да се допусне, че съдържанието им би било поефективно в по-зрели възрастови периоди. Но освен това би било релевантно създаването
на възрастово специфични скали в сферата на моралното оправдаване. Има се предвид, че
айтемите биха могли да съдържат и повече защитни възможности при тийнейджърска
възраст, за да се избегне социалната желателност при отговорите. Формиращата се в
юношеството система от морални ценности по-трудно може да се „заобиколи“ чрез
механизмите за морална неангажираност, което е предпоставка за ограничаване на
действието им (по Калчев, 2010).
Потвърди се, че учениците в значителна степен са повлияни от агресията в медийното
пространство и интернет при формирането на поведението си и начините за справяне с
различните ситуации. Това не е изненадващо, имайки предвид, че интернет и масмедиите са

неотменна част от съвременния живот и подрастващите масово прекарват голяма част от
времето си в интернет пространството. Поради това би трябвало вниманието на родители,
учители и психолози да е насочено и към този значимо въздействащ всекидневен фактор.
Момчетата са повлияни в по-голяма степен от интернет, медии и видеоигри във връзка с
формирането на агресивно поведение, отколкото момичетата. Очевидно, те са по-чести
консуматори на медийни продукции, компютърни игри и сайтове в интернет, съдържащи
агресия в съдържанието си, и са повлияни от тях в по-голяма степен. Момчетата имат повисоки показатели и при нормативните нагласи спрямо агресията, макар и не изразени в
толкова силна степен, както при медийното влияние. От това може да се направи изводът за
по-ясно изразени агресивни подбуди при момчетата, в сравнение с момичетата. Момичетата
пък очаквано имат по-висок показател в търсенето на неагресивни стратегии за решаване на
проблемите.
От изследването беше установено, че моралната неангажираност играе важна предикторна
роля при отношенията в различните ситуации в училищна среда, както и на отношенията на
учениците с учителите. В резултат от освобождаването от морални задължения или
дезангажирането от морални норми е твърде сродна по смисъл личностна особеност, чрез
която се улеснява и агресивното нарушаване на правила, нанасянето на вреда в описаните
конкретни ситуации в училищна среда, а и във всекидневните отношения. Налице е
физическа и вербална агресия в отношенията ученици - учители, което е потвърдено и в
друго актуално изследване сред български ученици и учители (Zografova et al. 2019).
На основата на реализираното изследване и резултатите от него се формират и редица
въпроси, които биха били предизвикателство за бъдещи проучвания. Основни механизми на
моралната неангажираност проработиха и в настоящото изследване, но защо все пак една
част от тях не дадоха очакваният ефект върху поведението на учениците? Въпреки вече
изтъкнатата вероятна причина за по-слаби стойности при някои от тях поради
припокриването им по смисъл със самото агресивно поведение и предизвиквайки така
защитни и социално желани реакции, остават въпроси. Защо „туширането“ на ефектите им
се проявява и в различните класове/възрасти? Какви конкретни фактори, условия и/или
личностни особености биха могли да се добавят в бъдещи изследвания? До каква степен
може да бъде разширяван кръгът от фактори едновременно в едно и също изследване?

Увеличаването на включвания брой и разнообразие от фактори не води ли до взаимно
снижаване на ефектите на всеки един от тях? Дали не би било далеч по-ефективно
създаването на нови специфични методики, конкретно адаптирани за тип училища,
възрастови групи и класове? Не би ли било по-релевантно развитието и прилагането на
повече качествени методи, без да се изключват количествените, тъй като първите биха
позволили дълбинно навлизане в дискутираната сфера, и особено в света на подрастващи,
на юноши, на младежи? Да се възроди ли ролята на експерименталната социална психология
и експерименталните изследвания сред български ученици, с цел обхващане на реално
индивидуално личностово агресивно поведение и подтиците за проявата му? Бъдещите
систематични проучвания в училищна среда биха могли да подпомогнат търсенето на
отговорите по възникващите въпроси.

Към препоръките за бъдещи изследвания може да се посочи провеждането на повече
качествени и експериментални изследвания с по-голям брой изследвани ученици от
различни градове и училища. Също така е необходимо данните от подобни диагностични
изследвания да се вземат под внимание от учители, родители и ученици, от заинтересовани
институции и организации, както и да се въвеждат и организират превантивни и
интервентни програми и тренинги за ученици, а също и обучения за учители за овладяване
на техники за справяне в конфликтни ситуации и за редуциране ролята на агресията като
неконструктивна стратегия при проблеми в различни конкретни ситуации. В този смисъл,
както се препоръчва и от други учени и практически психолози е добре да се работи за
увеличаване на броя училищни психолози и педагогически съветници в училищата. Все още
има училища където изобщо липсва подобен специалист, независимо че наличието на само
един училищен психолог нерядко се оказва недостатъчно за решаването на различните
проблеми от подобно естество.

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд
1. На основата на съвременни модели за обяснение на агресията е изграден и верифициран
нов, интегриран модел, обединяващ социалнокогнитивния подход и концепцията на
Бандура за моралната неангажираност. Моделът е апробиран в училищна среда сред 6-ти,
8-ми, 10-ти класове, което създава и възможност да се проследи личностово и възрастово
развитието на агресивността.
2. Очертани са актуални тенденции и социалнопсихологически особености на агресията и
агресивното поведение в училище, посредством анализ на когнитивните особености в
процесите на възникването и проявяването му, както и последствията от него.
3. Проведено е емпирично изследване с доказани и изпитани във времето методологични
инструменти (Въпросника за агресията на А.Бъс и Б.Пери и Ска̀лата за морална
неангажираност на А.Бандура) и е създаден нов инструмент (Въпросник за изследване на
агресията), който измерва различни аспекти на агресията и е добро допълнение към
останалите две методики, като подкрепя и валидира резултатите, получени от тях.
4. Проведено е изследване в две различни училища в един град, което позволява подълбочинно обхващане на социалнопсихичните и личностни особености и причини на
агресивното поведение на учениците. Това е надеждна база за изграждане и прилагане на
превантивна система за редуциране на агресията в конкретните училища на града.
5. Направен е сравнителен анализ, на степента и проявлението на агресия между учениците
по пол и клас. Посредством получените от емпиричното изследване резултати са установени
и анализирани някои от причините, водещи до агресията в училищна среда, както и
последствията от нея и влиянието, което тя оказва върху социалнопсихологическия климат
в училище.
6. Реализиран е последователен сравнителен анализ на настоящото изследване спрямо други
изследвания в български извадки в сходен контекст, което показва и приемственост на
изследователската дейност, систематичност на изследванията на агресивността и
същевременно валидност на резултатите от настоящото изследване.
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