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Проаналізувавши детермінанти і фактори, що спричиняють формуванню
насильницької поведінки підлітка, виокремлено сімейні і особистісні причини прояву такої
поведінки.
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Аннотация
Проанализировав детерминанты и факторы что влекут формирование

насильственного поведения подростка, выделены семейные и личностные причины
проявления такого поведения.
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Постановка проблеми. Формування насильницької поведінки є
результатом дії багатьох факторів, а механізми її становлення знаходяться на
різних рівнях (біологічному, соціальному, індивідуально-психологічному) і
дотепер не можуть вважатися описаними. Будь-яку ділянку складної мозаїки
взаємодії різних патогенних факторів насильницької поведінки можна
проаналізувати окремо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему формування
насильницької поведінки підлітків, досліджували такі вчені, як Д. Річардсон, 

Р. Берон, В.В. Юстицький, О.С. Кочарян, С.Г. Зайцева, М. Раттер, 
О.В. Іващенко.

Вихідні передумови та мета дослідження. У наш час багато досліджень
присвячено виявленню причин і передумов формуванню насильницької
поведінки підлітків. Тому в цій статті ставимо собі завданням проаналізувати
саме особистісні і сімейні детермінанти насильницької поведінки підлітка.

Виклад основного матеріалу. Однією з самих звичайних прикмет
підліткової агресії є феномен «бунтарства» в 13-15 років на це вказує Е. Фром. 

Суть її полягає в тому, що підліток насмілюється відверто виражати свій гнів не
лише на однолітків, а й по відношенню до дорослих та тих норм і цінностей
котрі змушений приймати сам. Штрафні санкції з боку дорослих породжують
агресивні реакції, призводять до екскалації проблеми. В такій ситуації підліток
частіше  опиняється в ролі переможеного, так як не в змозі взяти верх над
батьками, бо є залежним від них передусім матеріально. До того ж йому
прищеплено, незважаючи на використання погроз і покарань, почуття поваги і
слухняності [12].

О.С. Кочарян [9] виявив, що в групі підлітків із порушеннями поведінки
докримінального рівня («важкі підлітки») є проблема ідентифікації підлітків із
батьками і матерями. Крім того, учений, використовуючи тест Л. Зонді показав: 
серед «важких» підлітків значно більше тих, чия особистісна структура
інфантильна, відображає ізольованість, брак контактів.
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На думку, Д.І. Фельдштейна [13] сім'я як первинна інстанція соціалізації
підлітка є тією соціальною нішею, в якій агресія і насильство виникають і
закріплюються. Внутрішньосімейне насильство проявляється тоді, коли
накопичуються несприятливі фактори, наприклад, відсутній емоційний зв'язок
між дітьми і дорослими, обмежена виховна компетентність, є сімейні
конфлікти, безробіття і нестійке матеріальне становище, погані житлові умови, 

соціальна ізоляція, зловживання алкоголем і наркотиками.

В даний час багато сімей випробовують кризу ідентичності, що є
причиною розвитку нервозності і психічних відхилень, які мають прямий і
непрямий вплив на появу педагогічно запущеного або такого, що зазнає на собі
жорстокого поводження приблизно 30% німецьких дітей та підлітків регулярно
піддаються насильству з боку дорослих ,вихователів. Ця відносно невелика
група дітей виховується в сім'ях зі складними відносинами і вже з дитячого
садка відрізняється від оточуючих. Діти, недоотримали батьківської любові, 
агресивно реагують на інших дітей і дорослих. Дитина починає поводитися
агресивно вже з дитячого садка і робить висновок, що агресія по відношенню
до оточуючих допустима, але жертву завжди потрібно вибирати меншу і
слабкішу за себе. Від батьків дитина дізнається, що агресія і насильство є
засобом впливу на людей і контролю над ними, і вдається до агресивних дій в
спілкуванні з іншими дітьми. У батьків дітей з агресивною поведінкою частіше, 
ніж в благополучних сім'ях, зустрічаються патологічні відхилення
(зловживання алкоголем, антисоціальна поведінка, сварки, конфлікти із
застосуванням погроз і сили). Стиль виховання відрізняється авторитарністю
жорстокістю і непослідовністю, батьки приділяють дитині недостатньо уваги,

агресивність і егоцентризм з їхнього боку - звичайне явище [13].

Для нас становить науковий інтерес позиція Р.Берона і Д.Річардсона [2], 

які наводять такі сімейні фактори, сприятливі для становлення агресивної
поведінки дітей і підлітків:

1. Погані стосунки з одним або обома батьками.

2. Відсутність батьківської підтримки дітей.

3. Неповна сім'я, де немає діла до дитини.

Представлені три групи є факторами дитячо-батьківських стосунків. 
Згідно з теорією прихильності, маленькі діти розрізняються за ступенем
почуття безпеки у своїх стосунках з матір'ю . У надійно прив'язливої дитини в
минулому – надійне, стійке і чуйне ставлення з боку матері; вона схильна
довіряти іншим людям, має добрі соціальні навички. Ненадійно прив'язлива
дитина буде уникливою або резистентною. Такі діти уникають виховательки, 

вони незговірливі і чинять опір контролю. Резистентні діти непокояться, 
розлучаючись із матір'ю, виявляють фізичну агресію, імпульсивність, 
схильність до емоційних спалахів [2]. Ненадійно прив'язливих дітей їх
однолітки оцінювали як таких, що беруть участь у більшому числі бійок, ніж
надійно прив'язливі. За даними цілого ряду досліджень [4; 6], діти з неповних
сімей більшою мірою схильні до насильницької поведінки.
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4. Особливості взаємин дитини з братом або сестрою. Результати
психологічних досліджень [2] указують, що наявність або відсутність насилля у
взаєминах між братами-сестрами  дозволяє передбачити індивідуальний рівень
агресивності кожного з них.

5. Стиль сімейного керівництва. Встановлено, що жорстоке покарання
дітей пов'язане з відносно високим рівнем їхньої агресивності, а недостатній
контроль і нагляд за дітьми корелює з високим рівнем асоціальності, що часто
супроводжується агресивністю. Важливим параметром сімейного керівництва є
послідовність у пред'явленні вимог. Виявилося, що непослідовні в своїх
вимогах і санкціях батьки сприяють формуванню агресивності в дітей  [1].

Е.Г.Ейдеміллер і В.В.Юстицький [16] наводять такі параметри порушень
процесу виховання в сім'ях підлітків:

1. Рівень протекції в процесі виховання. Йдеться про те, скільки сил, 
уваги, часу приділяють батьки вихованню підлітка. Спостерігаються два рівні
протекції: надмірна (гіперпротекція) і недостатня (гіпопротекція).

2. Ступінь задоволення потреб підлітка. Йдеться про те, якою мірою
діяльність батьків націлена на задоволення потреб підлітка як матеріально-
побутових (у харчуванні, одязі, предметах розваги), так і духовних - перш за
все у спілкуванні з батьками, у їхній любові й увазі. Залежно від ступеня
задоволення потреби можливі два відхилення: потурання та ігнорування. 

3. Кількість і якість вимог до підлітка в сім'ї. Автори виділяють такі два
кількісні види санкцій, як непомірність вимог-обов'язків підлітка і їх
недостатність. Перша якість лежить в основі виховання за типом підвищеної
моральної відповідальності. У цьому випадку вимоги до підлітка великі, часом
непомірні, і не відповідають його можливостям. За умови недостатності вимог-
обов’язків підліток має мінімальну кількість обов'язків у сім'ї. Його важко
залучити до будь – якої домашньої роботи. 

Суворість санкцій (покарань) за порушення вимог підлітком. При
надмірних санкціях батьки схильні до застосування суворих покарань, над-
мірної реакції навіть на незначні порушення поведінки. При мінімальних –або
вважають за краще зовсім обходитися без покарань, або застосовують їх украй
рідко. Вони покладаються на заохочення і сумніваються в результативності
будь-яких покарань. 

4. Нестійкість стилю виховання. Нестійкість стилю виховання, на думку
К.Леонгарда [8], призводить до формування таких рис вдачі, як упертість, 
схильність протистояти будь-якому авторитету, і є частою ситуацією в сім'ях
підлітків із відхиленнями характеру. Слід розрізняти нестійке, неврівноважене і
суперечливе виховання. Під нестійким вихованням розуміється різка зміна
стилю виховання за відносно невеликий період часу. Під нерівномірним –

недостатність емоційного тепла в перші роки життя і їхній надлишок в
подальші роки. Під суперечливим – відмінність, і навіть парадоксальність, 
стилів виховання батька і матері.
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Поряд з цим можливі причини агресії і насильства ховаються не тільки в
родині, але й у взаємодії з іншими агентами соціалізації: школа, група
однолітків, засоби масової інформації. Загальні причини агресивної поведінки у
підлітковому віці залежать від умов навколишнього середовища, методів
виховання, особливостей будови організму. Серед них виділяють наступні
чинники:

персональні фактори (низький рівень виховання, висока імпульсивність, 
пристрасть до алкоголю і наркотиків, готовність до ризику, обмежене почуття
самозбереження);

поведінкові фактори (поведінка, створює перешкоди для оточуючих, 
шкільні прогули, вандалізм, безцільне проведення часу, слабка успішність у
школі, ранні сексуальні контакти, приводи в міліцію (поліцію) і судимість);

суспільні фактори (культ насильства в суспільстві, що відхиляється
поведінка батьків, низький соціально-економічний статус сім'ї, залежність від
соціальної допомоги, зміна вихователів (вітчим, мачуха), сімейне й сексуальне
насильство, друзі з поведінкою що відхиляється) [10].

У підлітковому віці з одного боку спостерігається самостійність в діях, а з
іншого – слабка саморегуляція поведінки. З точки зору К. Бютнер коли діти
виходять з під контролю, батьки та педагоги намагаються повернути собі
втрачені позиції і вимагають від них відповідності щодо своїх уявлень про
нормальну поведінку, під якими в першу чергу мають на увазі «покірність» [3]. 

Якщо батьки подавляють незалежність дитини, в неї виникають глибокі
афективні переживання, що ведуть до значного зниження активності
спілкування з батьками чи іншими дорослими або до агресії по відношенню до
них. У такому випадку писхологи та педагоги говорять про нерозуміння
батьками своєї дитини, її важкого періоду котрий виражається в застосуванні
фізичної сили і грубості. Вони самі стають нестерпними сварячись з дитиною, 

одне з одним ,через поведінку дитини та її виховання. Як стверджує німецький
психолог К. Хуррельманн, в підлітка, вихованого в  атмосфері постійних
скандалів, бійок, непорозумінь в сім'ї, культивується і підсилюється невміння
стримувати безпосередні емоційні реакції, підвищується збудливість, 
конфліктність. «Заражаючись збудливістю дорослих діти переносять її на своє
найблтжче оточення- однолітків» [16, с. 45].

Найменш агресивними, на їхню думку, є ті діти, батьки яких не схильні ні
до поблажливості, ні до покарання. Їх педагогічна позиція полягає в засудженні
агресії і обгрунтування своєї точки зору дитині, але без суворих покарань у разі
проступку. Батьки більш агресивних дітей ведуть себе так, як ніби будь-яка
поведінка дітей пристойно, не показуючи свого ставлення до агресії більш ясно, 
проте коли дитина здійснює проступок, її суваро карають, або не карають
зовсім. Суворість батьків, якщо вона послідовна і уразлива для дитини, може
привести до придушення агресивних імпульсів в присутності батьків, але поза
домом дитина поводиться ще агресивніше. Крім того, схильні до фізичного
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покарання батьки, хоча і ненавмисно, подають дитині приклад агресивної
поведінки [9].

Як справедливо зауважує соціолог К. Акерман, чим більш нестійкі умови
життя, туманніші перспективи і ненадійні соціальні відносини в освітньому
просторі та суспільстві, тим більша вірогідність того, що частина дітей і
підлітків опиниться на вулиці, і буде схилятися до насильства . Багато дітей і
підлітків, орієнтуються на примарні обіцянки в області споживання (наприклад, 

реклама) і часто не бачать інших можливостей для досягнення своїх цілей, як
тільки за допомогою агресії та насильства. Чим корисливіший привід для
здійснення агресивно-насильницьких дій при суб'єктивній оцінці вигоди і
втрат, тим вища ймовірність вчинення цієї дії. Якщо потенційний агресор
відчуває, що його правопорушення може бути виявлено і, одночасно, не
знаходить підтримки в своїй референтній групі, зростає ймовірність відмови від
її вчинення. Швидка і своєчасна реакція на насильницькі дії є міцним
фундаментом для його профілактики [10].

Варто відзначити, що у наукових джерелах відзначаються й навчальні
фактори, що призводять до насильницької поведінки підлітків. Так, низка
дослідників [3; 7] указує на значну роль несприятливої шкільної ситуації у
формуванні схильності до насилля в дітей: невиправдану суворість учителів, 
високу частоту покарань за порушення шкільної дисципліни та ін. 

Одним із найважливіших факторів формування насильницької поведінки
вважається власне підліткове середовище [15]. Проте M. Кле [7] пише, що
група, будучи природним феноменом підліткового віку, сама по собі не
призводить до формування відхиленої, у тому числі й насильницької, 
поведінки. У більшості випадків підліткова група може тільки актуалізувати
агресивні тенденції і насильницьку поведінку, сформовані під впливом сімейної
соціалізації і пов'язані з порушенням виховання [8].

Е.Г.Ейдеміллер і В.В.Юстицький [15] наводять такий перелік
психологічних причин, які зумовлюють порушення виховання:

1. Відхилення у характері самих батьків.
2. Психологічні (особистісні) проблеми самих батьків, що вирішуються

дорослими за рахунок підлітка.
3. Розширення сфери батьківських почуттів (наприклад, еротизація

стосунків «мати-син»), коли батьки, самі того не усвідомлюючи, бажають, щоб
дитина стала для них чимось більшим, ніж просто дитина.

4. Надання переваги в підліткові дитячим якостям, коли батьки бояться
або не бажають, щоб дитина подорослішала.

5. Виховна невпевненість одного чи обох батьків, пов'язана з їх
психастенічними рисами, особливостями їхньої соціалізації у власній сім'ї (у
певних умовах діти, виховані вимогливими, егоцентричними батьками, ставши
дорослими, бачать у своїх дітях ту саму вимогливість і егоцентричність,
переживають стосовно них те саме почуття «неоплатного боржника», що
відчували раніше стосовно до власних батьків).
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6. Фобія втрати дитини, пов'язана з тим, що дитина хвороблива, 
довгоочікувана тощо.

7. Нерозвиненість батьківських почуттів, унаслідок чого батьки або
уважні до дитини не в достатній мірі, або емоційно відкидають її, або жорстоко
з нею поводяться. 

8. Проекція на дитину власних небажаних якостей.

9. Винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання.
10. Зміщення в установках одного із батьків по відношенню до дитини

залежно від її статі. Виражається в тому, що підлітка виховують неадекватно
статі (надають перевагу чоловічим якостям у дівчат і жіночим у хлопців).  

Ще одним фактором, на наш погляд, що підвищує вірогідність
насильницької поведінки, є пережите сексуальне насилля. Слід зазначити, що
поширеність випадків сексуального насилля надзвичайно висока: його в
дитинстві переживають, за різними даними, від 7% до 36% дітей обох статей , 

кожна третя дівчина у віці 13-17 років переживає досвід сексуального
домагання, а кожна десята виявляється жертвою зґвалтування [5; 14]. Проте в
жертв насилля актуалізуються не тільки агресивні форми поведінки, але й
пасивність, боязкість, тривожність, що свідчить про відсутність жорсткого
лінійного зв'язку між досвідом жертви насилля і схильністю до агресивної
поведінки. 

Висновки. У статті представлено результати теретичного аналізу
особливостей сімейної соціалізації дітей і внутрішніх психологічних факторів, 
що становлять собою «слабий ґрунт», найбільш чутливий до неадекватних
виховних дій. 

Доведено, що формування насильницької поведінки є результатом дії
багатьох факторів, а механізми її становлення лежать на різних рівнях
(біологічному, соціальному, індивідуально-психологічному) і дотепер не
можуть вважатися описаними. 

Виокремлено такі сімейні фактори, сприятливі для становлення насилля
та агресивної поведінки дітей і підлітків: погані стосунки з одним або обома
батьками; відсутність батьківської підтримки дітей; неповна сім'я, де немає діла
до дитини. 

Отже, агресивна поведінка підлітка, як правило, буває направлена проти
дорослих та родичів. Вона виражається у ворожості, словесній лайці, нахабстві, 
непокорі і негативізмі, брехні, прогулах і вандалізмі. Підлітки з цим типом
порушень зазвичай навіть не намагаються приховати свою антисоціальну
поведінку. Вони рано починають втягуватися в сексуальні відносини, вживати
тютюн, алкоголь і наркотики. Агресивна антисоціальна поведінка може носити
форму хуліганства, фізичної агресії і жорстокості по відношенню до однолітків.
У тяжких випадках спостерігаються дезорганізація поведінки, злодійство і
фізичне насильство.

Таким чином, будь-яку ділянку складного розмаїття взаємодії різних
патогенних факторів насильницької поведінки можна проаналізувати окремо. 
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Summary

Analysing determinants and factors that draw forming of violent conduct of teenager, 

domestic and personality reasons of display of such conduct are selected.

Keywords: style of education, socialization, violent conduct, environment, teens, 
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