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Opis produktu
Agresja i przemoc to bardzo poważny problem społeczny, który od dawna budzi zainteresowanie badaczy pragnących zgłębić istotę,
przyczyny i rozmaite aspekty tego zjawiska. Dlatego warto się zapoznać z zawartą w tej książce całościową prezentacją klasycznego i
współczesnego podejścia psychologii społecznej do tej problematyki, która powinna zainteresować nie tylko psychologów, socjologów i
prawników, ale też policjantów, psychoterapeutów i pracowników socjalnych. Czytelnicy, którzy w swej codziennej praktyce spotykają
się z różnymi przejawami agresji – z przemocą w rodzinie, z agresją seksualną czy z agresją wśród dzieci i młodzieży – znajdą tu
odpowiednią wiedzę, a dzięki temu łatwiej im będzie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi praca. Przede wszystkim jednak będą
umieli lepiej pomóc tym, dla których agresja nie jest – niestety – problemem teoretycznym.
Książka w sposób kompleksowy, wielostronny i wyczerpujący - na poziomie zarówno jednostkowym, jak i grupowym oraz społecznym
przedstawia zagadnienie agresji. Pomimo rozległości problematyki tekst jest zwarty, wolny od powtórzeń, pisany w sposób wartki i
interesujący.
Cechuje się licznymi walorami dydaktycznymi, takimi jak kompetencja i kompletność wykładu, jasny język, przejrzystość struktury i
prezentacja całości współczesnego i klasycznego podejścia psychologii społecznej do problematyki agresji i przemocy.
Z recenzji wydawniczej prof. Bogdana Wojciszke
Barbara Krahe - profesor, wykłada na Uniwersytecie w Poczdamie. Jest znaną i cenioną niemiecką badaczką problematyki przemocy.
Napisała i opublikowała kilka książek i artykułów na ten temat, między innymi ostatnio Sexuelle Aggression: Verbreitungsgrad und
Risikofaktoren unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen (2002, Hogrefe).
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1. Agresja - główne pojęcia i narzędzia pomiaru.
2. Teorie zachowanie agresywnego.
3. Różnice indywidualne w zakresie agresji.
4. Wpływy sytuacyjne na agresję.
5. Przemoc w mediach a agresja.
6. Agresja w sferze publicznej.
7. Przemoc w rodzinie.
8. Agresja seksualna.
9. Kontrola zachowania agresywnego i zapobieganie mu.
Bibliografia. Indeksy.
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