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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа – 64 с., 10 рис., 58 источников. 

АГРЕССИЯ В СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ВЫРАЖЕНИЕ 

ВРАЖДЕБНОСТИ, ОБСТРУКЦИОНИЗМ, ОТКРЫТАЯ АГРЕССИЯ, 

СИТУАЦИЯ ПРОВОКАЦИИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ НА СИТУАЦИЮ ПРОВОКАЦИИ.  

Объект исследования: агрессия в служебных отношениях. 

Цель: выявить взаимосвязь реакций на ситуацию провокации и форм 

проявления агрессии в служебных отношениях. 

Метод исследования: опрос.  

В работе проведен теоретический анализ феномена агрессии в служебных 

отношениях, ее форм. Рассмотрены индивидуально-личностные и ситуационные 

факторы возникновения агрессии в служебных отношениях; в частности, более 

подробно рассмотрена ситуация провокации как фактор возникновения агрессии 

в служебных отношениях.  

Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило 

раскрыть особенности агрессии в служебных отношениях сотрудников с 

различными реакциями на ситуацию провокации. Были выявлены половые 

различия в эмоциональных и поведенческих реакциях на ситуацию провокации 

у сотрудников, определены половые различия в формах проявления агрессии в 

служебных отношениях, установлена взаимосвязь реакций на ситуацию 

провокации сотрудников и используемых ими форм агрессии в служебных 

отношениях. 

Полученные результаты могут быть использованы при консультировании 

и обучении сотрудников организаций оптимизации служебного взаимодействия, 

повышению эффективности трудовой деятельности, а так же адаптации новых 

сотрудников. Внедрение таких программ может быть полезным для 

формирования навыков регуляции эмоционального состояния, выработки 

неагрессивных способов реагирования на агрессивное поведение коллег и 

ситуации провокации, повысить уровень ассертивности в провокационных 

ситуациях и противостоять профессиональному выгоранию. Данная работа 

может быть использована при проведении дальнейших исследований в области 

изучения феномена агрессии в служебных отношениях. 

 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа - 64 с., 10 мал., 58 крыніц. 

АГРЭСІЯ Ў СЛУЖБОВЫХ АДНОСІНАХ, ВЫРАЗ ВАРОЖАСЦІ, 

АБСТРУКЦЫЯНІЗМ, АДКРЫТАЯ АГРЭСІЯ, СІТУАЦЫЯ ПРАВАКАЦЫІ, 

ЭМАЦЫЙНЫЯ І ПАВОДНІЦКІЯ РЭАКЦЫІ НА СІТУАЦЫЮ ПРАВАКАЦЫІ 

АГРЭСІІ. 

Аб'ект даследавання: агрэсія ў службовых адносінах. 

Мэта: выявіць ўзаемасувязь рэакцый на сітуацыю правакацыі і формаў 

праявы агрэсіі ў службовых адносінах. 

Метад правядзення працы: апытанне. 

У працы праведзены тэарэтычны аналіз феномену агрэсіі ў службовых 

адносінах, яе формаў. Разгледжаны індывідуальна-асабістыя і сітуацыйныя 

фактары ўзнікнення агрэсіі ў службовых адносінах; у прыватнасці, больш 

падрабязна разгледжана сітуацыя правакацыі як фактар ўзнікнення агрэсіі ў 

службовых адносінах. 

Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай работы, дазволіла 

раскрыць асаблівасці агрэсіі ў службовых адносінах супрацоўнікаў з рознымі 

рэакцыямі на сітуацыю правакацыі. Былі выяўлены палавыя адрозненні ў 

эмацыйных і паводніцкіх рэакцыях на сітуацыю правакацыі ў супрацоўнікаў, 

вызначаны палавыя адрозненні ў формах праявы агрэсіі ў службовых адносінах, 

ўстаноўлена ўзаемасувязь рэакцый на сітуацыю правакацыі супрацоўнікаў і 

выкарыстоўваемых імі формаў агрэсіі ў службовых адносінах. 

Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы 

навучальных і кансультацыйных праграм для супрацоўнікаў па адаптацыі, 

аптымізацыі службовага ўзаемадзеяння, павышэнню эфектыўнасці дзейнасці. 

Ўкараненне такіх праграм дазволіць супрацоўнікам сфармаваць навыкі 

рэгуляцыі эмацыйнага стану, выпрацаваць спосабы рэагавання на агрэсіўныя 

паводзіны калегаў, павысіць узровень асярциўнасці ў правакацыйных сітуацыях 

і супрацьстаяць прафесійнаму выгаранню. Вынікі дадзенай працы могуць быць 

выкарыстаны пры правядзенні далейшых даследаванняў у галіне вывучэння 

феномена агрэсіі ў службовых адносінах. 
 

  



ABSTRACT OF THE THESIS 

Thesis - 64 pp., 10 pictures, 58 sources. 

WORKPLACE AGGRESSION, EXPRESSION OF HOSTILITY, 

OBSTRUKZIONISM, OVERT AGGRESSION, SITUATION OF PROVOCATION, 

EMOTIONAL AND BEHAVIORAL REACTIONS TO THE SITUATION OF 

PROVOKATION. 

Object of investigation: workplace aggression. 

Aim of work: to identify the relationship of reactions to the situation of 

provocation and forms of manifestation of workplace aggression. 

Method of the research: survey. 

The theoretical analysis of the phenomenon of workplace aggression and its 

forms is carried out in the work. Individual-personal and situational factors of the 

emergence of workplace aggression are considered; in particular, the situation of 

provocation as a factor of the emergence of workplace aggression is considered in more 

detail. 

The research carried out within the framework of the thesis allowed us to reveal 

the features of workplace aggression with various reactions to the situation of 

provocation. Sexual differences in emotional and behavioral reactions to the situation 

of provocation among employees were revealed, sex differences in the forms of 

manifestation of workplace aggression were determined, and the relationship of 

reactions to the situation of provocation of employees and the forms of aggression used 

by them at the workplace was established. 

The research results can be used in the development of training and consulting 

programs for staff on adaptation, optimization of service interaction, increasing the 

efficiency of activities. The introduction of such programs will allow employees to 

develop habits of regulation of emotional state, develop ways of responding to 

colleagues' aggressive behavior, increase assertiveness in provocative situations and 

resist professional burnout. The results of this work can be used to conduct further 

research into the phenomenon of workplace aggression. 

 


