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Глава 2. Тормоз в училище и 
влиянието му върху 
насилниците, жертвите и 
страничните наблюдатели 
 

 

 

 

2.1 Определения и характеристики на тормоза 

По темата за тормоза имаше много дискусии през последното 

десетилетие както сред академичната общност, така и в обществото като 

цяло.  

Специално темата за училищния тормоз – или този, който включва 



 

  This project has been funded with the support from the European Union. This 
publication reflects the views only of the author, and the European Commission or Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
– National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained herein. 
 

деца и тийнейджъри без значение от мястото, на което се случва – е 

разпознато като световен проблем заради своята комплексност и сложни 

последици, не само за преките участници, но и за родителите, учителите, 

администраторите и съучениците.  

Насилието не е нова концепция; наистина става дума за много стар 

феномен, който е повлиял на много от предходните поколения. При все 

това, едва през началото на 70те, изследователите започват систематично 

да се задълбочават в сферата. Ранните проучвания на шведския 

изследовател Dan Olweus, от Университета на Берген в Норвегия, пионер в 

сферата, заедно със самоубийството на три жертви на тормоз през 1978 

привличат вниманието към темата и помагат да се проправи път за други 

проучвания.  

От тогава, тормозът е разпознат като международен феномен, 

документиран не само в скандинавските страни, но и в Англия, Уелс, 

Шотландия, Ирландия, Италия, Португалия, Гърция, Австралия, САЩ, 

Канада и Япония (Piskin, 2002). Статистиките са ужасяващи; наскорошно 

проучване в рамките на ЕС финансирана програма “Европейска кампания 

против тормоза“ показва, че 51% от учениците са били жертви на тормоз в 

Литва, 50% от учениците в Естония, 43% в България, 31% в Гърция, 25% в 

Латвия и 15% в Италия (E.A.N.) 

Въпреки че феноменът засяга възрастните в не по-малка степен 

отколкото децата (тормоз на работното място, в семейството и прочие), за 

тормоза в училище се счита че има вредни последствия върху детското 

психо-емоционално развитие и върху обучителния процес.  

Дефиниция за тормоз 

През последните години бяха създадени много определения за 
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тормоз, което потвърждава сложността на темата. Някои от тези 

определения са представени по-долу, макар че по никакъв начин не са 

считани за изчерпващи темата:  

 (Olweus, Personality & aggression, 1973) дефинира тормоза или 

виктимизацията, както следва: “Ученик е тормозен или 

виктимизиран ако той или тя е изложен, многократно и 

продължително, на негативни действия от страна на един или 

повече други ученици. Негативно е действие, което нарочно нанася 

или прави опит за нанасяне на нараняване или дискомфорт на 

друго лице — това, което се счита за агресивно поведение”.  

 

 (Smith & Sharp, 1994) считат това поведение като “системна 

злоупотреба със сила, което предполага желание за сплашване и 

доминация”. 

 

 (Dawkins, 1995) счита, че “концепциите за училищен тормоз и 

насилие могат да се разбират като поле за "антисоциално" 

поведение в училище и форми на злоупотреба”. 

 

 (Smith, Schneider, Smith, & Ananiadou, 2004) дефинират училищния 

тормоз "като особено враждебна форма на агресивно поведение, 

която се характеризира с повтарящи се действия против по-слаби 

жертви, които не могат да се защитят." 

 

 (Robert, 2006) определя училищния тормоз като “комбинация от 

вербално и физическо насилие и тормоз от страна на извършител 

(насилник) спрямо жертва. В допълнение, училищният тормоз е 
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дефиниран като извършване на преднамерени, повтарящи се, 

нараняващи действия, или думи, или друг тип поведение, като 

псуване, заплахи, извършвани от дете или група деца”. 

 

 (Volk, Dane, & Marini, 2014) предлагат ревизирано определение за 

училищен тормоз, което определя три главни характеристики:  

o Целево поведение,  

o Силов дисбаланс и  

o Причиняване на вреда на жертви.  

Следователно, идеята за повтарящото се действие е пропусната, а 

елемента за целевата, а не просто преднамерена враждебна енергия, е 

подчертан, декларирайки по този начин тясната връзка на феномена с 

проактивното, а не реактивното.  

Големият брой и разнообразие на гореизброените дефиниции може 

да оставят някого с неясна идея какво наистина представлява тормоза. Ето 

защо е също толкова важно да изясним какво не е тормоз: 

- Отделни епизоди на социално отхвърляне или нехаресване 

- Отделни зловредни действия 

- Инцидентни агресивни или сплашващи действия 

- Взаимно несъгласие и конфликти. 

Тези действия водят до голям дискомфорт. Но те не представляват 

тормоз, в случай че не са преднамерени и повтарящи се.  

 

Характеристики на тормоза 

За да се използва термина тормоз, трябва също да има дисбаланс на 
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силите (асиметрично силово отношение): ученик, който е изложен на 

негативни действия среща трудности да се защити и е донякъде 

безпомощен срещу ученик или ученици, които упражняват тормоз. 

Тормозът може да се упражнява от един индивид – насилник – или 

от група. Целта на насилието може да бъде един индивид – жертва – или 

група. В контекста на училищния тормоз, целта обикновено е отделен 

ученик.  

Може да добавим също, че насилственото поведение често се 

получава без явна провокация.  

Тормозът е групов феномен, който включва много страни 

(Smyrnaiou), като:  

- Извършител  

- Жертва  

- Свидетели  

- Учителите  

- Родителите  

Обикновено, училищният тормоз се случва в конкретна физическа 

локация, обикновено в или около училището (Piskin, 2002), което може да 

включва следното: 

- Класната стая 

- Училищния двор 

- Спортната база на училището 

- Училищните тоалетни 

- Пътят към и от училище. 

Възрастта е много важен фактор за тормоза. Жертвите по-често са 
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сред по-малките ученици, защото изглеждат като лесни жертви. В същото 

време, случаите на тормоз стават все по-редки с повишаването на 

възрастта. Въпреки това, макар че по-директните форми на тормоз 

(удряне, ритане и т.н.) намаляват сред по-малките деца, по-индиректни 

такива (обиди, социално изключване и други) стават по-чести сред по-

големите ученици или тийнейджърите (Olweus, Bullying at School: Basic 

Facts and Effects of a School Based Intervention Program, 1994). 

Полът изглежда е друг важен фактор, който ясно модифицира 

данните, отнасящи се до тормоза. Момчетата са по-изложени на тормоз 

отколкото момичетата, както като извършители, така и като жертви, 

особено по отношение на директния тормоз (открито агресивно 

поведение). От друга страна, момичетата изглежда по-често прибягват до 

по-прикрити и индиректни форми на тормоз, от сорта на клевети, 

манипулации и прочие (Piskin, 2002)  (Olweus, Bullying at School: Basic Facts 

and Effects of a School Based Intervention Program, 1994). 

 

Митове за тормоза 

“Тормозът е следствие от големите класове/училища”  

Въпреки, че абсолютните стойности са по-високи що се отнася до 

броя случаи тормоз в по-големите училища и класове, няма неоспоримо 

доказателство, че размерът на класовете/училището влияе на тормоза.  

 

“Ниските оцеки и конкуренцията в училище водят до упражняване на тормоз” 

Тази идея е промотирана доста дълго време и е включена в много 

криминални теории. Въпреки това, не е доказано тормозът да бъде 
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последствие от слаби оценки, въпреки че насилниците често имат ниски 

оценки в училище.  

 

“Хората стават жертви на тормоз заради начина, по който изглеждат” 

Обикновено се приема, че жертвите на тормоз изглеждат 

„различно“ на връстниците им и това предизвиква агресивно поведение от 

страна на някои. Носенето на очила, това да си твърде висок/а, твърде 

нисък/а, твърде пълен/а и прочие се счита, че предизвиква към насилие. 

При все това, проучванията не подкрепят тази теза, въпреки нейната 

популярност (Olweus, Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School 

Based Intervention Program, 1994) 

 

2.2 Видове тормоз: физически, вербален и релационен 

Тормозът може да бъде разделен на два основни вида:  

Директен/явен тормоз 

Директните/явни случаи на тормоз са по-лесни за установяване и с 

тях е по-лесни за справяне и обикновено са най-често засичаните от 

учителите и/или родители.  

От физическия и вербален тормоз, физическият е по-забележим и 

повече обсъждан, защото включва осезаеми доказателства за явно насилие 

(Bauman & Rio, 2006). 

 Физически тормоз 

- Удряне, хапане 

- Блъскане и дърпане  

- Разрушаване или кражба на лична собственост и прочие 
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Тази форма на тормоз е най-директна/явна и е основно свързана с 

физическата сила / превъзходството на насилника. Често тя включва по-

големи ученици, които тормозят по-малки. Както момичетата, така и 

момчетата са жертви на тази форма на тормоз.  

 

 Вербален тормоз 

- Заплахи   

- Използване на обидни и подигравателни изрази  

- Наричане с обидни имена и използване на груби коментари  

- Използване на ирония, сарказъм, дразнене, целящо да 

нарани. 

 

Вербалният тормоз е директна/явна форма на тормоз, която може 

много да наранява. Трудна е за разрешаване и дори доказване, 

защото се базира на нещо подочуто.  

 

Индиректен/релационен тормоз 

В индиректния/релационен тормоз, жертвата е наранена чрез 

„целева манипулация или увреждане на отношения с връстници” (Crick, 

1996).  

Индиректният/релационен тормоз може да няма физически 

свидетелства и съответно да бъде пропускан от учители, родители или 

връстници, което от своя страна може да доведе до сериозни последствия 

(Ramasut & Papatheodorou, 1994). Всъщност, индиректните форми на 
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тормоз са неправилно считани от мнозина, включително и от учители, 

като по-малко сериозен или вреден. В много случаи те са подигравателно 

категоризирани като стандартно женско поведение и съответно погрешно 

считани като нормални или маловажни.  

Противно на всеобщото убеждение, индиректният тормоз 

причинява повече емоционални страдания на жертвите отколкото 

директния/явен тормоз и е често свързан с проблеми в бъдещото социално 

и психологическо приспособяване на жертвите, както и с депресия 

(Bauman & Rio, 2006). 

 Емоционален тормоз 

- Заплахи, изнудване или зловредни или погрешни слухове, 

обиди на тема раса, националност, религия, сексуалност, 

социална изолация),  

- Упражняване на натиск, татка че жертвите да направят нещо 

против волята си и прочие. 

Това са обикновено индиректни/релационни форми на тормоз.  

 

 Психологически тормоз 

- Изключване от социални и/или групови дейности,  

- Социална изолация или изключване от игрите в почивките и 

прочие.  

 

Това е индиректна/релационна форма на тормоз. Както и в случая с 

емоционалния тормоз, жертвите може да страдат от клевети и 

подигравки. 

 



 

  This project has been funded with the support from the European Union. This 
publication reflects the views only of the author, and the European Commission or Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
– National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained herein. 
 

 Социален тормоз 

- Директно социално изключване 

- Индиректно социално изключване (жертвата осъзнава 

ситуацията едва когато се опита да стане част от групата) 

Тази форма на тормоз се опитва систематично да подкопае 

самочувствието на жертвата. Може да бъде както диретна/явна, така 

и индиректна/релационна.  

 

 Сексуален тормоз 

- Дразнене и обиди със сексуално съдържание, 

- Неподходящи жестове,  

- Докосване без съгласие,  

- Сексуално насилие 

Това се счита за форма на сексуално насилие и нейни цели могат да 

бъдат както момичета, така и момчета.  

 

 Расов тормоз 

- Обидни действия, насочени към различната националност, 

раса, религия, култура, произход на човек, финансовия му/ѝ 

статус и прочие.  

Според доклада “Stephen Lawrence Inquiry” (MacPherson, 1999), 

споменат в наръчник “Respecting others: Bullying around race, religion and 

culture”, тази форма на насилие е реално изражение на расизъм, а 

тези инциденти са расистки актове.  
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Тяхната цел е да накара жертвата да се почувства нежелана, 

маргинализирана, изключена, безсилна или безполезна. Те могат да 

бъдат директни/явни и индиректни/релационни. 

 

 Тормоз чрез изнудване 

- Изнудване за пари/ценности 

- Принуждаване към включване в противосоциални актове  

 

 Кибертормоз 

- Изпращане на обидни или заплашителни материали  

- Публикуване на не-ласкателни снимки без съгласие,  

- Разпространяване на неверни слухове чрез имейл, MMS, SMS 

услуги на мобилни телефони и социални сайтове, 

- Блокиране на човек от дадена мрежа,  

- Повтарящи се обаждания по телефона от непознат номер, 

- Прихващане на банковата информация и споделяне на тази 

информация с други потребители и прочие. 

 

Кибертормозът може да бъде определен като повтарящ се, 

преднамерен, агресивен акт, който се извършва от група или 

индивид, с цел да се навреди на друго лице посредством такива 

електронни средства като имейл, съобщения по клетъчни телефони, 

социални мрежи, чат стаи, мигновени съобщения и прочие.  

Той не изисква физическо присъствие на участниците или 

физическо местоположение и може да бъде напълно анонимен 

(Frontmatter, 2011). 
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Много изследователи считат кибертормоза като отделен агресивен 

феномен, заради използването на различни канали (Beran & Li, 

2008). При все това, според проучвания, индивидите, въвлечени в 

кибертормоз приемат сходни роли, за сходни цели и със сходно 

въздействие, както и онези, участващи в традиционни форми на 

тормоз.   

 

2.3 Характеристики на насилника, жертвата и свидетеля  

Какво ви хрумва, когато си представяте насилник, жертва или 

свидетел / страничен наблюдател? Пораствайки си спомням, че 

насилниците бяха едри и лоши към другите, не ги харесваха. Те се 

занимаваха с деца, които бяха плахи, кротки и не играеха с другите 

съученици. Една от стъпките за разбиране на поведението на насилника е 

да бъдат разпознати характеристиките на насилника, жертвата и 

свидетелите. Някои от особеностите са се променили с времето.  

Насилниците упражняват агресия спрямо съучениците си чрез 

зловредни слухове, изолация и принуждава дори чрез заплаха с оръжие. 

Често те са отхвърляни от другите и не ги харесват. Винаги ми казваха, че 

насилниците имат много ниско самочувствие и не се харесват. 

Изненадващо, според проучвания, насилниците са самоуверени, с 

положителна нагласа спрямо насилието. Насилието е начин за решаване 

на проблеми, за получаване на това, което искат или да получат власт и да 

доминират. Те са ученици със среден успех, имат приятели, но им липсва 

емпатия и не съчувстват на жертвите си. (Beaty & Alexeyev, 2008), (Orpinas 

& Horne , 2006) 

“Насилниците най-добре се охарактеризират от тяхния личностен 
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стил (Garrity, Jens, Porter, & Sager , 1998). Насилникът е някой, който: цени 

наградата, която получава от агресивното си поведение; не изпитва вина и 

вярва, че жертвата го предизвиква и си е заслужил/а последствията; трябва 

да владеят ситуацията и да побеждават; и ще оправдаят защо винаги 

трябва да стане, както те искат (Garrity, Jens, Porter, & Sager , 1998). Те се 

чувстват оправдани от своите действия и имат нужда да доминират и да 

утвърждават властта над своите съученици. Много насилници имат 

потенциала да бъдат лидери, но нямат подходящите социални умения да 

влияят на другите (Committee for Children, 2009).  

Има три вида жертви, пасивни, провокативни и релационни. 

Типичните жертви са по-тревожни и неуверени в сравнение с други 

ученици и страдат от ниско самочувствие, липса на социални умения и 

обикновено са изолирани и пренебрегвани в училище. Често те са слаби, 

крехки и неспособни да се защитят. 

 Пасивните жертви са по-скоро самотници, липсват им умения за 

самозащита, тревожни са или неуверени, не отвръщат, когато ги 

нападат. По-младите ученици може да реагират с плач, когато са 

атакувани от други  ученици (Beane, 2005). 

 Провокативната жертва е импусливна, отблъсква другите и дразни 

насилника и целия клас. Той/тя тормози насилника. Тези жертви 

често са неспокойни, раздразнителни, трудно им е да се 

концентрират и може да имат дефицит на вниманието и 

хиперактивност. Идентифицирането на провокативна жертва е 

трудно, защото те обикновено предизвикват 

насилника. Olweus счита, че “динамиката на проблема 

насилник/жертва в класа” ще варира в зависимост от това дали 

жертвата е пасивна или провокативна (Orpinas & Horne , 2006). 
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 Релационните жертви може да бъдат изключени от групите или 

„кликите“ по време на междучасията и времето за обяд и са цел за 

лъжи и слухове. Новите ученици в училището могат да бъдат обект 

на омраза или гняв от страна на властна личност или може да им 

липсват социални умения да се впишат (Orpinas & Horne , 2006). 

Наблюдателите са най-голямата засегната от тормоза група. Според 

Garrity, тези ученици са считани за “болшинството, на което му пука, 85% 

от децата, които не са нито насилници, нито жертви.” Те са или част от 

проблема или част от решението. Свидетелите наблюдават и окуражават 

насилника да се перчи или се забавляват, гледайки, дори и без да участват. 

Може да не правят нищо по няколко причини: страх от отмъщение и да 

станат следващите жертви; разочароваща реакция от страна на 

възрастните при предишни такива случаи; вярват, че жертвата заслужава 

това отношение; или подценяват значението на своя принас. 

Наблюдаването на упражняването на тормоз причинява чувство на вина  и 

дискомфорт за някои, а други научават, че насилственото поведение и 

сплашването могат да носят ползи. На жертвите и свидетелите може да им 

липсват необходимите умения, за да сложат край на проблема. 

 

Свидетелите могат да бъдат съществена част от изграждането на 

свободно от тормоз пространство. Научете свидетелите да: 

 Как да оказват подкрепа на жертвите 

 Как да се застъпват за жертвите, когато е безопасно 

 Да се противопоставят на тормоза 

 Да докладват случаите на тормоз на възрастните 
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2.4 Въздействие на насилието върху насилника: краткосрочни и 

дългосрочни ефекти  

Макар че може да е трудно да съчувстваш на насилника, за родителите 

и училищния персонал е важно да осъзнаят, че насилникът тормози поради 

някаква причина. Без помощ, поведението ще продължи и потенциално ще се 

влоши с времето. Повечето проучвания се фокусират върху ефектите, които 

тормозът има върху жертвите, но има някои, които откриват, че тормозът 

влияе както на жертвите, така и на насилниците, като им влияе в 

краткосрочен и дългосрочен план.  

Краткосрочните ефекти от тормоза върху насилника 

 Слаби оценки (пропускането на часове заради наказания 

повишава този риск) 

Cook и съавтори от Калифорнийския университет Ривърсайд 

преглеждат 153 проучвания от последните 30 години. Те откриват, че 

момчетата са по-често насилници от момичетата, както и че и 

насилниците и жертвите имат слаби умения за решаване на социални 

проблеми. В по-голяма степен от каквото и да било друго, слабото 

справяне в училище, може да се използва за предсказване, дали някой 

може да стане насилник.  

“Типичният насилник среща трудности в решаването на проблеми с 

другите и също има учебни затруднения,” казва Cook. “Той или тя 

обикновено има негативно отношение и вярвания спрямо другите, 

спрямо самия/самата себе си, идва от семейство, което се 

характеризира с конфликти и недобро родителство, има отрицателно 

отношение спрямо училището и смята, че връстниците му влияят зле.” 

 Повишен риск от отсъствия 
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Отсъстването от училище без разрешение е сериозен проблем, който 

засяга цялостната работа на училището. Според Zhang, Katsiyannis, 

Barrett, и Wilson (2007), причината за „бягане“ от училище може да 

произтича от четири основни категории. Тези категории включват 

семейни фактори, училищни фактори, икономическо въздействие и 

ученически особености. Децата, които тормозят други, често са деца, 

които трябва да се справят с горните фактори.  

 Трудности в поддържането на социални отношения 

Децата, които тормозят другите, обикновено имат затруднения във 

взаимоотношения с други, като с приятели и родители. Насочването 

към тези взаимоотношения, както и към проблемите, които 

насилниците изпитват с агресията и морала, може да предложи идеи 

за намеса и превенция. Насилниците са агресивни и им липсва 

морален компас и те преживяват много конфликти в отношенията с 

родителите си. (Development, 2008) 

 Повишен риск от злоупотреба с непозволени субстанции 

Юношеството е периодът на развитие с най-висок риск за появата на 

проблемна употреба на алкохол и други наркотици. Някои 

експерименти с алкохол могат да се считат за нормални през 

юношеството; обаче младежите, които са развили навика да 

злоупотребяват с употребата на алкохол, обикновено се занимават и с 

употреба на наркотици, най-често цигари и марихуана. 

Дългосрочни ефекти на тормоза върху насилниците 

Без подходящи мерки, насилственото поведение може да премине и 

към зряла възраст. Едно продължително изследване, водено от група 
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учени от Норвегия, проучва дългосрочните психологически ефекти върху 

юношите. Резултати от проучването сочат, че всички групи, включени в 

упражняване на насилие по време на юношеството, както насилници, така 

и жертви, са имали неблагоприятни последици за психичното здраве в 

зряла възраст. Докато жертвите показват високо ниво на депресия, и двете 

групи демонстрират повишен риск от психиатрична хоспитализация 

заради психични отклонения.  

 Риск от упражняване на насилие спрямо дете или партньор – 

агресия в зряла възраст спрямо романтичния партньор, 

съпруг/съпруга или деца 

Детето насилник, което се превръща във възрастен насилник, който има 

голям шанс да тормози хората около себе си. Чувстват, че не са 

достатъчно добри, достатъчно силни, умни или властни и имат нужда 

да докажат на всички и най-вече на себе си, че това не е вярно. Имат 

нужда да контролират всичко и всички, защото смятат, че живота им е 

извън контрол, или смятат, че някой може да ги нарани ако не 

контролират тотално ситуацията. Те имат нужда да доминират над 

другите, за да не може никой да се извиси над тях и да ги нарани.  

 Риск от антисоциално поведение 

Гневът и страха могат да неутрализират трезвата преценка и правят 

невъзможно удържането на емоциите. Насилниците често са хора със 

слабо контрол върху емоциите. Не разполагат с методи за 

освобождаване на силата на това цунами от емоции. Когато се надигне 

силна емоция като страх или гняв, в съзнанието на насилника няма 

какво да забави тези емоции или да предотврати реагирането спрямо 

емоцията.  
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 Злоупотребата с наркотични вещества 

Според много проучвания има връзка между насилието, психичното 

здраве и злоупотребата с наркотици. Тормозът не влияе по един и 

същи начин и въпреки това е голям здравословен проблем със 

сериозни последици. “По отношение на извършителите, самите 

насилници, изглежда има връзка между упражняването на насилие и 

злоупотребата с наркотици,” Crothers казва. “Идеята е, че деца, които 

са агресивни в млада възраст, обикновено търсят други връстници, за 

които правилата не важат.“ Тази среда може да подсили тяхната 

агресивност и да ги насърчи да се занимават с друг тип негативно 

поведение, което може да включи злоупотреба с наркоти в годините на 

юношеството и в зрелите години.” (elkins, 2020) 

 По-малко вероятно е да получат добро образование или работа 

Проучена е връзката между прилагането на училищен тормоз в 

младежка възраст и дългосрочна безработица в зряла възраст. Сред 68 

участници в обучителна програма за дългосрочно безработни хора във 

Финландия е разпространен въпросник. Отговорите са сравнени с 

данни от национално проучване (извадка от 53,394) относно 

разпространението на училищния тормоз, според което 8% от 

финландските ученици биват редовно тормозени поне веднъж 

седмично. Сред дългосрочно безработните хора, 29% докладват, че са 

участвали в тормоз поне веднъж седмично по време на юношеството 

си. Това откритие показва връзка между тормоза в младежките години 

и дългосрочната безработица в зряла възраст. 

Тормозът сред децата има сериозни ефекти, както върху 

краткосрочното, така и върху дългосрочното здраве на децата. 
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Моментална интервенция и дългосрочно проследяване на отношенията, 

може да бъде от полза за смекчаване на някои от тези ефекти. 

Задължително е училищата, семействата и общностите да работят заедно, 

за да разберат тормоза и последствията от него и да открият начини за 

неговото ограничаване и по възможност изкореняване, както в училищата, 

така и в общностите. (Remedy Health Media, 2018)  

 

2.5 Въздействие на тормоза върху жертвата: описание на целевата 

група 

Жертвите на тормоза включват момичета и момчета от всички 

възрасти, различна големина и произхов. Насилниците обикновено са 

привлечени от пасивни жертви, които реагират с плач или бягаство или на 

които им липсва самочувствие. Всеки може да бъде цел.  

Най-очевидната причина определени деца да се превръщат в 

жертви на тормоз е, че са различни от останалите по някакъв начин. Не е 

лесно да се избегне да бъдеш различен, защото нещо толкова дребно като 

типа коса или размерите на тялото могат лесно да бъдат използвани от 

насилника като слабост.  

По време на училищните години, да се впишеш е много важно за 

децата и като се опитват всячески да постигнат това и да прикрият 

разликите, те привличат насилниците към своите слабости. В своето 

проучване от 2007г., Field открива, че деца, които са тормозени имат 

следните 2 главни проблема: 

 Изпъкват като различни с нещо 

 Срещат трудности със социалните умения 
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Ако разберете, че насилниците трябва да преодолеят реална или 

предполагаема заплаха, ще разберете защо те имат нужда да си изберат 

лесна цел. Главната идея е да възстановят липсващата власт и за тях, 

надмощието над слабия е достатъчно за целта. 

Жертвите на тормоз са лесни цели. Ако искаме да премахнем 

тормоза, трябва да разберем какво жертвите на тормоз правят или не, 

което ги маркира като цели. Много изследвания относно поведението на 

жертвите на тормоз установяват, че: 

Жертвите на тормоз показват на насилниците, че са чувствителни и 

имат слабости. Всички деца имат слабости, но жертвите на тормоз открито 

показват своите слабости или поне не се опитват да ги скрият. 

Жертвите на тормоз реагират лесно на поведението на насилника. 

Те лесно се разстройват и плашат, така че дори ако насилниците започнат 

своя опит за тормоз без да са убедени дали са намерили лесна цел, те 

знаят, че са избрали правилната цел веднага след това. 

Жертвите на тормоз имат език на тялото, който изразява слабост. 

Тъй като повечето комуникация между децата е невербална, насилникът 

може да улови от позата, тона на гласа и цялостния език на тялото, че на 

определена цел ѝ липсва увереност. Изследвания направени на 

криминално проявени психопати откриват, че те избират целите си по 

същия начин, като се насочват към лесна плячка, разчитайки езика на 

тялото.  

Жертвите на тормоз са пасивни, тихи и срамежливи. Те не се 

защитават и им липсва увереност. Тъй като са тихи и срамежливи, 

насилникът знае, че няма да срещне съпротива от тяхна страна. 

Жертвите на тормоз може да бъдат социално затворени и да нямат 
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група приятели за подкрепа. И отново, проучвания отнасящи се до 

тормоза, откриват, че групата за подкрепа може да промени цялата 

динамика на тормоза като защити слабия. Когато обаче няма група за 

подкрепа става лесно да се хванат жертвите насаме и върху тях да бъда 

упражнен тормоз.  

Жертвите на тормоз могат да търпят отрицателно внимание, само и 

само да не бъдат игнорирани. Някои жертви не обичат да бъдат сами и им 

липсва вниманието, така че понякога те биха преживели насилието само, 

за да получат някаква форма на внимание. Насилникът може лесно да 

възприеме нуждата от внимание като слабост и да я използва. 

Жертвите на тормоз често идват от свръхзащитаващи домове или 

получават защитата на училищния персонал, което веднага ги прави лесни 

мишени, тъй като изглеждат неспособни да се защитят. 

Жертвите на тормоз са склонни да се обвиняват за всички проблеми, 

които имат с другите. Насилникът улавя това много бързо и знае, че те 

имат склонност да се самообвиняват и че след побой, ще решат, че сами са 

си виновни и това ще предпази побойника от неприятности. 

Разбирането защо някои деца биват тормозени е важно, защото това 

може да помогне на родители и обучители да се съсредоточат върху 

развиването на стратегии за предотвратяване на тормоз или предоставяне 

на подкрепа, когато това се случва. (BARAS, 2010)   

2.5.1 Проучване на ефектите върху жертвата 

Жертвите на тормоз може да преживеят отрицателни емоции, психични 

проблеми и трудности в обучението.  

 Отрицателни физически ефекти 
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Жертвите на тормоз страдат от широк спектър от вредни ефекти – 

както непосредствено след тормоза, така и години по-късно. Докато са 

под влиянието на насилника, жертвите може да демонстрират 

признаци на физически, емоционален и социален дистрес. Те често 

изпитват депресия и тревожност, сериозна тъга и самота, както и липса 

на интерес към дейности, които са обичали. Тези проблеми могат да 

продължат и в зряла възраст.  

 Проблеми на психичното здраве 

Деца, които са тормозени може да изпитват главоболие, да имат 

проблеми с кожата, коремни болки, проблеми със съня, да се 

напикават през нощта, да плачат и да имат проблемно хранене.  

В случаи на екстремно насилие, някои от тормозените жертви самите 

те прибягват към насилие спрямо себе си и спрямо други хора.  

Някои жертви на тормоз се самоубиват. Деца дори в толкова ранна 

възраст като девет години могат да започнат да мислят за самоубийство 

като начин да се спасят от своите насилници.  

 Проблеми с училищните постижения 

Понижен успех и отсъствия, защото е много вероятно да пропускат 

часове или да отпаднат от училище.  

Други жертви на тормоз са използвали дори оръжие, за да си отмъстят 

на насилниците и на други, за които вярват, че не са успели да ги 

подкрепят.  

Много от училищните стрелци са били тормозени: в 37 инцидента на 

целенасочено училищно насилие между 1974 и 2000, почти три-

четвърти от стрелците са докладвали, че спрямо тях е упражняван 
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тормоз, че са били преследвани, заплашвани, атакувани или 

наранявани преди инцидента. Понякога преживяването на тормоз е 

оказало решаващо въздействие върху решението да се предприеме 

въоръжена атака спрямо училището. (VOSSEKUIL B. FEIN, 2002) 

 

2.6 Въздействие на тормоза върху свидетелите: как влияе на тях?  

Да гледаш как тормозят някого може да има огромно въздействие. 

Все пак, повечето хора са притеснени, когато станат свидетели как някой 

бива наранен или обиждан. Всъщност, да си свидетел на тормоз генерира 

широк набор от емоции и стрес, които могат сериозно да се отразят на 

наблюдателя. От тревожност до несигурност, страх и вина, тормозът 

значително влияе на наблюдателите.  

Всъщност, предварителни проучвания сочат, че деца, които са 

станали свидетели на тормоз може да бъдат изложени на такъв 

психологически риск, на какъвто са изложени и жертвите и насилниците. 

И също както при жертвите на тормоз, тяхното физическо и психично 

здраве, както и резултатите им в училище могат да бъдат засегнати. Тук 

сме посочили шест различни начини, по които свидетелите са повлияни 

от тормоза. 

Ефект на свидетеля 

Свидетелите на тормоз може да бъдат засегнати от т.нар. ефект на 

свидетеля, който се получава, когато група наблюдава ситуация на насилие 

и никой не се отзовава. По време на тормоз, ако има само един свидетел, 

този човек има шанс да помогне на жертвата. Но когато става дума за 

група от трима или повече наблюдатели, никой не чувства, че той/тя 

трябва да предприеме действия. Така че като група, има по-малък шанс те 
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да се застъпят за жертвата. 

Според John Darley и Bibb Latane, които са първите, които проучват 

феномена през 1970г., индивидите се бавят с реакцията заради така 

нареченото разпръскване на отговорността. Когато това се случи, 

свидетелите чувстват, че отговорността за това да се направи нещо, е 

споделена от цялата група. Това забавя техния отговор. А понякога не 

отговарят изобщо.  

В допълнение, свидетелите може да се забавят с реакцията още 

защото следят какви са реакциите на другите в групата. Те се опитват да 

определят дали ситуацията е достатъчно сериозна, за да направят нещо и 

се оглеждат дали някой друг няма да предприеме действия. Понякога, 

когато никой не се застъпи за жертвата, свидетелите се чувстват оправдани, 

че не са направили нищо. Тази пасивност се нарича ефект на свидетеля. 

Несигурност 

Някои свидетели страдат от несигурност. Те виждат насилието и 

знаят, че това не е редно, но нямат идея какво биха могли да направят. 

Поради тази причина родители и обучители трябва да овластят 

свидетелите с подходящи методи за отговор. Има много неща, които 

свидетелите могат да направят, за да помогнат, но понякога не знаят какви 

са тези неща. С малко напътствия, децата могат да се научат как да 

отговарят, когато станат свидетели на тормоз. 

Страх 

Страхът е друга причина свидетелите да не предприемат нищо, 

когато видят случай на тормоз. Някои свидетели се страхуват да кажат 

нещо, защото се притесняват от подигравки. Те също така може да се 

тревожат, че ако кажат или направят грешното нещо ще навредят дори 
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повече на жертвата. Така че вместо това, те запазват мълчание. 

Междувременно, други свидетели се страхуват да не бъдат наранени или 

да се превърнат в следващата жертва ако се застъпят за тормозрения. 

Други пък се страхуват от отхвърляне. Притесняват се, че другите в групата 

ще се обърнат против тях, ще им се подиграват и ще ги изолират, в случай 

че се застъпят за жертвата.  

Вина 

След като инцидентът с тормоза приключи, на много странични 

наблюдатели им тежи чувството за вина. Те не само се чувстват зле за 

случилото се с жертвата, но и изпитват непреодолима вина, че не са се 

намесили. Те също могат да се чувстват виновни, че не знаят какво да 

правят или че са твърде уплашени да се намесят. Нещо повече, тази вина 

може да тежи в съзнанието им дълго след като тормоза е приключил. 

Поради тази причина страничните наблюдатели често биват измъчвани от 

същите ефекти от тормоза, каквито изпитва жертвата. 

Конфликт за избягването на намеса 

Когато страничните наблюдатели изпитват комбинацията от страх 

и вина, това може да доведе до така наречения конфликт за избягване на 

намеса. Това явление възниква, когато има искрено желание да се помогне 

в дадена ситуация, но също толкова силно желание да се избегне 

ситуацията. Що се отнася до тормоза, децата могат да се чувстват виновни, 

че не са помогнали и въпреки това да са твърде уплашени, за да помогнат в 

същото време. Все едно ги теглят в две посоки едновременно. Понякога 

поривът за помощ е по-силен и побеждава. Понякога страхът от 

последствия е по-висок. Резултатът е нерешителност, която води до 

чувство на неконтролируемост и създава високи нива на стрес и 
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безпокойство за наблюдателите. 

Тревожност 

Свидетелите също могат да развият тревожност, свързана с 

насилието. След като станат свидетели на ситуация на тормоз, някои 

свидетели могат да се притеснят, че ще се превърнат в следващите жертви, 

особено ако насилието е било особено сериозно или продължително. Тази 

тревожност може да доведе до това свидетел да се страхува за собствената 

си безопасност и сигурност в училище. Тези притеснения затрудняват 

концентрацията. Свидетелите понякога са толкова тревожни, че избягват 

зоните, където се случва насилие. Те също така може да избягват социални 

събития и други дейности, заради тревожност, породена от насилие. 

Понякога като опит за справяне с тревожност и за да се избегне 

превръщането в цел, свидетелите се включват в различни клики или се 

поддават на натиска на връстниците си. Свидетелите могат дори да се 

превърнат в насилници, само и само да избегнат евентуален тормоз. 

Да гледаш как друг страда никога не е лесно. Но може да е трудно да 

знаеш какво да направиш. Ако децата често стават свидетели на насилие, 

важно е да ги снабдите с инструментите, които са им необходими, за да 

докладват тормоз. Всички тийнейджъри трябва да знаят какво могат да 

направят в случай, че станат свидетели на тормоз в тяхното училище или 

общност. Като овластите младежите да помагат, вместо само да стоят 

отстрани и да наблюдават, вие помагате да се сложи край на тормоза. 

(GADON, 2019) 
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