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3.1 Признаци на тормоз, за които трябва да знаят 
родителите и учителите 

 

 Първата и най-спешна стъпка, която следва да бъде предприета в 

борбата с феномена тормоз е да се осъзнае неговото съществуване и къде се 

случва. Цели 28% от младите хора от класове от 6ти до 12ти са жертви на 

тормоз. При все това, учителите често подценяват колко тормоз се 

упражнява в техните училища, докато родителите знаят едва за 

половината от случаите на тормоз.  

 Ето защо има необходимост учителите и родителите да са наясно с 

определени знаци, за да могат правилно да идентифицират упражнявано 

насилие. Тези признаци могат да бъдат повече или по-малко лесни за 

интерпретиране и стигане до заключение, заради възрастта на обекта, 

психологическите трудности, пола, етническия произход и прочие. 

Демонстрираните знаци, без значение дали се отнасят до насилника или 

тормозения, могат да са повлияни от особена интензивност, с която се 

манифестират, възрастта или класа на насилника / тормозения (начално 

училище, средно училище), местоположението. На последно място 

съществува специалната категория тормозени насилници, група деца, 

които са тормозени и прибягват до тормоз спрямо други, за да възстановят 

баланса.  

 В тази част на главата, ние ще разгледаме знаците, които се 

проявяват при тормозеното дете, а след това и тези, които се проявяват 

при младия агресор. Към края на тази част на главата, ние ще разгледаме 

списък от признаци, групирани според класа, в който се обучават двете 

категории – насилник и жертва.  
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 3.1.1 Как да познаем дали едно дете е тормозено 

 Почти винаги жертви на тормоза са деца, които са на дъното на 

социалната стълбица. Обикновено жертвите спадат към две категории: 

пасивни и провокативни. При все това, повечето жертви са пасивни. Тези 

деца са тревожни, несигурни, тихи и се страхуват от конфронтация, плачат 

или лесно се разстройват и имат малко приятели. Те страдат от ниско 

самочувствие и рядко докладват за упражнен тормоз, защото се боят от 

отмъщение. Често пасивните жертви са по-дребни и по-слаби от 

насилниците и се страхуват да се изправят срещу тях. Пасивните жертви се 

считат за непривлекателни, глупави и провалени. Те нямат особено 

чувство за хумор и често ги описват като депресирани, въпреки, че те 

обикновено не притесняват никого в училище заради своята пасивност. 

Провокативните жертви са по-активни, асертивни и някак по-уверени. 

Макар че и те са тревожни, този тип жертви реагира по-емоционално. Те 

дразнят съучениците си докато последните не им отвърнат. Когато 

провокативните жертви се опълчат на насилието, те обикновено са 

неефективни, но продължават конфликта дори и да губят. Тези жертви 

могат да страдат от някакъв проблем с обучението, липса на социални 

умения и липса на емпатия към другите ученици. Daniel Olweus описва 

провокативните жертви като общо взето по-малко популярни сред 

съочениците, защото поведението им в класната стая често е дразнещо и 

всички реагират негативно спрямо тях.  

 Следните фактори могат да бъдат считани за показателни дали един 

млад човек е тормозен: 

 

 Младежът изглежда притеснен или тревожен, но отказва да 

сподели какво не е наред. Не забравяйте, тормозът често се случва 
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потайно; човекът, който е тормозен може да е заплашен, че атаките ще 

станат още по-жестоки, ако се разприказва. 

 Необясними порязвания и синини. Някои младежи играят 

контактни спортове и (особено младите момчета) някои от игрите може да 

са малко грубички. При все това, физически доказателства за ритници и 

удари в главата, лицето и тялото не бива да бъдат игнорирани. 

 Повредени дрехи, книги и учебни пособия. Това може да е 

показателно за физически тормоз; някои хора тормозят упорито друго 

като им крадат или повреждат собствеността.  

 Влошени резултати в училище. Способността на човек да се 

концентрира, нивото му/ѝ на самочувствие в голяма степен е свързано с 

това как работи в класната стая и удома и съответно нивото на академични 

постижения, които може да постигне. Внезапен спад в резултатите на 

ученика често може да бъде признак за някакъв проблем, тормоз или 

нещо друго и трябва да бъде проучен.  

 Молба за допълнителни финансови средства. Някои младежи са 

тормозени с изнудване за пари, вещи или дори купони за обяд. Насилник 

може да принуждава своята жертва да краде (от магазини или дори 

домове) за него или нея; това дава на насилника не само крадени пари и 

вещи, но и допълнителна психологическа власт над тормозения.  

 Нежелание да се ходи на училище. Очевидно, човек, който е 

тормозен, може да не изгаря от желание да се среща с човека или хората, 

които го тормозят. Някои младежи по принцип са по-малко 

ентусиазирани спрямо посещаването на училище, така че едно внезапоно 

нежелание да се ходи на училище може да е ясен маркер, че се случва 

нещо нередно. Някои ученици биват тормозени по пътя към дома, поради 

което трябва да се внимава и за евентуална новопоявила се тенденция за 
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закъсняване, особено ако това включва избиране на нов маршрут към 

училище. Например детето може да предпочете да ходи пеша до училище 

вместо да вземе автобуса (на който най-вероятно го/я тормозят), особено 

ако той или тя обикновено се вози с автобуса, дори ако в резултат се стигне 

до закъснения.  

 Промени в настроението и поведението. Това може да е трудно 

за установяване, особено в тийнейджърските години, когато социалният 

свят на юношите се разширява светкавично и ежедневното му/ѝ поведение 

е все по-повлияно от връстниците. И въпреки това, упорито лошо 

настроение може да е причина за родителска загриженост, без значение 

дали причината е тормоз или нещо друго. 

 Ниско самочувствие. Сериозни доказателства съществуват за това, 

че има директна връзка между нивото на самочувствие на един човек и 

шанса той/тя да бъде въвлечен в ситуация на тормоз (вижте по-долу). 

Ниското самочувствие може да се манифестира в нивото на социална 

увереност на детето, неговата/нейната липса на ентусиазъм да опитва нови 

неща и изобщо оттегляне с резервираност или блъф. Съвсем естествено е 

някои млади хора да са по-тихи по темперамент и по-резервирани от 

други; при все това една внезапна загуба на самочувствие често е знак, че 

младежът изживява или е изживял стресова ситуация, което трябва да 

бъде проучено.  

 Оплаквания от главоболие и стомашни проблеми. Въпросните 

оплаквания може да са реални или въображаеми. Ако младежът се 

преструва, това може да се дължи на факта, че физически симптом като 

неопределена болка например може да освободи младежа от училище (и 

по този начин да му спести изправянето пред насилниците) за ден, но 

няма да предизвика допълнително проучване (което може да бъде 
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посещение при семейния лекар). При все това тези неопределени болки 

може да са и съвсем реални; както много хора знаят, хронично (или иначе 

казано дългосрочно) психологическо напрежение води до определени 

психосоматични проблеми като главоболие и стомашни проблеми (а в 

дългосрочен план и до развиване на по-сериозни състояния от сорта на 

язви). 

 Проблем със съня. Това също е показателно за психически стрес; 

може да има изражение на нежелание да се ляга вечер (съчетано с 

нежелание да се става сутрин), общо безсъние (показателно за 

тревожност), кошмарни сънища и по-рядко – нощно напикаване или 

ходене на сън.  

 

 За съжаление това не е напълно изчепателен списък. Наличието на 

част от тези признаци или дори на всички не означава задължително, че 

младежът е тормозен. В крайна сметка, може да има нежелание за ходене 

на училище по много причини и многото предизвикателства на 

юношеството може да означават, че тийнейджърите развиват признаци на 

стрес от сорта на проблем със съня, промени в настроението, болки в 

главата и корема. И все пак, ако тези признаци продължат във времето, 

отговорният родител трябва без съмнение да се усъмни, че нещо съвсем не 

е наред и да проучи по-нататък въпроса. На практика, проучването на 

повечето, ако не и на всички тези фактори, ще означава, че ще трябва да се 

разговаря с младия човек.  

 

 3.1.2 Признаци, че едно дете тормози други 

 Докато дразненето и караниците между съученици на едно ниво на 

сила и популярност е донякъде естествено и дори подходящи, тормозът е 
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налице, когато има разминаване между силите на участниците – насилник 

и жертва. Учениците, които действат като насилници, тормозят едни и 

същи съученици продължително време. Те трупат удовлетворение от 

болката, която нанасят на жертвите си и имат малко емпатия или грижа за 

учениците, които биват виктимизирани. Докато момичетата по-често 

споделят, че са тормозени отколкото момчетата, обикновено момчетата 

участват в повече насилие и са по-често тормозени от момичетата. Освен 

това, момичетата са по-склонни да участват в непряк тормоз (да изключват 

някого от дейностите), докато момчетата са по-склонни да прибягват към 

физически тормоз, от сорта на удряне или ритане. Обичайно, тормозът 

по-често се случва сред деца на възраст десет до четиринадесет години и 

става все по-рядък с напредването на възрастта. Тъй като насилниците 

обикновено са по-големи от жертвите, съществува притеснение, че по-

големите деца доминират или тормозят по-малките такива. И макар, че 

това често е случаят, не винаги тази възрастова зависимост важи. Когато 

деца са включени в смесени групи, шансът да бъдат тормозени е по-малък 

и те може да участват в по-малко случаи на насилие, отколкото децата във 

възрастово хомогенните класове. Насилниците често са със средна 

популярност и за тях не е необичайно да работят по групи. Докато 

момчетата, които са жертви, обикновено идентифицират индивиди като 

насилници, поведението на насилника често е поддържано от цяла група. 

Насилниците често са описвани като бунтари, антисоциални, не слушат 

възрастните и по-склонни да нарушават училищните правила, отколкото 

другите ученици. Докато много хора извиняват поведението на грубите 

насилниците и го приписват на тяхната несигурност, по-често е налице 

точно обратното. В повечето случаи насилниците демонстрират лека 

тревожност и несигурност и не страдат от ниско самочувствие. Друга 
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характеристика на насилниците е, че те често имат родители и 

настойници, които прибягват към физически наказания; често, връзката 

дете-родител е слаба, което води до враждебност към средата на 

насилниците.  

 Следните фактори могат да се считат за показателни дали един млад 

човек е насилник: 

 

 Те рационализират лошото поведение. Насилниците може да се 

опитат да набедят жертвата вместо себе си. Jay Clark, лицензиран 

професионален съветник в La Crosse, Wisconsin, заявява, че поведение, 

което може да бъде свързано с упражняване на насилие, се случва, когато 

детето не успява да разпознае, че неговите действия могат да влошат 

дадена ситуация. Интензитетът на емоциите може светкавично да 

ескалира в дете, което е склонно да демонстрира насилническо поведение 

и смята, че му се полага да се държи зле с друго дете. Тези деца често 

смятат, че другото дете си го е просило.  

 Имат агресивни приятели. Насилниците често имат много 

приятели. Всъщност те обикновено имат значителна група приятели и 

една по-малка, по-интимна група такива, които насърчават упражняване 

на насилие. Никому не би било приятно да разбере, че тяхното дете се 

отнася зле с друго дете. Обаче, ако приятелите на детето са лоши спрямо 

други деца или манифестират други признаци на насилствено поведение, 

значи детето може наистина да тормози други.  

 Имат проблеми със съня. Проучване от 2011г. от Университета в 

Мичиган, публикувано в списанието Sleep Medicine, разкрива, че 

агресивните деца с наклонност към упражняване на тормоз има два пъти 

по-голяма вероятност да имат проблеми със съня, от сорта на хъркане или 
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сънливост през деня. Докато проучването не показва директна връзка 

между сънните проблеми и тормоза, то показва, че такава връзка е 

възможно да има. Недостатъчният сън влияе негативно на настроението и 

вземането на решения. В такива случаи посещението при лекар може да 

предотврати потенциален тормоз. 

 Причиняват проблеми в училище. Родител получава обаждане от 

помощник-директора на предучилищното училище, в което й казват, че 

трябва да проведе дискусия със сина си, защото той „тормози“ друг 

ученик. Майката е шокирана, тъжна и се чувства неудобно. Тя се пита как 

четиригодишно дете може да е побойник. Въпреки това тя предприема 

действия. Тя започва да говори по-често със сина си, опитвайки се да го 

накара да се свърже с връстниците си. Усилията ѝ все още не са 

приключили, но майката забелязва подобрение в поведението на сина си в 

училище. 

 Имат поведенчески проблеми. Изследванията предполагат, че 

определен тип поведение, ако се екстраполира, е склонно да се обвърже с 

тормоза. Избухливите, лесно разочаровани и импулсивни деца, които са 

склонни да се бият, които също нямат съпричастност към другите, има по-

голям риск да бъдат побойници. Някои деца дори могат да се похвалят с 

това, че управляват конфликти чрез бой. 

 Живеят в насилствена домашна среда. Ако детето живее в дом, 

където насилието е обичайно явление или също е жертва на насилствено 

поведение, то е по-склонно да реагира бурно в трудни ситуации. Кларк 

съобщава, че разочарованието се натрупва при деца, които са изложени на 

насилие. Когато в дома се наблюдава експлозия на гняв, те от своя страна 

може да са склонни да излеят собствения си гняв върху своите връстници. 
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 Директно са преживели тормоз. Понякога децата, които са 

тормозени, самите те се превръщат в насилници, за да запазят поне част от 

контрола над животите си. Това е случая с австралийска майка, чиято 

седемгодишна дъщеря започва да създава проблеми, след като преди това 

е била тормозена. Майката насърчава детето да се сприятели с 

положителни модели за подражание, което е ключов фактор за 

коригиране на лошо поведение.  

 Демонстрират агресивно поведение спрямо своите братя и 

сестри. Clark казва, че ако в семейството има повече от едно дете, 

родителите трябва да следят отношението между децата. Ако някое от 

децата демонстрира агресия спрямо друг член на семейството, възможно е 

да проявяват агресия и спрямо своите съученици.  

 Прекарват значително време в сърфиране в интернет. Като се има 

предвид, че кибертормозът се разраства, Clark съветва родителите да 

следят колко време и в какви заниамния се занимава детето онлайн. Там 

има едно ниво на анонимност, което позволява на децата да казват неща, 

които иначе не биха казали на друго дете в очите.  

 Те демонстрират липса на толерантност спрямо деца, които са 

различни. Лицензиран, независим клиничен социален работник заявява, 

че някои деца, с които тя работи, демонстрират неспособност или липса 

на желание да приемат деца, които са различни, като тези с различен 

етнически произход, пол, увреждане, сексуална ориентация и прочие. 

Насилникът може да обижда, да изпраща груби съобщения и да бие в 

опитите си да упражнява контрол върху тези различия.  

 

 3.1.3 Признаци, свързани с възрастта, дали едно дете е 

насилник или е тормозено 
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 Съвсем естествено е да се държите по различен начин с възрастта, а 

това е случаят и с насилниците и тормозените индивиди. Следните черти 

са организирани в зависимост от училищното ниво на децата (начално 

училище, средно училище и гимназия) и представят едни до други 

характеристиките на типичните жертви и агресори. 

Начално училище 

Жертвите Насилниците 

Броят сериозно тормозени жертви 

намалява с порастването на 

учениците.  

Броят тормозени момичета 

намалява с по-сериозни темпове, 

отколкото броят тормозени 

момчета.  

Повече млади жертви докладват, че 

големите ги бият, заплашват, 

изолират и лъжат по техен повод. 

Жертвите могат да бъдат на средно 

ниво, над средното ниво или под 

средното ниво по отношение на 

училищните резултати.  

Жертвите са тревожни и им липсва 

увереност. 

Жертвите се считат за по-малко 

способни, отколкото смятат 

родителите им, в сравнение с 

ученици, които не са тормозени.  

Няма точни тенденции по 

отношение на броя млади 

насилници, които реално се 

включват в упражняване на насилие. 

Младите насилници са по-склонни 

да виктимизират други на 

игрището, по пътя към училище 

или към дома, отколкото по-

възрастните насилници. 

По-младите насилници са 

значително по-малко склонни да 

упражняват тормоз в класната стая, 

отколкото по-големите наислници. 

По-младите насилници са по-малко 

склонни да прибягват към наричане 

с имена или заплахи отколкото по-

големите насилници. 

Младите насилници са по-склонни 

да лъжат, да удрят или да ритат, да 

изключват другите, отколкото по-
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Жертвите докладват, че се чувстват 

тъжни по-често от ученици, които 

не са тормозени.  

Жертвите се чувства по-уплашени 

от училището отколкото техните 

връстници. 

Жертвите чувстват, че са неспособни 

да се защитават ефективно. 

По-младите жертви по-често 

докладват, че са тормозени, 

отколкото по-възрастните жертви. 

възрастните насилници. 

Насилниците от началното 

училище са по-скоро популярни, за 

разлика от насилниците в по-

високите класове. 

По-младите насилници признават 

антисоциално поведение, от сорта 

на пиене, пушене, мамене, 

отколкото техните връстници. 

По-младите насилници посещават 

училище по-често от по-големите 

насилници и по-малко редовно от 

другите деца. 

 

Средно училище 

Жертвите Насилниците 

Жертвите са по-малко способни да 

се адаптират психически, отколкото 

онези, които не участват в тормоз. 

Жертвите демонстрират по-слаба 

способност за социална и 

емоционална адаптация от 

насилниците. 

Жертвите докладват по-големи 

трудности при сприятеляване, 

отколкото насилниците. 

Жертвите имат по-слаби връзки със 

Насилниците са по-малко способни 

да се адаптират психически, 

отколкото онези, които не участват в 

тормоз. 

Насилниците са по-склонни да 

приемат алкохол и да пушат, 

отколкото жертвите им.  

Насилниците по-слабо се адаптират 

от жертвите към процеса в 

училище, както академично, така и 

по отношение на начина, по който 
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съучениците си отколкото 

насилниците. 

Жертвите изпитват по-голяма 

самота, отколкото насилниците.  

Жертвите изпитват по-сериозна 

тревожност отколкото насилниците. 

Жертвите са по-склонни да понижат 

успеха си от насилниците. 

Жертвите може да употребяват 

алкохол, да пушат и да имат ниски 

резултати в училище. 

Жертвите обикновено са физически 

различни като раса или размери, 

носят различни дрехи от 

насилниците. 

За жертвите често се докладва, че не 

са толкова добри в нещата, както 

другите.  

Жертвите демонстрират ниво на 

удовлетвоение от училището в 

зависимост от това колко ги 

тормозят физически или 

психически. 

Жертвите обикновено имат по-

ниско самочувствие от насилниците. 

Учениците със специални 

потребности са особено рискови. 

възприемат училищния климат.  

Насилниците се сприятеляват по-

лесно от жертвите.  

Насилниците рядко са толкова 

социално изолирани, както са 

техните жертви. 

Насилниците обикновено винаги са 

много по-популярни отколкото 

жертвите. 

Насилниците често дразнят другите 

ученици, за да част от тълпата, но 

признават, че това понякога ги кара 

да се чувстват неудобно. 

Насилниците казват, че основната 

причина да тормозят други 

ученици е, че “[жертвите] просто не 

се вписват.” 

Насилниците в по-големите класове 

имат по-ниско самочувствие 

отколкото техните жертви. 
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Гимназия 

Жертвите Насилниците 

Докато са по-малки децата по-скоро 

страдат от наричане с обидни имена 

и крадене на лични вещи. 

Когато станат по-големи, жертвите 

има по-малък шанс да са удряни 

или ритани, заплашвани, 

изключвани или за тях да разправят 

лъжи. 

Жертвите обикновено имат по-

положително отношение спрямо 

училищната работа, отколкото 

насилниците. 

Жертвите вярват, че главната 

причина да са тормозени, са 

добрите им оценки. 

Жертвите са по-тревожни от 

техните връстници. 

Жертвите има по-голям шанс да 

бъдат обвинени, че лъжат за 

тормоза, отколкото насилниците. 

Броят на жертвите намалява 

значително с възрастта. 

Момчетата е по-вероятно от 

момичетата да бъдат тормозени 

Насилниците от тази възрастова 

група са по-склонни да прибягват до 

обидни имена и заплахи.  

Насилниците от тази възрастова 

група по-скоро не прибягват до 

удари и ритници, до изключване и 

до говорене срещу другите, 

отколкото по-младите насилници. 

Насилниците са по-склонни да са 

депресирани отколкото жертвите. 

Насилниците са с по-висок 

социален статус от жертвите. 

Насилниците са по-склонни да 

използват алкохол и цигари. 

Насилниците имат по-слаби 

академични резултати и по-трудно 

се вписват в училищния климат. 

Седемдесет процента от 

насилниците в тази възраст в едно 

английско проучване, са се оказали 

расисти.  

В САЩ тъмнокожите ученици са 

засягани с думи на омраза по-често 

отколкото белите или латино 
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директно. 

Момчетата са по-често разглеждани 

като недостатъчно „мачо“, 

атлетични или креативни. 

Момичетата продължават да 

докладват за по-скоро индиректен 

тормоз, от сорта на изключване. 

Момичетата жертви са по-често са 

разглеждани от другите като 

непривлекателни. 

Жертвите са таргетирани заради 

атипично поведение или расизъм. 

Жертвите имат по-лоши 

взаимоотношения със съучениците 

си и са по-самотни от насилниците, 

това важи повече за момчетата, 

отколкото за момичетата. 

учениците. 

Момичетата насилниците 

обикновено са на същата възраст 

като жертвите.  

Момчетата насилници са типично, 

но не задължително на същата 

възраст като жертвите.  

Момчетата насилници са четири 

пъти по-склонни да прибягват до 

директен тормоз от момичетата.  

Момчетата насилници са почти 

толкова склонни да 

разпространяват слухове за другите, 

колкото и момичетата. 

Момчетата са по-склонни да крадат 

или да увреждат чужда собственост, 

докато момичетата по-скоро  

увреждат училищна собственост.  

 

 

3.2 Рискови фактори за това едно дете да се превърне в 

насилник или в жертва 

 

Насилието в училищата е сериозен феномен в наши дни, с множество 

последици от социален и образователен аспект. Този проблем усилва 

тревогите на експертите в образователната и здравната сфера и изисква 

насърчаване на разработването на програми за интервенция. Ето защо 
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превенцията и смегчаването на тормоза в училищата е от първостепенно 

значение за всички ЕС страни. Това е оскърбление спрямо общите 

ценности на свобода, толерантност и недискриминация. Ефектите от 

тормоза са сериозни и може да са дългосрочни. [Downes P.; Cefai, C., How 

to Prevent and Tackle Bullying and School Violence: Evidence and Practices for 

Strategies for Inclusive and Safe Schools, NESET II report, Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2016. doi: 10.2766/765403] 

 

Както беше представено в предходните глави, тормозът е едно от най-

често срещаните проявления на насилие в контекста на връстниците. 

[Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying in schools: the state of 

knowledge and effective interventions, Psychology, Health & Medicine, 

22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] Според резолюцията 

на Световната здравна асамблея от 1996, насилието е световен обществен 

здравен проблем (WHA 49.25). То носи специални рискове за уязвимите 

деца, като например деца с увреждания, бежанци или деца, засегнати от 

миграция; деца, страдащи от социална изолация; деца, които спадат към 

определена малцинствена група или просто деца, които се отличават от 

останалите.” [Ibid.] 

Макар че от различните международни проучвания изплуват различни 

мнения и резултати по темата, има един общ консенсус, че тормозът 

включва “намерение да се нанесе вреда и дисбаланс на силите между 

агресора и жертвата, както и че се случва отново и отново (Farrington, 1993; 

Olweus, 1993)”. Рисковете едно дете да се превърне в насилник или жертва 

са много и според Bauman, двете групи демонстрират поредица от 

емоционални и социални проблеми в техния училищен живот 

(Bauman, 2008). [The role of drama in education in counteracting bullying in 
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schools, Nick Mavroudis &Pagona Bournelli |Yvonne Xian-han Huang 

(Reviewing Editor)Article: 1233843 | Received 16 Mar 2016, Accepted 05 Sep 

2016, Published online: 26 Sep 2016, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2016.1233843] 

Тази част ще разгледа различните роли в „кръга на насилието“ и 

рисковете, които водят до това едно дете да попадне в едно от позициите в 

този кръг.  

 

Ролите във феномена насилие 

 

За да бъдат разбрани правилно рисковете, свързани с тормоза, първото 

важно нещо е да стане ясно какви са различните роли, в които може да се 

озове едно дете в ситуация, включваща тормоз, “може да премине от това 

да е насилник, към това да е жертва, да е едновременно насилник и жертва 

или страничен наблюдател” (Vanderbilt & Augustyn, 2010, стр. 315).  

[Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in bullying and perceptions of 

bullying" (2016). Theses and Dissertations. 1276. 

https://rdw.rowan.edu/etd/1276] 

 

В едно скорошен преглед, Juvonen and Graham (2014) докладват, че 

приблизително 20–25% от младежите директно участват в тормоз като 

извършители, жертви или и двете. Широкопбхватни проучвания, 

проведени в западни страни сочат, че 4–9% от младежите често 

упражняват тормоз и че 9–25% от учениците биват тормозени. [Ersilia 

Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying in schools: the state of 

knowledge and effective interventions, Psychology, Health & Medicine, 

22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] 
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Всъщност, според повечето проучвания, децата обикновено играят повече 

от една роля, като в някои случаи са в повече от една роля по едно и също 

време.  

 

Главните идентифицирани роли са:  

 

 Насилник: агресор или група агресори 

 Жертва: цел на насилието 

 „Помощник“  [Who is at risk,(2017), Stop Bullying , https://www.stopbullying.gov/bullying/at-risk#atrisk]: 

тези деца може да не започнат или да не водят тормоза, но действат 

като помощници на децата, които упражняват тормоз. Тези деца 

могат да насърчават насилието и понякога да се включват в него. 

 Защитник: активно успокоява детето, което е тормозено и може да 

се застъпи за него, в случаите в които се проявява тормоза. 

 Свидетел: не участва директно в тормоза, но може да има директна 

роля в резултата от тормоза. Това е така, защото без наличието на 

свидетели, тормозът може и да не съществува (Vanderbilt & 

Augustyn, 2010). Свидетелите помагат за утвърждаване на 

поведението на насилника, бидейки публика за неговите действия. 

(Craig et al., 2000). [Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in 

bullying and perceptions of bullying" (2016). Theses and Dissertations. 

1276. https://rdw.rowan.edu/etd/1276]  

 

За целите на този документ, двете главни роли, а именно на насилника и 

на жертвата, ще бъдат разгледани по отношение на свързания риск. Някои 

от другите роли също ще бъдат обсъдени, но не в такива подробности.  
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Рискови фактори за превръщане в насилник 

 

Рисковите фактори едно дете да стане насилник могат да бъдат разделени 

в две основни категории – вътрешни и външни. 

 

Вътрешните фактори ще са характер, предразположеност към агресия, 

положително възприемане на насилието и нарцисизма (според някои от 

проучванията). Категоризирани са като рискове на личностно ниво. 

Втората категория включва външните фактори, които обхващат, но не се 

ограничават с училищната среда, ситуацията в семейството и социалните 

медии. 

Когато вземаме предвид вътрешните фактори, има два главни 

противоречащи си резултата от проучвания и психологически прегледи – 

а именно тези на Sullivan (2000), който диференцира насилниците, 

отграничавайки онези, които имат много голяма увереност с себе си, 

радват се на популярност, и онези, които са неуверени, тревожни и по-

малко популярни.  

Според някои, на насилниците им липсват социални умения, може да 

имат проблем с адаптацията, да страдат от ниска самооценка и 

неувереност, което се опитват да прикриват като упражняват надмощие 

над друго дете.  Furlong и съавтори (2004) смятат, че това са деца, които 

самите са били жертва в един или друг момент в миналото и че се 

наслаждават на тази „смяна на ролите“. [The role of drama in education in 

counteracting bullying in schools, Nick Mavroudis &Pagona Bournelli |Yvonne 

Xian-han Huang (Reviewing Editor)Article: 1233843 | Received 16 Mar 2016, 

Accepted 05 Sep 2016, Published online: 26 Sep 2016, 
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2016.1233843] The 

mask of a bully is a shield that hides they are vulnerable inside. (LISTEN!, 

2016). [IDEAS FOR A BULLYING-FREE CLASSROOM. Manual for teachers 

and school staff accompanying the book LISTEN!, researchgate; This 

publication has been produced within INTRODUCING PARTICIPATORY 

AND CHILD-CENTERED APPROACH FOR EARLY IDENTIFICATION AND 

PREVENTION OF BULLYING IN SCHOOL SETTING IN 7 EU COUNTRIES 

JUST/2013/DAP/AG/5372, 2017,  Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, 

Marina Angelova] Cook и съавтори (2010) откриват, че типичният насилник 

е склонен да има слаби резултати в училище, има отрицателно отношение 

към себе си и другите и не може да разрешава конфликти с връстниците 

си. Насилниците също така може да демонстрират някакво много 

забележително поведение и отношения, които са характерни за 

поведенчески отклонения (Vanderbilt & Augustyn, 2010) [Brzezinski, Melanie 

S., "Gender differences in bullying and perceptions of bullying" (2016). Theses 

and Dissertations. 1276. https://rdw.rowan.edu/etd/1276], и освен това често са 

депресирани. 

 

Въпреки това, предположението, че тормозът е свързан с липса на 

социална осъзнатост, е оспорен от “Sutton, Smith, an Swettenham (1999), 

които откриват, че 7–10 годишните насилници се справят сравнително 

добре със задачи, създадени с цел да оценят разбирането на чуждите 

познания и емоции.” [Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying 

in schools: the state of knowledge and effective interventions, Psychology, 

Health & Medicine, 22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] 

Освен това, в своето изследване, Olweus (1978, стр. 136) описва ‘модела на 

агресивната личност’ на насилника като движещата сила зад лошото им 
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поведение. Насилниците се чувства уверени относно използването на 

агресия и се стремят към превъзходство, очакват положителни резултати, 

включително подобрен статус в средата, гледат на агресията като на 

приемливо поведение и имат положително отношение към прилагането ѝ 

(Toblin, Schwartz, Gorman, & Abou-ezzeddine, 2005) [пак там]. И наистина 

има предположение, че този тип поведение е функционален, целево 

ориентиран и адаптивен. Скорошни резултати предполагат, че 

нарцисизма или чувството за надмощие и овластеност всъщност се 

свързват с насилие (Fanti & Kimonis, 2012; Reijntjes et al., 2016). [пак там] 

Merrell (2004) казва, че това, което в обществото се наблюдава като 

ценностна система за доминиране на един индивид над друг, което 

валидира насилието и въздейства на насилника, който съзнателно или 

несъзнателно използва тормоза като средство за изкачване по социалната 

стълбица или поддържане на статуса (Kolbert & Crothers, 2003). [The role of 

drama in education in counteracting bullying in schools, Nick 

Mavroudis &Pagona Bournelli |Yvonne Xian-han Huang (Reviewing 

Editor)Article: 1233843 | Received 16 Mar 2016, Accepted 05 Sep 2016, 

Published online: 26 Sep 2016, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2016.1233843] 

 

Семейството 

 

Насилниците са склонни да възприемат своите родители като властни, 

наказващи и неподкрепящи (Baldry & Farrington, 2000) и докладват за 

далеч по-слаба семейна сплотеност, отколкото другите деца (Smith, 2014). 

[Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying in schools: the state of 
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knowledge and effective interventions, Psychology, Health & Medicine, 

22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740]  

В общите му проучвания Olweus излага четири главни фактора в областта 

на семействоот, които може да повлияят в посока повишение на участието 

на едно дете в активно упражняване на тормоз. “На първо място, 

индивиди, които са отраснали с родители с негативно отношение и липса 

на топлина може да са по-склонни да проявят агресия към други. На 

следващо място, родители с високи нива на поносимост спрямо агресивно 

поведение от страна на детето, може да го възпитат да демонстрира 

агресия и в по-зряла възраст. Трето, родители, които прилагат физически 

наказания може да възпитат деца, които прилагат физическа агресия 

спрямо други. На последно място, темпераментът на детето може да бъде 

определящ за агресивното поведение (Olweus, 1993).” [Brzezinski, Melanie 

S., "Gender differences in bullying and perceptions of bullying" (2016). Theses 

and Dissertations. 1276. https://rdw.rowan.edu/etd/1276] Farrington също 

вярва, че домашната среда на детето може много да допринесе. Bauman 

по-късно заявява, че „социалното учене е мощен процес и когато децата 

наблюдават ролеви модели (например родителите) да използват тактики 

за сплашване, те използват сходни подходи, за да получат каквото искат и 

да си разрешават проблемите. [The role of drama in education in 

counteracting bullying in schools, Nick Mavroudis &Pagona Bournelli |Yvonne 

Xian-han Huang (Reviewing Editor)Article: 1233843 | Received 16 Mar 2016, 

Accepted 05 Sep 2016, Published online: 26 Sep 2016, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2016.1233843] Също 

така се смята, че ако децата са тормозени вкъщи и често стават свидетели 

на физическо насилие, самите те ще станат агресори.  
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Училище 

 

Училището е среда, която за съжаление предоставя доста възможности за 

упражняване на насилие, поради което е високо рискова, особено когато е 

дисфункционална. Недоброто прилагане и спазване, както и липсата на 

санкции подкопава правилата и създава размиване на въпросните правила 

сред учениците [Robert Thornberg & Hanna Delby (2019) How do secondary 

school students explain bullying?, Educational Research, 61:2, 142-160, DOI: 

10.1080/00131881.2019.1600376]. Според резултатите от проект “I am not 

Scared” [“ I am not scared”, https://iamnotscared.pixel-online.org/reports.php] 

някои от ключовите рискове, свързани с училището, са: 

 

 Писане на неоправдано ниски оценки; 

 Подценяване на усилията и успехите на децата; 

 Избиране на „любимци“ и на „трудни“ деца от страна на учителите; 

 Толериране на неприемливо поведение от страна на ученици; 

 Липса на алтернативи за девиантното поведение. 

 

Следователно учителите играят критична роля, както в несъзнателното 

създаване на възможност за развитие на поведение на тормоз, така и в 

предотвратяването чрез правилен подход и механизми. 

  

Медии 

 

Медиите се считат за много мощен инструмент за манипулация, който 

лесно може да повлияе на децата, особено на онези, които вече са 

засегнати от средата си или нямат сериозен морален кодекс. Според 
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докладите от проект “I am not scared”, те могат да „застрашат 

изграждането на ценности в подрастващите и провокират използването на 

механизъм за разрешаване на конфликти” [I am not scared”, 

https://iamnotscared.pixel-online.org/reports.php]. Децата може да открият 

оправдание за агресивното си поведение като се асоциират с герои от 

филми или от други потребители в социалните медии например. Голям 

брой насилници и от двата главни типа, считат че медиите имат ключово 

значение за тяхното поведение и на базата на това не намират действията 

си за погрешни, точно напротив – като оправдан акт, който следва да бъде 

очакван и подкрепен от останалите.  

 

Рискови фактори за превръщане в жертва 

 

Повечето деца преживяват тормоз в един или друг момент от учлищния 

си живот, но някои от тях са изложени на по-сериозен риск от 

продължителен тормоз. Няма един единствен фактор, който да постави 

дете в риск да се превърне в жертва. В зависимост от среда, някои групи, 

както и социално изолирани младежи – може да са изложени на по-голям 

риск от тормоз. [Who is at risk, Stop Bullying, (2017), 

https://www.stopbullying.gov/bullying/at-risk#atrisk] Важно е да се 

отбележи, че има случаи, когато дори при наличието на обичайните 

рискови фактори, това не означава, че детето ще бъде насилвано. Зависи от 

контекста и средата.  

И все пак има рискови фактори, които самостоятелно или в комбинация, 

влияят за това едно дете да бъде тормозено [пак там]:  
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 Намирани са за различни от връстниците им, поради наднормено 

тегло, различно облекло, нови са в училището или идват от 

семейство с различен финансов статус; 

 Намирани са за слаби и неспособни да се защитят; 

 Депресирани са, срамежливи, тревожни или с ниско самочувствие; 

 По-малко популярни са от другите и имат малко приятели; 

 Не се разбират с другите, считани са за дразнещи или 

провокиращи, или се конфронтират с другите, за да привличат 

внимание; 

 Имат увреждане или затруднения с ученето. 

Cook и колектив правят горното резюме като преполагат, че 

виктимизацията се асоциира с голям брой личностни проблеми като 

депресия, междуличностни трудности като отхвърляне от връстниците, 

неприемане от връстниците, малко или никакви приятели и 

неудовлетворяващи приятелства (Cook et al., 2010; Hawker & Boulton, 2000). 

Освен това децата с проблеми в междуличностните отношения и ниски 

нива на просоциално поведение са по-склонни да се превърнат в жертви 

(Card, 2003;). [Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying in 

schools: the state of knowledge and effective interventions, Psychology, Health 

& Medicine, 22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] в 

допълнение, избирането на жертви, които се подчиняват, несигурни са 

(Salmivalli & Isaacs, 2005), физиччески слабиk (Hodges & Perry, 1999), 

насилниците могат да демонстрират силата си пред останалите членове на 

групата без да се страхуват от конфронтация или загуба на симпатиите на 

други връстници (Veenstra, Lindenberg, Munniksma, & Dijkstra, 2010). [пак 

там] 
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Трябва да се направи интересно разграничение между двата основни вида 

жертви. Те могат да бъдат разделени на пасивни или агресивни в 

зависимост от това как реагират (Smith & Ananiadou, 2003). [The role of 

drama in education in counteracting bullying in schools, Nick Mavroudis 

&Pagona Bournelli |Yvonne Xian-han Huang (Reviewing Editor)Article: 

1233843 | Received 16 Mar 2016, Accepted 05 Sep 2016, Published online: 26 

Sep 2016, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2016.1233843] 

Типичната жертва попада в първата категория. При все това, агресивните 

или провокативни жертви „демонстрират комбинация от тревожност и 

агресия (Carrera et al., 2011). Този тип поведение на жертвата е по-скоро 

хиперактивно, което може да накара връстниците да подразнят и от там да 

се стигне до виктимизация на провокативния връстник (Beaty & Alexeyev, 

2008; Olweus, 1996).” [Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in bullying 

and perceptions of bullying" (2016). Theses and Dissertations. 1276. 

https://rdw.rowan.edu/etd/1276] По време на проучването не са установени 

сериозни данни в потвърждение на последното.  

“Да бъдеш различен” 

Една от главните причини или един от основните рискови фактори едно 

дете да се превърне в жертва, е възприемането му като различно. Тази 

концепция задейства т.нар. тормоз на база предразсъдъци, който е 

многопластов и има в основата си дискриминация.  

“Голям брой проучвания сочат, че учениците с увреждания или страдащи 

от наднормено тегло, или спадащи към етническо или сексуално 

малцинство, са изложени на по-сериозен риск да станат жертви, отколкото 

техните връстници.”  Децата със специални образователни потребности, 

особено учениците с умерени или леки обучителни затруднения, са 
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изложени на по-голям риск. [Tackling bullying in your school: A practical 

handbook for teachers, 1994 Sonia Sharp and Peter K.Smith, ISBN 0-203-42550-2 

Master e-book ISBN] Farmer и колектив (2012) откриват, че шансът 

момичетата, които получават специално обучение да станат жертви на 

насилници, е 3.9 пъти по-висок, отколкото при техните връстници без 

затруднения. Сходни са резултатите и в САЩ, споделени от Blake, Lund, 

Zhou, и Benz (2012).” [Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying 

in schools: the state of knowledge and effective interventions, Psychology, 

Health & Medicine, 22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] 

Уврежданията наистина са един общ рисков фактор, когато говорим за 

тормоз и са необходими устойчиви във времето превантивни мерки, 

включително повишаване на информираността и интеграция на тези 

ученици в смесени училища.  

Етносът/расата също често са причина за това едно дете да се превърне в 

жертва. Според проучване от 2006г., по-голямата етническа разнородност 

се свързва с понижено усещане за уязвимост сред различните етнически 

групи. Авторите твърдят, че властовите отношения могат да са по-

балансирани в етнически диверсифицираните училища с множество 

етнически групи. [пак там] В една хомогенна група ученици обаче, 

различният етнос може да бъде причина за виктимизация, макар че 

наскорошни мета анализи сочат, че това зависи от контекста и че е 

обикновено съчетано с друг рисков фактор. Мигрантите и бежанците често 

се сблъскват с дискриминация и според част от данните, нещата стоят по 

същия начин и в училищния контекст.    

Хомофобската или свързаната със сексуалността виктимизация също е 

доста често срещана. “Много проучвания, свързани със случаи на 

хомофобски тормоз, се ограничават до измерване на един показател – 
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статус сексуално малцинство – и не измерват измеренията на сексуалната 

ориентация (т.е. идентичност, както и поведение).” Наличните 

понастоящем данни по този въпрос имат доста ограничения, и въпреки 

това, „проучване, проведено от LGBT асоциации, включващо повече от 

7000 ученици на възраст 13 до 21 години, показват, че почти 9 от 10 LGBT 

ученици са жертви на тормоз в училище (Kosciw, Greytak, Bartkiewicz, 

Boesen, & Palmer, 2012)”. Често, сексуално-ориентираните обиди се 

използват като форма на тормоз спрямо хетеросексуални ученици, което е 

унизително по отношение на LGBT. 

Физическия вид е един от главните причинители на виктимизация. 

Според открития от много проучвания, „културните идеали, 

опосредствани от социалните медии, въздействат на нормите в 

отношенията между връстниците и определят кой получава висок статус и 

кой – нисък, докато в същото време тези социални идеали се използват 

като инструменти в процеса на социално позициониране, включително 

виктимизация и нормализиране на тормоза.” [Robert Thornberg & Hanna 

Delby (2019) How do secondary school students explain bullying?, Educational 

Research, 61:2, 142-160, DOI: 10.1080/00131881.2019.1600376] „Готините 

хлапета“ са тези, които решават, който да стане жертва и „ученици, които 

не покриват идеалните образи започват да се сблъскват с трудности. 

Обратното на културните идеали, в синхрон с образа на ‚смотаняк‘ или 

‚загубеняк‘, както са описвани в медиите, е, според ученици да си 

срамежлив, затворен, странен и грозен, което се асоциира с повишен риск 

да бъдеш тормозен. [пак там] Наднорменото тегло попада в социалната 

конструкция за това, което е ‚нежелано‘ и съответно е обект на 

виктимизация.  
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Освен това, често жертвите имат нисък социален статус и са намирани от 

другите за девиантни. Точно от тази жертвена позиция с нисък статус е 

изключително трудно да се избяга [Robert Thornberg & Hanna Delby (2019) 

How do secondary school students explain bullying?, Educational Research, 

61:2, 142-160, DOI: 10.1080/00131881.2019.1600376], защото тя поставя 

жертвата в положение да бъде стигматизирана. 

Училищен контекст, фактори за ниво на риска в класната стая и 

домашна среда [Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying in 

schools: the state of knowledge and effective interventions, Psychology, Health 

& Medicine, 22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] 

Училищата отговарят за добруването на децата и, когато това не се 

получава, децата са дълбоко засегнати. Училището е привилегировано 

пространство за насърчаване на качеството на живот в един по-широк 

фокус, от перспективата на изграждането на гражданство и развиване на 

различните действащи лица, от които е съставена тази вселена. [The 

Involvement of Girls and Boys with Bullying: An Analysis of Gender 

Differences Marta Angélica Iossi Silva,1,* Beatriz Pereira,2,† Denisa 

Mendonça,3,† Berta Nunes,4,† and Wanderlei Abadio de Oliveira1,, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/; Int J Environ Res 

Public Health. 2013 Dec; 10(12): 6820–6831. Published online 2013 Dec 

5. doi: 10.3390/ijerph10126820] Когато това пространство е дисфункционално 

обаче, се случват високи нива на тормоз. Проучване, изследващо 

медиаторите на KiVa програмата за борба с тормоза (Saarento et al., 2015) 

открива, че промени във възприятията на учениците по отношение на 

търпимостта на техните учители към тормоза са част от ефектите на 

програмата. [Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying in schools: 

the state of knowledge and effective interventions, Psychology, Health & 
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Medicine, 22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] В 

съответствие с това може да бъде заявено, че неодобрението на учителите 

по отношение на и противодействие спрямо тормоза наистина са 

ефективни. Ако учителите не се намесят или не вземат предвид 

виктимизация и изключването, рисковете се повишават. От изключително 

значение за училищната система е да са налични дейности за превенция 

на тормоза, но също да има честна и прозрачна система за наказания ако 

такива се случват.  

Училища и отделни класни стаи се различават както по отношение на 

случаите на тормоз, така и по отношение на свързаните с тормоза рискове. 

Различията между класовете могат да бъдат обяснени по-добре 

посредством фактори, свързани с груповата динамика или 

характеристиките на учителя (за преглед, вижте Saarento, Boulton, & 

Salmivalli, 2015). [пак там] Йерархията в класната стая се свързва с 

насилствевното поведение: във високо йерархичните класни стаи има 

повече тормоз [пак там]. В училищата, в които има ограничена или 

никаква диверсификация, тормозът е по-вероятен.  

Когато се взема предвид въздействието на домашната среда като 

потенциален рисков фактор, съществува противоречива информация. От 

една страна се казва, че “децата, които са виктимизирани от връстниците 

също са виктимизирани и в други контексти, включително удома 

(поливиктимизация, вижте Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2007).” Olweus 

също предполага, че прекалено протектиращите родители могат да 

повишат рисковете за излагане на техните деца на тормоз. [IDEAS FOR A 

BULLYING-FREE CLASSROOM. Manual for teachers and school staff 

accompanying the book LISTEN!, researchgate; This publication has been 

produced within INTRODUCING PARTICIPATORY AND CHILD-
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CENTERED APPROACH FOR EARLY IDENTIFICATION AND 

PREVENTION OF BULLYING IN SCHOOL SETTING IN 7 EU COUNTRIES 

JUST/2013/DAP/AG/5372, 2017,  Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, 

Marina Angelova] От друга страна, други проучвания сочат, че жертвите 

считат домовете си за позитивно и безопасно пространство, дори ако 

родителите им са от твърде защитаващия вид.  

 

Рискови фактори за превръщане в насилник/жертва 

Някои лица, които упражняват тормоз, може да влизат и в двете роли и в 

някакъв момент да са жертва, откъдето идва и името им – насилник-

жертва (Vanderbilt & Augustyn, 2010). Това е една много ясно очертана 

група.  

 

Тези лица обикновено търсят отмъщение или справедливост заради това, 

че са виктимизирани като поемат ролята на насилници и виктимизират 

други. Това е в съответствие с гледната точка на Furlong, обсъждана по-

рано в главата. Индивиди, които участват както като насилници, така и 

като жертви, обикновено демонстрират комбинация от поведение 

насочено едновременно навътре и навън (Cook et al., 2010; Veenstra et al., 

2005). [Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in bullying and perceptions 

of bullying" (2016). Theses and Dissertations. 1276. 

https://rdw.rowan.edu/etd/1276] “Те често произхождат от най-

неблагоприятната домашна среда, характеризираща се с лошо отношение 

и пренебрежение (Cook et al., 2010; Lereya et al., 2013). Насилниците-

жертви са много силни в реактивната агресия (освен, че са такива и в 

проактивната агресия). Те също демонстрират различен социо-

познавателен профил, в сравнение с чистите насилници (например Toblin 
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et al., 2005) “. [Ersilia Menesini & Christina Salmivalli (2017) Bullying in 

schools: the state of knowledge and effective interventions, Psychology, Health 

& Medicine, 22:sup1, 240-253, DOI: 10.1080/13548506.2017.1279740] Това 

предполага, че тази група е силно повлияна от рисковете на домашната 

среда и в някои случаи, училището.  

 

Рискове за свидетелите 

 

Както обяснихме по-рано, свидетелите не участват директно в тормоза, но 

все още могат да играят директна роля в изхода от тормоза. В много 

случаи те са считани за съучастници, заради липсата на действие от тяхна 

страна и това, че дават на насилника терен, на който да се случи тормоза и 

да има социален ефект. Рискът за страничните наблюдатели се корени в 

колективния страх от това да не се превърнат в следващите потенциални 

жертви. Това увеличава дисбаланса на силите между насилниците и 

жертвите по такъв начин, че насилниците също влияят на по-малко 

ангажираните връстници да застанат на тяхна страна или поне да останат 

пасивни наблюдатели на тормоза”. [Robert Thornberg & Hanna Delby (2019) 

How do secondary school students explain bullying?, Educational Research, 

61:2, 142-160, DOI: 10.1080/00131881.2019.1600376] Това е в подкрепа на 

агресова и може да каже, че в дългосрочен план, влияе зле на свидетеля.  

 

В заключение, може да се заяви, че има множество рискови фактори едно 

дете да стане насилник или жертва. Често ролите са взаимосвързани и се 

наблюдават сходствата. Насилниците като цяло възприемат агресията по 

позитивен начин, стремят се към власт и влияние и са склонни да се 

поддават на външно влияние. Жертвите от друга страна са склонни да 
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бъдат разглеждани като различни по един или друг начин, те са 

срамежливи и по-малко способни да се защитават. Децата, които попадат 

в категорията насилник/жертва търсят промяна на ролята с цел 

адресиране на вътрешен проблем. При все това, данните сочат, че има 

различия, стъпващи на индивидуални особености и контекстът е от 

голямо значение за вида, причините и разпространяването на тормоза и 

свързаната с него виктимизация. Активни и подходящи стъпки следва да 

бъдат предприемани както удома, така и в училищната среда с цел да се 

ограничат агресията във всичките ѝ форми и дискриминацията и да се 

осигури подкрепа на жертвите.  

 

3.3 Сходства и различия в тормоза, който упражняват 

момчета и момичета 

Както бе обсъдено в предходните глави, тормозът е един устойчив за 

училищната среда проблем и често преминава бариерите и се прехвърля в 

кибер пространството или дори дома. Изследователи са се опитвали да 

сведат до минимум рисковите фактори, свързани с тормоза и 

диференцират не само между видовете тормоз, но и причините.  

От тогава са се появили различни групирания, които целят дешифриране 

на връзката между причина-метод-ефект. Тормозът е наблюдаван като 

нещо изключително контекстуално и флуидно [Dytham, S., “The role of 

popular girls in bullying and intimidating boys and other popular girls in 

secondary school”, British Educational Research Journal, Vol. 44, No. 2, April 

2018, pp. 212–229, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/berj.3324]. 

Едно от нещата, които се вземат предвид, ее дали има разлика в 

насилническото поведение в зависимост от пола.  
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Общо казано, половите връзки манифестирани в ежедневието, са също 

така критични и в училищния контекст. Някои от стоящите в основата 

социални фактори са играта със силата на пола, възприятия и очаквания, 

извлечени от социалните медии и стандартните норми, насилието, 

домогването до влияние и много други. Ролите, които са легитимизирани 

от процеса на социализация, често са в центъра на причините на тормоза, 

както и формата, която заема въпросния тормоз.  

Авторите на множество проучвания по темата са съгласни, че полът е една 

от най-важните променливи от значение за разбиране на тази дейност, 

както и за нейното управление и за въвеждане на адекватни превантивни 

или смекчаващи мерки. “Концепцията за пола има за цел да отграничи 

социалната и историческа конструкция на мъжа и жената от една страна и 

пола от друга, както и да обясни властовите отношения между мъжете и 

жените и по какъв начин се свързват в и с обществото.” [The Involvement of 

Girls and Boys with Bullying: An Analysis of Gender Differences 

Marta Angélica Iossi Silva,1,* Beatriz Pereira,2,† Denisa Mendonça,3,† Berta 

Nunes,4,† and Wanderlei Abadio de Oliveira1,, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/; Int J Environ Res 

Public Health. 2013 Dec; 10(12): 6820–6831. Published online 2013 Dec 5. doi: 

10.3390/ijerph10126820] 

Съществува общ консенсус, че момчетата и момичетата участват в 

насилието, както като агресори, така и като жертви, със сходна честота. 

При все това, момчетата са по-склонни да използват директните форми, а 

момичетата са свързани с индиректните форми на феномена (Gini, 2008), 

или с т.нар. релационна агресия. “Едно предложено обяснение е, че 

стереотипизираното участие на момчетата и момичетата в ситуации на 

тормоз има социални корени, защото традиционно по-агресивното 
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поведение и насилие от страна на момчета е подсилено, докато 

индиректното включване или последваща виктимизация на момичетата е 

по-свързана с традиционните стереотипи за женствеността”. [пак там] и 

двете групи обаче правят расистки, сексистки и/или хомофобски 

коментари [Three Main Differences In How Boys And Girls Bully By Dena 

Kohleriter, LCSW Licensed Clinician | Sep 05, 2018, 

https://momentousinstitute.org/blog/three-main-differences-in-how-boys-and-

girls-bully] , и участват във все по-широко разпространяващия се 

кибертормоз. Според широкообхватно проучване, целящо да 

идентифицира преобладаването на тормоза сред група ученици и да 

анализира данните по отношение на половата принадлежност на 

участниците в насилието [Проведено в Португалия чрез адаптирана 

версия на въпросник на Olweus. Извадката се състои от 387 ученици на 

възраст между 7 и 14 години, от 7 училища в страната.], момчета и 

момичета са както жертви, така и агресори и има значителни разлики по 

отношение на включването в тормоз между половете и ролите, които двете 

страни играят. [The Involvement of Girls and Boys with Bullying: An Analysis 

of Gender Differences 

Marta Angélica Iossi Silva,1,* Beatriz Pereira,2,† Denisa Mendonça,3,† Berta 

Nunes,4,† and Wanderlei Abadio de Oliveira1,, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/; Int J Environ Res 

Public Health. 2013 Dec; 10(12): 6820–6831. 

Published online 2013 Dec 5. doi: 10.3390/ijerph10126820] 

Важно е да се отбележи, че тенденциите между момчетата и момичетата в 

тормоза не са правило и всеки от двата пола може се включи в поведение, 

което отразява поведението на другия пол. Разбирането на тенденциите 

обаче може да помогне на възрастните, работещи с деца и млади хора да 
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идентифицират тормоза и по подходящ начин да се намесят [Three Main 

Differences In How Boys And Girls Bully, By Dena Kohleriter, LCSW Licensed 

Clinician | Sep 05, 2018, https://momentousinstitute.org/blog/three-main-

differences-in-how-boys-and-girls-bully].  

Тази част ще се занимае както с тенденциите, така и с изключенията в 

насилническото поведение при момчетата и момичетата.  

 

Момчетата като насилници 

 

Според проучване, проведено в страните членки на ЕС, съществува ясна 

полова разлика по отношение на тенденциите, свързани с училищен 

тормоз в Европа, като участието на момчетата е доста по-сериозно 

отколкото участието на момичетата в повечето страни. Както 

виктимизацията (превръщане в жертва на училищния тормоз), така и 

агресията (да си насилник и да тормозиш други) са по-често срещани сред 

момчетата. [Downes P.; Cefai, C., How to Prevent and Tackle Bullying and 

School Violence: Evidence and Practices for Strategies for Inclusive and Safe 

Schools, NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2016. doi: 10.2766/765403] Тези резултати са упорито потвърждавани 

от голям брой проучвания. В техния мета анализ на 153 проучвания, Cook 

и колегия (2010) откриват връзка с пола (мъжки) индикираща към по-

сериозен превес на участие от страна на момчетата във всички три роли 

(насилник, насилник/жертва, жертва). [Ersilia Menesini & Christina 

Salmivalli (2017) Bullying in schools: the state of knowledge and effective 

interventions, Psychology, Health & Medicine, 22:sup1, 240-

253,DOI:10.1080/13548506.2017.1279740] Също така е тенденция момчетата 
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да тормозят предимно други момчета, по този начин задържайки 

насилието в рамките на своя пол.  

 

Проучване, проведено от Griezel и колегия (2012), също цели да определи 

дали степента на участие в тормоз зависи от половете. [Изследователите 

използват 803 ученици на възраст от 12 до 17 години за своето проучване.] 

Заключението от резултатите потвърждава споменатата констатация. 

Проучване, проведено от Hoertel, Strat, Lavaud, и Limosin (2011) открива 

сходни резултати. В допълнение, Chapell и колегия (2006) откриват, че 

момчетата упражняват значително повече тормоз, както в началното, така 

и в средното училище, отколкото момичетата. Откритията от друго 

проучване, отнасящо се до половите различия в тормоза, проведено от 

Crick и Grotpeter (1995), предполага, че “както момичетата, така и 

момчетата са агресивни, но са склонни да демонстрират различни форми 

на поведение” (стр. 721). [Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in 

bullying and perceptions of bullying" (2016). Theses and Dissertations. 1276. 

https://rdw.rowan.edu/etd/1276] Според него, както момчетата, така и 

момичетата упражняват тормоз в сходна степен, но стиловете, до които 

прибягват, може да са различни. [Ibid. ]  

 

Съществува консенсус, че момчетата са по-склонни да проявяват 

физическа агресия, отколкото момичетата. Казва се, че това се основава на 

желанието им да изглеждат по-силни от онези, които демонстрират 

слабост. Според Bandsuch, момчетата наистина тормозят по-открито. Те се 

бият, използват заплахи за физическо насилие и/или вредят на 

собствеността на жертвата. Момчетата тормозят опортюнистично, 

превръщайки тази дейност в по-импулсивен акт. [Bandsuch, L., Boys and 
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girls bully differently, 2017, https://psychbc.com/blog/bullying-boys-and-girls-

are-different] Те също така са по-склонни да са по-открити в 

насилническото си поведение, което ги прави по-лесни за установяване. 

[https://www.verywellfamily.com/do-girls-and-boys-bully-differently-460494, 

Do Girls and Boys Bully Differently?, By Sherri Gordon Updated on March 06, 

2020] Често се установява лидер в групата, около когото се събират 

„последователи“, които търсят приемане и ще се включат в тормоза или 

няма да го прекратят, за да съхранят позициите си. 

[https://www.verywellfamily.com/do-girls-and-boys-bully-differently-460494, 

Do Girls and Boys Bully Differently?, By Sherri Gordon Updated on March 06, 

2020] Това също означава, че по принцип, те са по-приемащи 

насилническото поведение [пак там] и ще продължат отношенията с 

насилниците.  

Този факт не означава, че момчетата не участват в релационна агресия. 

Повечето хора не асоциират манипулацията, кликите, слуховете и 

изключването с момчетата. Но се случва доста често. [пак там] В тяхното 

проучване, Crick и Nelson (2002) докладват, че мъжете използват 

физическа и релационна агресия със сходна честота. Откритието, че 

мъжете използват релационна агресия също толкова много, колкото и 

директна агресия, не бе известно преди това (Crick & Nelson, 2002; Prinstein 

et al., 2001). [Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in bullying and 

perceptions of bullying" (2016). Theses and Dissertations. 1276. 

https://rdw.rowan.edu/etd/1276]  

 

Момичетата като насилници 
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Както вече споменахме, момичетата също участват в тормоза в ролята на 

„агресори“. Всъщност, те правят това толкова активно, колкото и 

момчетата, но поради стила на тормоз, който предприемат, те са по-

трудни за установяване. ”Женският тормоз често е по-труден за улавяне и 

се случва зад сцената. Момичетата са склонни да вярват, че тяхната 

социална стойност зависи основно от външния им вид. Заради това 

момичетата обичайно тормозят като се опитват да загрозят имиджа на 

жертвата по всеки възможен начин” [Bandsuch, L., Boys and girls bully 

differently, 2017, https://psychbc.com/blog/bullying-boys-and-girls-are-

different] В проучване от 2011г. на Garcia-Gomez, наричането с обидни 

имена и обидите на сексуална основа се използват от момичета, които са 

били изключвани от групата [Dytham, S., “The role of popular girls in 

bullying and intimidating boys and other popular girls in secondary school”, 

British Educational Research Journal, Vol. 44, No. 2, April 2018, pp. 212–229, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/berj.3324]. Според 

наскорошно проучване, едно от пет момичета докладва, че е било жертва 

на социално изключване, докато по-малко от едно на 10 момчета се 

оплакват от съшото. [https://www.theguardian.com/society/2018/jun/13/girls-

more-likely-to-be-bullied-than-boys-english-schools-survey-finds, Richard 

Adams , 2018, Girls more likely to be bullied than boys, English schools survey 

finds] Социалните медии и както стандартите, така и възприятията за 

красота също представляват водещ фактор и подплатяват тормоза, както 

говорихме в предишната част.  

 

Въпреки, че има случаи, при които жена насилник може да приложи 

физически тормоз, общата тенденция е, че жените по-скоро се включват в 

релационна агресия. Bandsuch включва в свой материал някои от най-
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широко известните тактики, които момичетата използват и въпросните 

включват, но не се ограничават до: шепнене зад гърба на някого, 

престорени приятелства, насърчаване на игнорирането или социалното 

изключване, вербални подигравки, пускане на слухове и прочие [Bandsuch, 

L., Boys and girls bully differently, 2017, https://psychbc.com/blog/bullying-

boys-and-girls-are-different] За разлика от момчетата, чиито действия са по-

импулсивни, момичетата са по-склонни да премислят своя подход. 

“Увреждането на репутацията на жертвата е целта, както и алиенацията 

му/ѝ от другите.” [пак там] Техника, възприета от момичетата, конструира 

‚Нас‘ и ‚Тях‘ с цел да се пазят границите на групата и подходящите форми 

на женственост (Payne, 2007). [Dytham, S., “The role of popular girls in 

bullying and intimidating boys and other popular girls in secondary school”, 

British Educational Research Journal, Vol. 44, No. 2, April 2018, pp. 212–229, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/berj.3324] 

 

Социалните групи на момичетата са йерархични и момичетата използват 

манипулация, тормоз и дразнене, за да контролират и да изключват други 

с цел запазване на въпросната йерархия и границите на групата. (Lees, 

1993; Merton, 1997; George, 2007; Jackson et al., 2010) [пак там]. Всъщност, 

повечето момичета насилници не действат сами. Вместо това те по-скоро 

предпочитат да имат съучастници или последователи, които подкрепят 

тяхното поведение. Те се поддават на натиск от страна на връстниците и 

упражняват тормоз дори тогава, когато знаят, че не е редно. 

[https://www.verywellfamily.com/do-girls-and-boys-bully-differently-460494, 

Do Girls and Boys Bully Differently?, By Sherri Gordon Updated on March 06, 

2020] Това, което е важно да се отбележи обаче е, че в момичешката група 

често има продължително недоверие и „лидерът“ може да се чувства 
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принуден да доказва правото да заема позицията си. Това често е 

причината да се превръщат в насилници. [пак там] 

Въпреки че както и при момчетата, момичетата обикновено са склонни да 

тормозят други момичета, има доказателства, че някои момичета 

тормозят и унижават и момчета. “Hey и колектив (2001) показват, че в 

групите, момичетата често обсъждат и се шегуват с момчета и ги разделят 

на онези, които считат за ‘тъжни’ и ‘секси’.” [Dytham, S., “The role of 

popular girls in bullying and intimidating boys and other popular girls in 

secondary school”, British Educational Research Journal, Vol. 44, No. 2, April 

2018, pp. 212–229, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/berj.3324] 

 

И все пак, въпреки в тази област има някакви проучвания, все още 

съществува сравнителна дупка в литературата, що се отнася до тези 

проблеми и ролята на (‘елитните’) момичета и техния потенциал да 

дразнят, унижават и тормозят момчета. [пак там] 

 

Междуполовият тормоз е интересна област що се отнася до 

проучванията и социологическите норми. Обикновено, както беше казано 

по-горе, тормозът е насочен към представител/и на същия пол. 

Междуполовият тормоз е недостатъчно проучена сфера и е нужно повече, 

за да се постигне по-дълбоко разбиране по тази тема. [пак там] 

 

Според материал на Dytham, “учителите реагират различно в случаи на 

междуполов тормоз, дразнене или насилие когато ‘жертватаm’ е от мъжки 

пол или женски пол. Момичетата често автоматично попадат в ролята на 

‘жертва’, и по-рядко им се казва да коригират лошо поведение, когато са 

считани за насилници. Като подчертаваме това искаме да кажем, че трябва 



 

  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. 
 

да се обърне повече внимание на междуполовия тормоз и да се помисли 

как онези, които го понасят, могат да бъдат подкрепени от учителите.” 

[пак там] Да направим училищните екипи по-осъзнати в тази посока може 

да означава, че те ще са способни да разпознаят и подкрепят момчета, 

които може би са тормозени (от други момчета или от момичета). [пак 

там] 

 

Кибертормоз 

 

Една от най-оспорваните области що се отнася до тормоза е кибертормоза. 

Съществува консенсус, че съществува тенденция на повишаване на 

случаите на този тип дейност. Това вероятно се дължи на повишеното 

ползване на технологии и социални медии, включително от много ранна 

възраст. Киберпространството предоставя възможност, както за директни 

“атаки”, така и за това, което се счита за “щит на анонинмостта”. Както бе 

обсъдено в предходната част, възможността да останеш анонимен, 

съчетана с почти пълна липса на мониторинг и наказания за извършителя, 

повишава риска както за използване на метода, така и за негативни 

еефекти върху жертвата.  

В доклад, публикуван от Отдела по образование на Великобритания, 

кибертормоза, който не присъства във версията от 2006г., е метод за 

виктимизация на 10% от 15- и 16-годишните. 

[https://www.theguardian.com/society/2018/jun/13/girls-more-likely-to-be-

bullied-than-boys-english-schools-survey-finds, Richard Adams , 2018,  Girls 

more likely to be bullied than boys, English schools survey finds] Според 

същия доклад, момичетата е по-вероятно да бъдат тормозени в училище 
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от момчетата, като са почти два пъти повече момичетата, които са обект на 

кибертормоз и социално изключване от други ученици. [пак там] 

Проучване, проведено от Li през 2006г. сочи, “момчетата са по-склонни от 

момичетата да бъдат както традиционни, така и кибер насилници и че по-

голям дял от момичетата са били кибертормозени (Li, 2006). Резултатите 

от проучване, проведено от Wang et al. (2009) подкрепят тези резултати 

относно кибертормоза, защото отново момчета преобладават над 

момичетата в ролята на кибернасилници и момичетата са повече от 

момчетата в ролята на кибержертви.” [Brzezinski, Melanie S., "Gender 

differences in bullying and perceptions of bullying" (2016). Theses and 

Dissertations. 1276. https://rdw.rowan.edu/etd/1276] 

При все това, дисертацията на Brzezinski по темата, публикувана през 

2016г., твърди, че след преглед на много литература в сферата на тормоза, 

става ясно, че има конкретни, но съмнителни полови разлики в стила на 

тормоза, който бива упражняван. Установено е, че момичетата са 

прибягвали до използването на кибертормоз повече, отколкото 

момчетата, и това противоречи на предишни резултати от изследвания. 

Тази констатация може да означава променящо се предпочитание в стила 

на тормоз, избиран от момичетата. [пак там] В проучване, прегледано в 

статията, „малко повече от една трета от всички участници са 

свидетелствали за момчета, използващи кибертормоз, а над три четвърти 

– за момичета, използващи кибертормоз в даден момент.” [пак там] Ето 

защо може да се заяви, че е възможно това да е една променявща се 

тенденция. Това, което трябва да се отбележи тук обаче, е че в тези 

резултати има някои ограничения, защото кибертормозът често остава 

недокладван или не може да бъде проследен до оригиналния агресор”. 

Това би довело до предположението, че това е сфера, в която трябва да 
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има повече контрол и да се вземат повече адекватни мерки, за да се 

ограничи виктимизацията.  

 

Причини за разликите между половете 

 

Голям брой проучвания са били насочени към дешифриране на 

причината за разликите между половете. Така например, “Lagerspetz и 

колектив (1988) считат, че момичетата са по-склонни да използват 

индиректна/релационна агресия заради тяхната социална структура. За 

момичетата е характерно да се генерират близки и силни приятелски 

връзки, докато при момчетата съществуват по-големи и разпръснати 

социални мрежи (Owens et al., 2000; Rivers & Smith, 1994).” Според това 

проучване, използването на релационна агресия в рамките на „приятелска 

група“ може да има по-голям ефект върху момичетата. Това твърдение е 

допълнително подсилено от разбирането, че като общо правило, 

момичетата са по-склонни да се фокусират върху междуличностни 

проблеми и съответно са по-податливи на негативни реакции, водещи до 

раздор. “Момичетата могат да са предразположени да използват 

индиректна агресия, защото узряват вербално по-бързо от момчетата 

(Lagerspetz et al., 1988). Тъй като момичетата придобиват вербални умения 

по-рано, използването на индиректна агресия е лесно фасилитирано”. [пак 

там] 

“Що се отнася до момчетата, за тях е социална норма да са агресивни и да 

демонстрират доминация, поради което момчетата обикновено 

демонстрират много по-директен стил на агресия (Lagerspetz и колектив, 

1988).” [пак там] Най-често срещаната причина, приписвана на 

насилниците са психологически проблеми. Това включва такива фактори 
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като домашната обстановка на насилника, личностни недостатъци и 

предходен опит като жертва. [пак там] В допълнение към това, момчетата 

насилници са много силно повлияни от социалната норма за това какво 

означава да си момче и какво произтича от това. Така че не е изненада, че 

ако момче не демонстрира набора от характеристики, то би се превърнало 

в цел.  [https://www.verywellfamily.com/do-girls-and-boys-bully-differently-460494, Do Girls and Boys Bully Differently?, By Sherri 

Gordon Updated on March 06, 2020]  

 

Тази диференциация е потвърдена от проучване, публикувано през 2005г. 

от Giles и Heyman, което демонстрира, че дори в рамките на възприятията 

на връстниците е физически агресивното поведение да се свързва с 

момчетата, а релационната агресия – с момичетата. [Brzezinski, Melanie S., 

"Gender differences in bullying and perceptions of bullying" (2016). Theses and 

Dissertations. 1276. https://rdw.rowan.edu/etd/1276] “По подобен начин, 

Athanasiades и Deliyanni-Kouimtzis (2010) докладват в своето проучване с 

петнадесет и шестнадесет годишни ученици, че последните са се 

съгласили, че полът играе роля в стила тормоз, който бива прилаган.” [пак 

там] Следователно това, което може да предположим, е че всеки пол, 

може би подсъзнателно, използва стила тормоз, който би бил най-

въздействащ върху „целта“.  

 

Момчетата и момичетата като жертви 

 

Това, което е интересно да се отбележи, е че полово-обусловените 

различия важат и когато момчета/момичета са в ролята на жертви. 

Значителни проучвания по темата са публикувани през 2013г. Статия, 

прегледана в този материал, „открива, че много изследвания докладват, че 
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момчетата са по-склонни да упражняват насилие отколкото момичетата и 

че момчетата обикновено са жертви и извършители на директни форми на 

тормоз, докато момичетата участват в индиректен тормоз.” [The 

Involvement of Girls and Boys with Bullying: An Analysis of Gender 

Differences 

Marta Angélica Iossi Silva,1,* Beatriz Pereira,2,† Denisa Mendonça,3,† Berta 

Nunes,4,† and Wanderlei Abadio de Oliveira1,, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/; Int J Environ Res 

Public Health. 2013 Dec; 10(12): 6820–6831. Published online 2013 Dec 5. doi: 

10.3390/ijerph10126820] Данните по-нататък показват, че когато се вземат 

предвид различните видове тормоз, момчетата са жертви по-често, защото 

са обект на по-широк набор от методи за атака. [пак там] Според 

фактологическа справка, публикувана във връзка с половите различия при 

тормоза, “момичетата са жертва на сексуален тормоз и емоционална 

агресия по-често от момчетата” [Gender Differences in Bullying, Factsheet, as 

seen at: https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/fact-sheet/PREVNet-

SAMHSA-Factsheet-Gender-Differences-in-Bullying.pdf], което е в подкрепа 

на горните твърдения. Освен това, проучване твърди, че използването на 

обиди, включително наричане с обидни имена, унижение и груб език са 

най-разпространени и покриват широк спектър по отношение на възраст, 

като едно от всеки три деца е жертва. Физическата агресия идва на 

следващо място като форма на тормоз и както вече казахме, обикновено е 

насочена към момчетата. [The Involvement of Girls and Boys with Bullying: 

An Analysis of Gender Differences 

Marta Angélica Iossi Silva,1,* Beatriz Pereira,2,† Denisa Mendonça,3,† Berta 

Nunes,4,† and Wanderlei Abadio de Oliveira1,, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/; Int J Environ Res 
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Public Health. 2013 Dec; 10(12): 6820–6831. Published online 2013 Dec 5. doi: 

10.3390/ijerph10126820] В допълнение към това, резултатите от същия 

преглед предполагат, че момчетата докладват за тормоз по-често от 

момичетата, което може да се счете за ограничение на точността на 

получените резултати.  

 

Друг преглед на проучвания по темата „виктимизация сред юношите и 

свързани с пола проблеми, идентифицира сериозни доказателства, че 

тормозът е пряко свързан с въпроси на сексуалността и пола, тъй като тези 

са свързани с други променливи от сорта на чувство за принадлежност към 

дадена група или училище.” [пак там] “Athanasiades и Deliyanni-Kouimtzis 

(2010) проучват по какъв начин мъжете и жените се чувстват по отношение 

на тормоза. Резултатите разкриват, че мъжете обикновено отричат 

всякакъв мотив зад тормоза и се опитват да оправдаят насилието като 

шега”. [Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in bullying and perceptions 

of bullying" (2016). Theses and Dissertations. 1276. 

https://rdw.rowan.edu/etd/1276] Жените от друга страна изразяват 

неодобрение спрямо тормоза и се фокусират върху негативните ефекти, 

които той може да окаже върху една жертва. При все това, като се има 

предвид генерираното от жени насилие, Owens и колектив (2000) 

“предполагат, че момичетата изразяват съчувствие и неодобрение спрямо 

насилието като опит да оправдаят собствените си насилнически действия”. 

[Brzezinski, Melanie S., "Gender differences in bullying and perceptions of 

bullying" (2016). Theses and Dissertations. 1276. 

https://rdw.rowan.edu/etd/1276] 
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Като цяло, ако трябва да систематизираме различията в подходите за 

насилие, Dena Kohleriter предлага резюме, посочващо характеристиките за 

двата пола. [Three Main Differences In How Boys And Girls Bully By Dena 

Kohleriter, LCSW Licensed Clinician | Sep 05, 2018, 

https://momentousinstitute.org/blog/three-main-differences-in-how-boys-and-

girls-bully] 

 Момчетата са по-склонни да демонстрират физическо сплашване 

спрямо други като форма на тормоз, без значение дали става дума 

за директно насилие или заплаха за насилие. Момичетата са по-

склонни да използват релационна агресия.  

 Момчетата са по-отворени и директни и често импулсивни в 

насилието, което упражняват, докато момичетата по-скоро 

прикриват поведението си или се преструват.  

 Кибертормозът се използва и от двата пола с малко по-висок дял за 

момичетата според новите проучвания.  

 И двата пола обикновено упражняват тормоз върху собствения си 

пол. Въпреки това съществува и междуполов тормоз, но за момента 

остава недостатъчно проучена сфера. 

 И двата пола са обект на тормоз, обикновено на различни форми на 

насилническо поведение.  

 Двата пола имат различни причини за упражняване на тормоз и 

различно отношение спрямо значимостта на това действие.  

 

Разликите в някои от резултатите са индикатор за ограниченията на 

проведените проучвания по темата. Може да се заяви, че кибертормоза е 

област, която е трудна за мониториране, контролиране или 

предотвратяване, особено в случай, че не е докладвата. Същото важи и за 
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факта, че както обсъдихме в тази секция, индиректният тормоз също не е 

докладван редовно или дори разпознаван като такъв, както сред 

младежите, така и сред възрастните. Това оставя още една потенциална 

празнина в резултатите и смегчаващите мерки, които следва да бъдат 

предприети, както в училищната сфера, така и удома. Двата пола 

упражняват тормоз, но използват различни методи. Поради това, 

стратегии, които включват полови роли са приоритет за превенция и е 

необходимо да се обърне внимание на този феномен в училищния 

контекст. [The Involvement of Girls and Boys with Bullying: An Analysis of 

Gender Differences 

Marta Angélica Iossi Silva,1,* Beatriz Pereira,2,† Denisa Mendonça,3,† Berta 

Nunes,4,† and Wanderlei Abadio de Oliveira1,, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/; Int J Environ Res 

Public Health. 2013 Dec; 10(12): 6820–6831. 

Published online 2013 Dec 5. doi: 10.3390/ijerph10126820] 

 

 

3.4. Съвети и препоръки за родители и учители  

 Търсете признаци дали детето е тормозено 

Тази глава дискутира някои от признаците, които са показателни, че едно 

дете е тормозено. Като родител или учител е препоръчително човек да 

бъде внимателен за следните признаци, дори и към момента да не е 

забелязал, да не съзнава или да не е станал свидетел на упражнено 

насилие. 

˗ Младежът изглежда притеснен или разтревожен, но не желае да 

сподели какво не е наред.  

˗ Необясними порязвания и натъртвания. 
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˗ Повредени дрехи, книги и училищно оборудване. 

˗ Занижени резултати в училище отпреди. 

˗ Искания за допълнително джобни пари. 

˗ Нежелание да се ходи на училище.  

˗ Промяна в настроението и поведението. 

˗ По-ниска увереност и самочувствие.  

˗ Оплаквания от главоболие и стомашни болки. 

˗ Проблеми със съня.  

 

 Търсете признаци дали детето е насилник  

По сходен начин, според проучването, има признаци и които сочат че едно 

дете упражнява насилие, като някои от тях са по-трудни за улавяне. 

˗ Рационализират лошо поведение. 

˗ Имат агресивни приятели.  

˗ Проблеми със съня.  

˗ Създават проблеми в училище. 

˗ Имат поведенчески проблеми.  

˗ Живеят в агресивна домашна среда. 

˗ Директно са преживели насилие. 

˗ Демонстрират агресивно поведение спрямо другите деца в 

семейството.  

˗ Прекарват много време ссърфирайки в интернет. 

˗ Демонстрират липса на толерантност спрямо деца, които са 

различни.  

 

 Разбиране на различните видове тормоз, които могат да 

възникнат 
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За да се предприемат адекватни мерки и да бъде предотвратен или 

прекратен тормозът, родителите и учителите имат нужда да знаят какви 

проявления може да има въпросният тормоз. 

˗ Вербално насилие: наричане с обидни имена и груби коментари  

˗ Физически тормоз: бутане, блъскане, удряне, щипане и прочие, 

може да включва и повреда на лична собственост 

˗ Тормоз с жестове: невербална агресия  

˗ Изключване/релационен тормоз, който се случва, когато дете е 

изолирано от групата на връстниците и не му/ѝ се позволява да се 

включва в игрите, училищните дейности и други социални 

дейности.  

˗ Изнудването може да включва искания/заплахи за пари, собственост 

или екипировка. Жертвите може да бъдат изнудвани да се включват 

в антисоциални дейности 

˗ Кибертормозът може да приеме формата на текстови съобщения, 

телефонни обаждания, онлайн чат стаи и моментални съобщение 

˗ Тормоз, свързан с предразсъдъци, който обхваща насилие, базирано 

на дискриминативно отношение – често лежи в основата на 

гореизброените видове тормоз. 

 Имайте предвид, че съществуват различия в тормоза в 

зависимост от възрастта, пола, произхода и специфични 

индикации за всяко проявление 

 Съществуват различни роли, в които едно дете може да влезе, 

когато говорим за тормоз. Често, едно и също дете може да 

бъде в повече от една роля в един и същи момент 

˗ Насилник: агресор или група агресори 

˗ Жертва: цел на насилието 
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˗ „Помощници“ [Who is at risk,(2017), Stop Bullying , https://www.stopbullying.gov/bullying/at-risk#atrisk]: 

тези деца може да не инициират тормоз или да го водят, но 

действат като „помощници“ на децата, които упражняват насилие. 

Тези деца може да насърчат прибягването към насилие и от време 

на време да се включват в него. 

˗ Защитник: активно утешава тормозеното дете и може да се застъпи 

за тормозения, когато се случва насилие. 

˗ Страничен наблюдател: не е директно свързан с тормоза, но въпреки 

това може да играе директрна роля в изхода от него. Това е така, 

защото без наличието на странични наблюдатели, тормоз може и 

изобщо да няма (Vanderbilt & Augustyn, 2010). Свидетелите 

подкрепят поведението на насилника като действат като публика за 

неговите действия (Craig et al., 2000). [Brzezinski, Melanie S., "Gender 

differences in bullying and perceptions of bullying" (2016). Theses and 

Dissertations. 1276. https://rdw.rowan.edu/etd/1276]  

 Съществува набор от рискове за това едно дете да се превърне в 

насилник – познаването на тези рискове и предприемането на 

превантивни или смекчаващи мерки може или да ограничи 

вероятността едно дете да се превърне в насилник или не позволи 

превръщането му в такъв. Най-добрият начин да се направи това е 

като се познава семейната/училищната среда на детето/ученика. 

˗ Към вътрешните фактори спадат характер, агресивност, 

положително отношение към агресията и нарцисизъм. Това 

са рискови фактори на индивидуално ниво. Втората категория 

са външните фактори, които обхващат, но не се изчерпват с, 

училищната среда, ситуацията удома и социалните медии. 
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 Учителите играят изключително важна роля както за 

несъзнателното създаване на възможности за развитие на 

насилническо поведение, така и за предотвратяване на същото с 

подходящи подходи и механизми. Има някои неща, които трябва да 

се избягват:  

˗ Поставяне на незаслужено ниски оценки; 

˗ Подценяване на усилията и успехите на децата; 

˗ Избиране на „любимци“ и на деца, които са „трудни“ от страна на 

учителите; 

˗ Толериране на неприемливо поведение от страна на ученици; 

˗ Липса на алтернативи на девиантно поведение; 

 Също така съществуват множество рискове едно дете да се превърне 

в жертва, поради което е полезно за родителя/учителя да може да 

разпознава въпросните и да търси начини за подкрепа 

˗ Такива деца са считани за различни от връстниците им, като 

например с наднормено тегло, облечени по различен начин, нови в 

училището или идващи от бедни семейства; 

˗ Считани са за слаби или неспособни да се защитят; 

˗ Депресирани са, срамежливи, тревожни или имат ниско 

самочувствие; 

˗ По-малко популярни са от другите и имат по-малко приятели; 

˗ Не се разбират добре с другите, считани са за дразнещи или 

провокиращи, влизат в конфликти с другите, за да привличат 

внимание; 

˗ Имат увреждане или обучителни затруднения; 

 Неодобряването и вземането на мерки от страна на учителите 

спрямо актовете на насилие са наистина ефективни. Ако учителите 
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не се намесят или не вземат под внимание виктимизацията и 

изключването, рисковете се повишават. От изключително значение е 

в училищната система да има дейности, които да дават напътствия 

как се предотвратява насилие, но също така да има честна и 

прозрачна система за последващи действия, когато се случи такова. 

 Както момчетата, така и момичетата могат да бъдат и жертви, и 

насилници, но има някои различия: 

˗ Момчетата са по-склонни да демонстрират физическо сплашване 

спрямо другите като форма на тормоз, без значение дали става дума 

за директно насилие или заплаха за такова. Момичетата са по-

склонни да използват релационна агресия.  

˗ Момчетата са по-отворени и директни и често импулсивни в 

насилието, а момичетата прикриват своето поведение.  

˗ Кибертормозът се използва и от двата пола, с малко по-сериозно 

участие от страна на момичетата.  

˗ И двата пола обикновено тормозят други от същия пол, макар че 

съществува и междуполово насилие, което обаче остава 

недостатъчно проучена сфера. 

˗ Двата пола са еднакво застрашени да бъдат жертви, обикновено на 

различна форма на тормоз.  

˗ Двата пола имат различни причини за упражняване на тормоз и 

различно отношение към значимостта на това действие.  

 Случаите на тормоз често са отричани или за тях дори не се говори 

удома. Обсъжданията в домашната среда, в рамките на училищна 

програма, както и използването на телефонни линии за подкрепа, 

са полезни 
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 Разбирането на емоции, внимателното изразяване на емоции и 

справянето с негативни емоции по един позитивен начин чрез 

похватите на изкуството могат да се окажат нашия шанс за успех. 

Положителните реакции на негативни действия в рамките на 

контролирана среда могат да бъдат решение, което ще постави прът 

в колелото на насилието и училищния тормоз. Ефективно е и 

включването на цялата училищна общност – директор, персонал, 

родители, съветници, ученици – плюс външни експерти и хора, 

подкрепящи процеса.  
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