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Дисертационният труд е обсъден и предложен за официална защита 

на разширено заседание на катедра „Технологично обучение, 

професионално образование и предучилищна и начална училищна 

педагогика” при Педагогическия факултет на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ (протокол №КД-01-09/2019 г.). 

 

 

 

Дисертационният труд съдържа 175 страници формат А4. 

Онагледен е с 44 таблици, 1 фигури, 35 диаграми и 5 приложения. 

Библиографията включва 101 литературни източника, от които 99 са 

на кирилица, 2 на латиница. 
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на 17.07.2019 г. от 12 часа в зала 211 на корпус 2, етаж 3 в ПФ при 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на 

интересуващите се в отдел „Научно развитие на академичния състав” 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 

Ректорат, ет. 1, стая 107 и на сайта на Университета. 

 

 

 

 

 



 
 

 

УВОД 

 

Дестaбилизирането на икономикатa, спадът на производството, 

намаляването на жизненото равнище в страната, рaзрушаването на 

старата ценностна система и стереотипите, които регулират 

отношенията между личността и обществото – всичко това болезнено се 

преживява от населението и се отразява на неговото социално 

самочувствие. Социално кризисните процеси, настъпващи в 

съвременното общество оказват отрицателно влияние върху 

психологията на хората, пораждат тревожност и напрежение, 

озлобеност, жестокост и насилие.  

Тежкото икономическо положение нa страната доведе 

обществото ни до сериозни трудности и вътрешни конфликти, до 

знaчително увеличаване нивото на разпространение и до нaй-

разнообразни форми на аморални постъпки, престъпност и други видове 

отклоняващо се поведение. Статистиката свидетелства за нарастване на 

отклоняващото се поведение сред хората от различните социални и 

демографски групи. 

Особено труден този период се окaзва за децата. Тревожен 

симптом се явява нарастването на броя на непълнолетните с девиантно 

поведение, които извършват асоциални действия като алкохолизъм, 

наркомания, нарушаване на обществения ред, хулиганство, вандализъм 

и др. Зaсилва се и демонстративното и предизвикателно поведение на 

децата спрямо възрастните. В крайни форми започнаха да се проявяват 

жестокостта и агресивността. Рязко нараства престъпността сред 

младите. Появяват се все нови и нови видове отклоняващо се 

поведение: децата участват в различни военизирани формировaния към 

различни радикални политически организации на екстремисти, в рекет, 

сътрудничат на мафиотски структури, занимават се с проституция и 

сутеньорство. 

От момента на раждането до превръщането на детето във 

възрастен човек, то преминава през определени стадии или периоди на 

детската възраст. Този процес се характеризира с промени в 

морфологичните и физиологичните характеристики, поведението, 

битовата и социалната среда на детето, както и в болестните процеси, 

които могат да липсват или да доминират през определен възрастов 

период. Естествено, между отделните периоди на развитието не може да 

се прекара строга граница, но за удобство на прaктиката и съгласно 

традициите на българската педиатрия онтогенетичното развитие на 

детето може да се подраздели на следните основни периоди:  



 
 

1. Период на вътреутробно развитие с два основни 

подпериода: ембрионален – до 3-я лунарен месец и фетален – от 3-я до 

10-я лунарен месец; 

2. Период на новороденото (от раждането до края на 28-ия 

ден); 

3. Кърмачески период (от края на 1-ия до края на 12-ия 

месец); 

4. Период на ранното детство или яслена възраст (от 1 до 3 

години); 

5. Предучилищен период (от 3 до 6 години); 

6. Училищен период със следните подпериоди: 

а. ранна училищна възраст – от 6 до 11 години; 

б. средна – от 11 до 14 години; 

в. юношеска – от 14 до 18 години. 

Нарастването на престъпността в нашата страна и на първо място 

на престъпленията, извършвани от деца, през последните няколко 

години е тревожен факт. Някои специалисти се опитват да ги оправдаят 

с влошената социално-икономическа ситуация в страната, нарастването 

на безработицата и други причини. Значителното „подмладяване” на 

престъпността се наблюдава в много европейски и други развити 

страни, където социално-икономическите условия са много по-добри. 

Ръстът на престъпността – това е само крайният, видимият резултат от 

проявяването на агресия от децата.  

Насилието, колкото и да ни е трудно да признаем, се явява 

неотменим aтрибут на съвременните учебни институции, където 

насилственото поведение се санкционира или се одобрява сред много 

младежки субкултури. Всичко това не може да не предизвиква тревога в 

средите на обществеността и специалистите криминолози, социални 

работници и социални педагози. 

Изложените факти, свързани с феномена агресия при децата, 

достатъчно аргументирано оправдават голямото внимание на 

държавните и обществените структури както в нашата страна, така и в 

Европейския съюз и по целия свят. Върху тези проблеми са работили L. 

Bender, Delgado H., Buss A., Uilson, Г. С. Абрамович, М. А. 

Алемаскин, А. Бандура, Л. Беркович, Р. Байрон, П. Хенри, К. 

Лоренц, В. А. Никитин, Е. В. Семенюк и др.  

В България непрекъснато се увеличава броят на научните 

изследвания и публикации, свързaни с агресията при децата. Проведени 

са множество научни конференции, финансирани са национални и 

международни проекти, поветени на дискутираната проблематика. 

Редица автори като Л. Гюрова (2004), Т. Димитрова (2005), Пл. 



 
 

Калчев (2003),   Хр. Попов (1999; 2000), В. Проданов (2003), Л. 

Милков (2012), С. Въчева (2012), Кр. Марков (2012), Р. Стаматов 

(2008), В. Гюрова (2012), Г. Йолов (1973), Д. Кайков (2008), Й. 

Факирска (2016), А. Шишков (2000), Ю. Дончева (2012), И. Иванов 

(1999) и др. предлагат ценни теоретични и практико-приложни 

изследвания и концепции за превенция на агресивното поведение при 

децата. 

Причините за агресивното поведение са изследвани достатъчно, 

но психологическите последици за личността на детето все още не са 

изучени в необходимата степен. Освен това личността, която постоянно 

проявява агресивно поведение под една или друга форма, е подложена 

на деформации. Много е сложно да се отделят причините от 

следствията и да се твърди, че едни или други характеристики на 

личността се явяват причини за агресията, а други са нейно следствие. 

Проблемът за агресията сред децата се усложнява още и от това, 

че тази възраст е силно динамична. В тази възраст настъпва 

окончателното изграждане на личността на човек, като в същото време 

се извършва и процесът на полово съзряване. Всички тези фактори 

определят типологичните черти на тази възраст, които предразполагат 

към проява на агресия – негативизъм, отричане на авторитетите, 

стремеж към автономност от родителите и на обществото, 

чувствителност към фрустриращо въздействие. 

Не трябва да се зaбравя и факта, че детската възраст е тази, 

когато за личността се установяват особено значимите ценностни 

измерения на реалността. Установяването на ценностната сфера през 

тази възраст се извършва особено активно и детето се приобщава към 

ценностите, които доминират в неговото обкръжение.  

От всичко отбелязано до тук се налага обобщението, че 

актуалността на изследването е обусловена от все по-широкото 

разпространение на агресивното поведение сред децата, появата на 

девиантното поведение, трудностите със социализацията и реализацията 

им в бъдещето. В съответствие със закона за единството и борбата на 

противоположностите, тази тенденция детерминира стихийното 

нарастване на потребностите от възпитателни и образователни 

парадигми за осигуряване на профилактика и ограничаване на 

агресията. В това всъщност се заключава и научният проблем (въпрос) 

на изследването. 

Изложените кратки встъпителни бележки, които са резултат от 

задълбочен теоретичен анализ на научната проблематика свързана с 

дисертационния труд, ни позволява да предложим и хипотезата на 

нашето изследване: 



 
 

Допускаме, че изследването и познаването на същността и 

причините за агресията у децата е гаранция за нейната успешна 

превенция.  

Целта на изследването е да се осветли съвременната 

характеристика на агресивното поведение при деца от 3 до 15 години и 

да се разработи концептуален модел за адекватна превенция и 

противодействие. 

Задачи: 

1. Да се извърши задълбочен ретроспективен теоретичен 

анализ относно агресията и агресивното поведение при децата и да 

изведем научния проблем (въпрос) на нашето дисертационно 

изследване.  

2. Да изясним методологичния базис на изследването и да 

конструираме комплексната методика за изследване на агресията и 

ценностните ориентации на децата. 

3. Да се организират и проведат набелязаните в комплексната 

методика процедури за сбор на данни чрез съответните психолого-

диагностични тестове.  

4. Да обработим събраната емпирична информация и 

извършим анализ на получените резултати.  

5. Да се проучи информираността на студенти от 

професионално направление 1.2. Педагогика по казуса „хранене – 

агресия” при децата. 

6. Въз основа на системните анализи да синтезираме 

обобщени изводи и да предложим концептуален модел и препоръки за 

педагогическата практика за адекватна съвременна превенция на 

агресивното поведение при деца от 3 до 15 години. 

Методологическа основа на изследването се явява теорията за 

агресията на А. Бандура (1999, 2008) и Р. Байрон (2001). От гледна 

точка на тази теория Робърт Байрон извежда няколко предпоставки за 

възникване на агресия, а именно: появата на някаква пречка, свързана с 

вътрешните състояния на човека и околната среда; ограничение на 

забраните срещу агресивните действия и наличието на обстановка, 

която да предразполага към агресия. 

Обект на изследването е агресивното поведение при деца от 3 

до 15 години. 

Предмет на изследването е процесът на превенция и 

противодействие на агресивното поведение при децата от 3 до 15 

години с адекватни средства и методи за педагогическо въздействие. 

 

 



 
 

Комплексна методика на изследването  

 Метод на теоретичен анализ и синтез (анализ на 

литературни източници) 

 Психолого-диагностични методики: въпросник на Бъс-

Дюрки, методика за изучаване на личностната насоченост, методика 

„Ценностни ориентации” според M. Рокич, самоактуализационен тест 

(САТ). 

 Педагогическо наблюдение – по своята същност 

планираното педагогическо наблюдение е пряко, текущо, цялостно и 

многоаспектно. 

Насочеността на педагогическото наблюдение е към децата от 3 

до 7-годишна възраст. Същото беше реализирано в ДГ „Латинка“ гр. 

Шумен.  

Технологията на наблюдението е подчинена на основните 

постановки в педагогическата диагностика у нас (вж. Бижков и 

Краевски, 2005; Ив. Иванов, 2006; Д. Батоева, 2006 и др.). В хода на 

наблюдението в различните педагогически ситуации отбелязвахме 

следните видове реакции: физическа агресия, косвена агресия, 

раздразнение, негативизъм, обида, подозрителност, вербална агресия и 

чувство за вина. 

 Социологически методи – анкетиране; 

 Статистически и графични методи за обработка на 

емпирични данни и визуализиране на резултатите. 

Практическата значимост на изследването се състои в това, че 

разкритите закономерности за причините на агресивно поведение при 

децата от 3 до 15 години и предложеният концептуален модел за 

нейната превенция могат да се използват от педагози и психолози в 

детските градини и средното училище с цел корекция на агресивното 

поведение. 

Отклоняващото поведение на децата притежава сложна и много 

различна природа, а неговото изучаване изисква: 

• на първо място – реализирането на системен подход, 

който да покаже йерархията и взаимната връзка между 

неблагоприятните фактори; 

•  на второ място – извършване на сравнителен анализ, 

който да съпостави условията за благоприятно социално развитие с 

процесите на социопатогенезата ; 

• на трето място– реализирането на междудисциплинарен 

подход. Това предполага използване на достиженията на такива отрасли 

на психологията като възрастова, социална, педагогическа и 

медицинска. 



 
 

 

Организация на изследването  

Изследването се проведе в градовете Трявна и Шумен през 

учебната 2017/18 година. В изследването участваха 220 деца от тях 150 

момчета и 70 момичета от СОУ „ П. Р. Славейков”, гр. Трявна, VI ОУ 

„Еньо Марковски“ гр. Шумен и СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен. 54 

деца от детска градина „Латинка“ гр. Шумен, 165 студенти, ОКС 

„магистър“ от ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Чрез предварителна диагностика подбраните на случаен принцип 

деца разделихме на две групи. В първата група попадат тези, които по 

преценка на педагозите се характеризират с агресивно поведение – 

грубост към учителите, обиди към учителите и съучениците си, 

извършващи нападения и побои. Във втората група влязоха деца, при 

които такова поведение не бе открито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЪРВА ГЛАВА 

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 

Първа глава на дисертационния труд съдържа пет основни 

параграфа. 

 В параграф 1.1. Теоретичен анализ на понятието „агресия”, 

въз основа на задълбочен преглед на актуални информационни 

източници осветлихме понятийния апарат на изследването.  

В терминологията „нарушаващо поведение” често се разглежда 

като синоним на словосъчетанията „трудно дете”, „ненормално 

поведение”, „отклоняващо се поведение”, „дете с нарушения в 

афективната сфера”, „делинквентно поведение”, „противозаконно, 

престъпно, криминално поведение” и др.  

Сред множеството понятия за определяне на отклоняващото се 

поведение спряхме нашето внимание и върху често използваните 

термини делинквентност и девиантност. 

Девиантното поведение
1
 е един от най-актуалните проблеми на 

съвременността, защото ако преди време се е смятало, че 

отклоняващото се поведение е присъщо изключително за момчета, то 

през последните години се забелязва нарастване на броя момичета с 

отклоняващо се поведение, като ръстът не е единствено при дребните 

престъпления, алкохолизирането и токсикоманията при момичетата.  

Сред разнообразните фактори, които определят отклоняващото 

поведение, можем да посочим следните: 

1. Индивидуален фактор; 

2. Психолого-педагогически фактор; 

3. Социално-психологически фактор; 

4. Личностен фактор; 

5. Социален фактор; 

Определянето на отрицателните влияния се затруднява преди 

всичко поради факта, че те не настъпват изолирано, а представляват 

взаимодействие от най-разнообразни фактори, които действат с 

различен негативен състав при развитието на отклоняващото се 

поведение.  

Повечето от отклоненията в поведението се обуславят не от 

вродени психически и физиологични дефекти, а представляват 

последици от неправилното възпитание както в семейството, така и в 

училище. 
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В текстовете на параграф 1.1. в достатъчна степен е изяснен 

терминът „агресия“. 

Агресията е понятие на психологията и психопатологията, с 

което се означава регистър от поведения, насочени към нанасяне на 

вреда на другия или на себе си. Джеймс Долард дефинира агресията 

като „отговор имащ за цел увреждане на жив организъм". Карл 

Шейвър я определя като „преднамерено действие, насочено към 

увреждане на друго лице". Тези действия или отговори могат да бъдат 

несъзнателни или съзнателни
[1]

. Инстинктивният характер на 

агресивността се подкрепя от Зигмунд Фройд и Конрад Лоренц. 

Вторият обосновава схващанията си от етиологически позиции, тоест на 

базата на изследване на животни. Неговата „хидравлична теза" 

характеризира агресията като непрекъснато зараждаща се в организма и 

по този начин неизбежна
2
. 

В този смисъл се различават две основни форми: хетероагресия, 

когато това поведение е насочено навън от себе си, и автоагресия, 

когато е насочено към самия себе си.
3
  

В процесът на литературният обзор установихме, че авторите 

предлагат много различни определения за агресията. 

Според Х. Делгадо, под агресия се разбират актове на 

враждебност, атака, разрушения, онези действия, които вредят на друго 

лице или обект. Агресивността на хората е поведенческа реакция, която 

се характеризира с прояви на сила в опити да се нанесе вреда или ущърб 

на личността и обществото. 

А. В. Петровска изтъква, че думата „агресия” означава 

насилствено нарушаване правата на друго лице и извършване на 

оскърбителни действия или обръщение към другите хора определено 

като дръзко и асертивно поведение. В това определение са посочени 

разнообразни действия, но всички те се оприличават с „агресия”. 

Много психоаналитици като А. Адлер, К. Хорни, З. Фройд 

постулират наличие на общ агресивен драйв, който определя широкия 

спектър от поведенчески актове, много от които не се явяват агресивни 

по своята същност
4
. Концепцията за агресията като „драйв” е толкова 

широка, че включва в себе си толкова много неща, които се обозначават 

в нашата култура с думата „агресия”. 

Нееднозначността и неточността на разговорния език пречи за 

действително адекватното разбиране на агресията. Научното разбиране 
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на агресията според Р. Бейрон означава „всяка форма на поведение, 

което е насочено към причиняването на щета или вреда на друго лице, 

което не желае с него да се общува по този начин”
5
. 

Адекватният анализ на агресията трябва да взема под внимание 

такива различия между различните видове преднамерени опити да се 

причини вреда или да се унищожи човека.  

Сред формите агресивни реакции, които се срещат в различните 

литературни източници, можем да споменем следните: физическа 

агресия; косвена агресия;  вербална агресия; склонност към 

раздразнителност; негативизъм. 
От формите на враждебни реакции можем да посочим: обида и 

подозрителност. 

В параграф 1.2. Биологични основи на агресивното поведение 

се изяснява, че са налице биологични данни за съществуването на 

нервни механизми, които участват в агресивното поведение, но 

резултатите от изследванията, които се провеждат през последните 

години говорят за първостепенната роля на социалните фактори при 

развитието на агресивността. Освен това, съществуват най-различни 

теории, всяка от които предлага собствени аргументи в защита на едно 

или друго предположение, но в същото време тяхната противоречивост 

по никакъв начин не спомага за изясняването на интересуващия ни 

феномен. 

Факторите и причините, които предизвикват агресията се 

отличават с: биологични аспекти; социални аспекти; влияние на 

нервната система; генетично влияние;  и не на последно място по 

своето значение биохимични фактори. 

Взаимовръзките между цитираните фактори са много сложни и в 

някой случаи противоречиви. В подкрепа на това е становището на 

Съветът на представителите на Американската психологическа 

асоциация и Международния съвет на психолозите, обединени с други 

обществени организации единодушно одобряват изявление срещу 

насилието, разработено от международен колектив от учени: „От 

гледна точка на науката е некоректно да се заяви, че войната и 

въобще поведението, което е свързано с насилие е генетично заложено 

в човешката природа и се предизвикват от „инстинктите” или в краен 

случай да имат някаква еднозначна мотивировка”. 
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Фрустрацията анализираме в параграф  1.3. Фрустрация е 

термин от психологията, който обозначава емоционално състояние на 

човек, излъган в своите очаквания и/или лишен от възможността да 

постигне силно желана цел.  Проявява се най-често под 3 форми: 

1. Агресия, когато човек „експлодира“. 

2. Регресия, когато човек не е в състояние да избухва и таи 

всичко в себе си. 

3. Ресигнация, избухване в сълзи. 

4. Характеризира се с двигателно безпокойство, апатия или 

агресия. 

Според психолога Н. Е. Милър: „фрустрацията предизвиква 

подбуди към различни видове реакции, една от които е подбуда към 

някаква форма на агресия“.  За измерване на фрустрацията се използва 

най-вече полупроективният картинно-фрустрационен тест на Саул 

Розенцвайг . 

Един от източниците на фрустрация това е конкуренцията в 

ситуация, при която две групи си съперничат, за да получат работа, 

жилище или за социален престиж. Осъществяването на целите на едната 

група може да се превърне във фрустрация за другата, затова според 

теорията за реалистичния групов конфликт, предразсъдъците с особена 

сила се показват тогава, когато групите се състезават за дефицит от 

ресурси . 

Силно фрустираното дете, което е лишено от родителски грижи, 

малкото което може да постигне, е да потисне злобата и агресивността в 

себе си, които провокират фрустрацията. Неговата агресивност в краен 

случай му носи временно облекчение и в същото време може да накара 

околните да му обърнат внимание. Съществуват и други факти, които 

също така дават своя принос за развитието на агресивните форми на 

поведение при децата, още повече, че съществуват силни доказателства 

за това, че силната фрустрация, породена от потребностите на децата в 

ранна възраст при отсъствието на родителски грижи, се явява важно 

условие за асоциална агресия . 

Теорията за агресията, която се базира върху понятията 

„инстинкт” и „фрустрация”, предполага, че враждебните импулси се 

пораждат заедно с дълбоката емоция, тези емоции естествено 

„изкарват” агресията отвътре на повърхността . Социалните психолози 

считат, че освен това човек се научава да изкарва на повърхността 

своята агресия. 

Социално-психологически аспекти за възникване на 

агресията са предмет на теоретичен анализ в параграф 1.4. 



 
 

Алберт Бандура, който е водещ представител на теорията за 

социалното наблюдение, е убеден, че се научаваме на агресия не само 

поради факта, че това е изгодно, но също така и я приемаме като модел 

за поведение, когато наблюдаваме другите хора.  

Според А. Бандура и неговите последователи теоретици, 

повечето особености на нашето поведение се развиват основно, като се 

подражава на различни модели. Защитниците на тази теория приемат, че 

агресивността е продукт на най-обикновено обучение. Тя се развива, 

поддържа или се намалява единствено в резултат на наблюдаването на 

сцени на агресия и отчитането на видимите последиците от нея за 

агресивния човек. 

Както твърди Бандура ежедневният ни живот е изпъстрен с 

примери на агресивно поведение в семейството, в субкултурата и 

средствата за масова информация . 

Друг аспект на промяна на детето настъпва с нарастване на 

възрастта му. Той е свързан с постепенното развитие на 

независимостта. Налице е следното противоречие:  в ранна възраст у 

детето се поощрява зависимостта, а по-нататък от него се очаква 

независимост и самостоятелност. Този разрив между изискванията, 

които се предявяват към детето в неговото детство и в по-късен период, 

може да доведе до конфликти и много сериозни последици в 

подрастваща възраст. 

Според Е. В. Баранова (2004) е прието да се счита, че в детската 

възраст настъпва сравнително рязък преход от зависимост към 

възрастните и на такава към връстниците му. В детството съществува и 

положителен пренос на зависимости като по много важни въпроси –  

например: повечето подрастващи обикновено си остават зависими от 

родителите си и се обръщат към тях за съвети, помощ и морална 

поддръжка. От друга страна – допълва авторката – ако детето не 

може да разчита на такава поддръжка, това ще му попречи да 

установява зависими отношения дори и с връстниците си.
6
 

Нарастването на престъпленията, свързани с насилие особено 

сред децата поставя въпроса: за причината и какви са социалните сили 

водещи до това голямо нарастване на насилието? 

В спора кое е на водещо място – правата на индивида или правата 

на колектива – повечето западни общества дават за приоритет на 

индивидуалните права, но в същото време в качеството си на 
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алтернативна цензура много психолози говорят за „възпитание на 

масовото съзнание”. 

В тази част на дисертационният труд разглеждаме и влиянието на 

масмедиите за отразяване на престъпленията. Въпреки, че тези медийни 

публикации не са научни доказателства, чрез корелационни и 

експериментални методи се дава отговор,че агресията на учениците е 

предопределена от съдържанието на телевизионните програми. 

Независимо че семейството и субкултурата могат да формират 

агресия, медиите предоставят по-голям избор от образци на насилие. 

Наблюдаването на насилие по медиите (според П. Хенри) води 

до: засилване на агресивността; повишава прага на чувствителност на 

децата към насилие; формира техните възгледи за социалната реалност. 

Вече много години не отслабва интересът към ролята на 

телевизионните предавания с демонстрация на актове на насилие. В 

съвременната психология съществуват три хипотези: хипотеза на 

модела;  хипотеза за катализатора; хипотеза за катарзиса. 

А. Бандура твърди, че агресивните действия, които са 

мотивирани от разнообразни аверсивни  опити – като фрустрация, болка 

и обиди предизвикват у нас емоционална възбуда, но дали ще сме 

агресивни, или не, зависи от очакваните последици. Агресията най-

вероятно се проявява тогава, когато сме възбудени и агресивните 

действия ни се струват безопасни и ни обещават определена изгода. 

 

1.5.  Храненето като фактор за агресия при децата 

През последните няколко години храненето се превърна в един 

водещ многопластов рисков фактор, свързан с проявите на агресивното 

поведение и тормоза, който включва: 

• непоносимост към различни хранителни компоненти и 

адитиви (оцветители, консерванти и др.); 

• консумация на храни с ниска хранителна плътност,  

водеща до дефицити на витамини (особено от групата В), на 

микроелементи (желязо, цинк и др.), на есенциални мастни киселини 

(основно Омега -3), на протеини и най - вече на есенциални 

аминокиселини и др.; 

• завишено потребление на храни с висок гликемичен 

индекс – захар, глюкоза, нишестета, бяло брашно и храни и напитки с 

високо захарно съдържание, което заедно с пропускането на редовното 

хранене водят до епизоди на хипогликемия.  

Всичко това представлява комплекс от хранителни рискови 

фактори, благоприятстващи отключването на проявите на антисоциално 

и агресивно поведение.  



 
 

Напоследък интересът на изследователите се ориентира и към 

проучване на връзката между завишената консумация на напитки с 

повишено съдържание на захар и увеличаването на проявите на 

агресивно поведение и на негативните последици от него. Наред с 

другите рискове за здравето, завишената и регулярна консумация на 

храни, съдържащи трансмастни киселини води до повишена 

раздразнителност и честота на проявите на агресивно поведение.  

Нездравословното хранене е взаимосвързано с още един 

фундаментален фактор, отнасящ се до проявите на тормоза, ролите на 

участващите в него, както и на последиците от тормоза, а именно 

ниския социално-икономически и образователен статус на индивида, на 

родителите и семейството му, на средата за живот и развитие. 

Резултатите от мащабно мултинационално проучване, проведено в 35 

страни от света с цел установяване на въздействието на бедността и 

социално-икономическото неравенство върху проявите на тормоза при 

децата показват, че тези от бедни семейства участват в тормоза и в 

трите роли, но приоритетно са в ролята на жертви, като рискът за това е 

значително по-висок, ако родителите им са с по-ниско образование и 

по-ниска социално-икономическа позиция в обществото. Веднъж 

попаднали в ролята на жертви, то това може да продължи дълги години 

със значително висок риск от неблагоприятни здравни и житейски 

последици като в обществата с по-изразено социално-икономическо 

неравенство се установяват по-висока честота на прояви на тормоз и по-

голям брой жертви на тормоза във всички възрастови групи, като всеки 

10% разлика в социално - икономическия статус водят до 34% 

увеличение на честотата на тормоза. 

Захарните изделия, чипсът и бързото хранене правят хората 

агресивни и раздразнителни. Прекалената консумация на газирани и 

енергийни напитки поражда агресия у децата. Причината се крие във 

високите дози захар и кофеин, съдържащи се в тези напитки. Между 30 

– 50% от юношите в САЩ редовно консумират енергийни напитки. 

Рисковите групи, които са най-уязвими от токсичността на енергийните 

напитки, са деца със сърдечна патология, хиперактивност с дефицит на 

вниманието, диабет и хранителни разстройства.  

Проучването не дава стопроцентова оценка за силна връзка 

между агресията и децата, но изглежда, че наличието на кофеин или 

фруктоза в напитките увеличава насилието, проявено от тяхна страна. 

При децата Е-тата предизвикват свръхвъзбудимост на централната 

нервна система, което се изразява в нервност и трудно заспиване. 

 

 



 
 

 

 

ВТОРА ГЛАВА 

 

ОСОБЕНОСТИ НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА 

 

Глава втора в дисертационният труд е посветена на особеностите 

на агресията при децата. На първа позиция тук се изследва спецификата 

на причините за тяхното проявяване. 

Повечето съществуващи в съвременната психология теории за 

агресията не противоречат на идеята за взаимна връзка между нея и 

други конкретни устойчиви поведенчески образци.  

Важна характеристика на особено възбудимата личност се явява 

импулсивното поведение. Към особеностите на демонстративната 

личност традиционно се отнасят потребностите и постоянния стремеж 

да направи впечатление, да привлече вниманието към себе си, да бъде в 

центъра на вниманието. Това се проявява в надуто поведение, което 

често е нарочно демонстрирано. Елементи от такова поведение се 

явяват самохвалството, разказите за себе си или за събития, в които тази 

личност заема централно място. 

В изследванията си Л. М. Семенюк показва, че ако при децата на 

възраст 10–11 години преобладават прояви на физическа агресия, то при 

навършването на възраст 14 –15 години на същите деца, на преден план 

излиза вербалната агресия. Динамиката на нарастване на физическата и 

вербалната агресия според възрастта обаче не е еднаква: проявленията 

на физическа агресия се увеличават, въпреки че това не е толкова 

значително, а проявите на вербална агресия растат съществено с много 

бързи темпове.
7
 

Неочаквани се оказват резултатите, които се установяват 

недвусмислено и напълно в определена връзка между демонстративната 

характеристика и агресивността на личността.  

Такава ясна и многоканална връзка между агресивността и 

демонстративността на личността се представя като неочаквана и 

странна, защото основните същностни особености на демонстративно 

поведенческия патерн се явяват както е известно съвсем не като агресия, 

а като други поведенчески особености.  

Структурата на проявяване на различните форми на агресия е 

обусловена едновременно както от възрастови, така и от полови 
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особености. В ранна подрастваща възраст при момчетата доминира 

физическата агресия, а при момичетата тя е изразена незначително – те 

предпочитат вербалните форми на агресия. 

Изследванията показват, че на възраст 12 – 13 години както при 

момчетата, така и при момичетата най-силно е изразена друга форма на 

агресията като негативизмът. Ще припомним, че под негативизъм в 

концепциите за агресията/враждебността на Бъс-Дюрки се разбират 

опозиционни маниери на поведение обикновено насочени срещу 

авторитета, които може да се проявят както под форма на пасивна 

съпротива, така и под форма на активна борба срещу действащите 

правила, норми и обичаи.
8
 

Изследванията на връзката между агресивното поведение и 

социалния статус на децата в групи, съставени от връстници, показват, 

че сред тях с най-висок социометричен статус „емоционални лидери” 

48% представляват лицата с ниво на агресия, по-високо от средното. 

Наред с това е установено, че сред „емоционалните лидери” 33% 

притежават агресивни показатели от средна величина, а 19% - ниско 

ниво на агресия. Относителното изразяване на различните типове 

агресивно поведение при тази група деца може да отбележим, че най-

често се среща пряката физическа агресия – при 43% от лицата с висок 

социометричен статус, които са склонни към нея. При 30% от 

„емоционалните лидери” водеща при агресивното им поведение се 

явява пряката вербална агресия, а при 27% - косвената вербална 

агресия.
9
 

Нивото на изразност на агресивните реакции корелира със 

самооценката на подрастващия. Общата тенденция тук се заключава в 

наличието на пряка връзка – колкото по-висока е самооценката, толкова 

са по-високи показателите на общата агресивност и различните нейни 

съставляващи. Такава взаимна връзка е характерна както за 

инструменталната агресия, така и за другата форма на агресия – 

враждебността. 

А. Н. Волкова и В. С. Горнев (1997) разглеждат още една 

тенденция, която се състои в това, че по-агресивните деца по-често имат 

крайна, екстремална самооценка – или извънредно висока, или крайно 

ниска. За неагресивните деца по характерни тенденции се явява 

разпространената средна самооценка. В групата от високо агресивни 

деца висока самооценка притежават 31%, а в групата на неагресивните 
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такава самооценка притежават два пъти по-малко от подрастващите – 

15%. Съответно ниска самооценка в групата на високо агресивните 

притежават 25%, а в групата на неагресивните – само 15%.
10

 

Специални изследвания, проведени в тази насока показват, че 

действително децата, чиято самооценка се намира в конфликт с 

външната оценка на социума (оценката е по-ниска или не отговаря на 

самооценката), значимо се отличават от своите връстници с по-високи 

показатели за агресия. Най-съществените различия се откриват на ниво 

изразяване на косвена агресия и негативизъм. Освен това 

подрастващите с конфликтни съотношения между самооценка и външна 

оценка притежават и по-високо ниво на такива форми за агресия като 

раздразнителност, физическа агресия и обида.
11

 

 

2.2. Типология на агресивното поведение на съвременните 

деца 

Агресията и агресивното поведение на съвременните деца са 

предмет на многогодишни научни изследвания в педагогиката, 

психологията и социалните науки. Един от научните въпроси е свързан 

с тяхната типология (научна класификация). 

Субект на изследванията са главно агресивните деца при цялото 

различие на техните личностни характеристики и особености на 

поведението. Тези деца се отличават с някои общи черти. Към тези 

черти се отнасят бедните ценностни ориентации, тяхната примитивност, 

отсъствие на увлечения, тесни и неустойчиви интереси. При тези деца 

съществува като правило ниско ниво на интелектуалното развитие, 

притежават повишено сугестивно поведение, подражават, притежават 

недоразвити нравствени представи. За тях е присъща емоционална 

грубост, озлобление както срещу съучениците им, така и към околните 

възрастни.  

Разкриването на причините и характера на агресията при децата 

изисква въвеждането на определена класификация. 

Много чуждестранни автори, занимаващи се с изследване на 

причините и профилактиката на агресията, предлагат разделянето на 

подрастващите на две групи: 

1. деца със социализирани форми на противообществено 

поведение, които нямат психични и емоционални разстройства. 
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2. деца, които се отличават с несоциализирано агресивно 

поведение, които са с различни психически нарушения. 

Психолозите, занимаващи се с изследване на отклоняващото се 

поведение, считат, че в основата на агресивното поведение са 

психофизиологичните различия между децата, а други – 

психосоциалното развитие на децата. 

В практиката навлиза терминът  трудни деца, които притежават 

следните характеристики: 

 педагогически занемарени; 

 социално занемарени – нравствено изпуснати; 

 крайно социално занемарени. 

 

С. А. Беличева (1993) предлага три групи трудни деца: 

 основно педагогически занемарени деца; 

 подрастващи с афективни нарушения; 

 конфликтни деца – сърдити деца. 

 

Изследвайки множество материали, придобити върху основата на 

анализ на училищна документация, беседи с учители, родители и съседи 

за интересите и отношенията между всеки конкретен подрастващ с 

неговите съученици, възрастни, неговите особености, възгледи, 

различните страни от поведението му Л. М. Семенюк определя върху 

основата на тестиране, анкетиране, изследвания на деца с помощта на 

въпросници и наблюдения четири групи деца: 

 

 деца с устойчив комплекс аномални, аморални и 

примитивни потребности, които притежават деформирани ценности 

и отношения, които се стремят към потребителско провеждане на 

своето време. За тях са присъщи егоизмът, цинизмът, озлоблението, 

грубостта, избухливостта, дързостта и войнствеността. В 

поведението им преобладава физическата агресия; 

 деца с деформирани потребности и ценности, които 

притежават по-широк или по-тесен кръг от интереси, които се 

отличават с изострен индивидуализъм и притежават желание да 

заемат привилегировано положение за сметка на слабите и по-

малките от тях. Такива деца проявяват стремеж да прилагат 

физическа сила ситуативно и само към по-слабите; 

 деца, при които съществува конфликт между 

деформирани и позитивни потребности, които се отличават с 

едностранни интереси, приспособенчество, преструвки и лъжливост. 

В тяхното поведение преобладава косвената и вербалната агресия. 



 
 

 деца, които притежават слабо деформирани 

потребности при отсъствие на определени интереси и много тесен 

кръг за общуване, които се отличават с безволие, мнителност, 

войнственост и отмъстителност. За тях е характерно подкупващо 

поведение към по-големите и по-силните приятели. В тяхното 

поведение преобладават вербалната агресия и негативизмът. 

Ние подкрепяме цитираната класификация на Л. М. Семенюк 

защото тя  се основава върху комплекс от личностни свойства, които са 

типични за определена група деца. Анализът на причините за 

отклоненията в личностното им развитие и поведение позволяват да се 

набележат конкретни начини за възпитателна работа с цел корекция на 

агресивното поведение на децата. 

 

2.3.  Причини за агресията при децата през различните 

възрастови периоди 

Съвременните деца живеят в свят, в който те много трудно могат 

да се социализират. Съчетаването на неблагоприятни биологични, 

психически, семейни и други социално-психологически фактори 

изкривяват целият начин на живот на подрастващия. Характерно за 

такива деца е нарушаването на емоционалните отношения с околните, 

децата попадат под силното влияние на идентични групи, които много 

често формират асоциални жизнени ценности.  

Формиращите се стихийно групи от връстници обединяват деца, 

които са близки по своето развитие и интереси. Тези групи укрепват и 

дори култивират девиантни ценности и начини за поведение, а така 

също оказват влияние върху личностното развитие на децата, като се 

превръщат в регулатори на поведението им. Загубеното чувство за 

дистанция от децата, усещането за допустимо и недопустимо водят до 

непредсказуеми събития.  

Установено е, че децата, които извършват агресивни 

престъпления – ги извършват в 90% от случаите в нетрезво състояние 

или под въздействието на наркотици. 

Причините за агресията при децата през различните възрастови 

периоди са групирани в таблица № 2 и №3 (следва се номерацията на 

таблиците от дисертационният труд). 

В продължение на този възрастов период се наблюдава ясно 

изразена динамика на агресивността. (Таблица №2). 

 

 
 

 



 
 

Таблица №2. Прояви на различни форми на агресия при възрастовите групи 10 

– 15 години  

 

Възрастови групи Форми на агресивност, % 

 физическа косвена вербална негативизъм 

10-11-годишни 49% 32% 44% 45% 

12-13-годишни 56% 48% 51% 64% 

14-15-годишни 61% 51% 72% 65% 

 

 
Таблица №3. Прояви на различни форми на агресия при децата от различните 

социални слоеве от населението 

 

 

Социални слоеве Форми на  агресивност, % 

 Физичес

- ка 

косвена вербална негативи

-зъм 

1. От работническа 
среда 

70% 45% 50% 30% 

2. От среда на 

строители 

65% 55% 60% 40% 

3. От среда на селски 

стопани 

67% 60% 65% 20% 

4. От среда на ниско 
квалифицирани 

работници, работещи на 

непълно работно време 
(перачки, чистачки) 

30% 65% 75% 50% 

5. От среда на 

служители на средно 
ниво 

40% 45% 75% 50% 

6. От среда на 

ръководни служители 

60% 67% 35% 90% 

7. От среда на 
търговски работници 

20% 30% 25% 10% 

8. От среда на  
интелигенция (учители, 

лекари, инженери) 

25% 40% 55% 80% 

 

Посочените данни за проявата на различни форми на агресивно 

поведение на децата от различните слоеве население и техният анализ 



 
 

имат не само психолого-теоретично, но и практическо значение, което 

позволява да се ориентираме в характера на личността на подрастващия, 

като отчитаме особеностите на влиянието на социалната ситуация като 

въздействието на семейството. 

2.4.  Възрастово-полови особености за проява на агресивно 

поведение  

Проявите на различни форми на агресивно поведение при децата 

във възрастта от 10 до 15 години се презентират от процентното 

съотношение посочени в таблица №4 

Съществуват значителни различия при проявата на агресивност 

при момчетата и момичетата (Таблица №4).  

 
Таблица №4. Прояви на различни форми на агресивно поведение при 

момчетата и момичетата във възрастта 10 – 15 години 

 
Възрастови 

групи 

 Форми на агресивност, % 

  физическа косвена вербална негативи

зъм 

10 –11 
години 

момчета 70% 40% 62% 68% 

 момичета 30% 25% 38% 36% 

12 –13 

години 

момчета 59% 49% 52% 69% 

 момичета 38% 41% 49% 62% 

14 –15 

години 

момчета 61% 39% 81% 82% 

 момичета 59% 59% 60% 52% 

 

Анализът на посочените в таблицата данни показва, че с най-

голяма агресивност се отличават 10 – 11-годишните момчета, при които 

преобладава физическата агресия. При момчетата с възрастта настъпва 

затихване на физическата агресивност, а при момичетата се наблюдава 

нарастване на тази форма на агресивност. При намаляване на косвената 

агресивност при момчетата, при момичетата настъпва нарастване, като 

при 12 – 13-годишните се отбелязва снижаване на вербалната агресия 



 
 

при момчетата, а при момичетата постоянно нарастване на тази 

агресивност. При 14 – 15-годишните момчета също така настъпва 

нарастване на вербалната агресия. Негативизмът значително по-силно 

се проявява при момчетата от всички възрасти. При момичетата 

негативизмът намалява при прехода и 14 – 15 години. Върху основата 

на анализа на посочените данни настъпва необходимост за по-

детайлното изучаване на агресивността при момичетата. Зад външната 

грубост на момчетата и скритата при момичетата лежи сложна картина 

от полово възрастови различия при тяхното развитие, в това число и на 

прояви на различни форми на агресивност. 

 

2.5. Автоагресивното поведение на децата 

Автоагресивното поведение се разбира като агресия насочена 

към самия себе си. Тя се изразява в деструктивно саморазрушаващо 

поведение. 

За характерологичния компонент на автоагресивния модел се 

приема, че автоагресията притежава множествена система от 

достоверни връзки с цяла редица характерологични особености на 

личността. По този начин автоагресията положително корелира с 

интроверсията, педантичността, а също така с депресивността, 

невротичността и отрицателно е свързана с демонстративната личност.
12

 

Самооценъчният компонент на автоагресивния модел е 

характерен с това, че нивото на агресия, както е установено, 

отрицателно корелира както с нивото на общата самооценка на 

личността, така и с отделни негови парциални съставляващи го, като 

колкото е по-висока автоагресията на личността, толкова е по-ниска 

самооценката на собствените когнитивни способности (памет, мислене), 

ниската самооценка на тялото („физическия Аз”), ниската самооценка 

на собствените способности към самостоятелност, автономност на 

поведението, автономното поведение и дейността. 

При интерактивния т.н. компонент автоагресията е свързана със 

способността за успешна социална адаптация на личността, с 

успешността/неуспеха на междуличностното взаимодействие в 

микросоциума.  

При четвъртия социално-перцептивен компонент на 

автоагресивния модел на личността наличието на автоагресия е 

свързано с особеностите на възприятията на останалите хора.  
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ТРЕТА ГЛАВА 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЕМПИРИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

  

3.1. Анализ на резултатите от диагностичните процедури, 

осъществени с въпросника на Бъс-Дюрки 

 

 
 

Диаграма №1. Средни стойности според скалата за теста на Бъс-Дюрки 

 

Получените цифрови статистически параметри графично 

представяме на диаграма №1, където ясно се разграничават средните 

стойности според скалата за теста на Бъс-Дюрки. Може да приемем за 

достоверно, че за децата от първа група е характерно повишена агресия 

във всички области, съчетана с чувство на вина. 

При показателите негативизъм, раздразнение, вербална и косвена 

агресия разликата между групите е незначителна. Това показва, че тези 

четири показателя, са присъщи на детската възраст въобще, за които 

нееднократно се споменава в психологическата литература, посветена 

на тази възраст. Значително се различават показателите за физическа 

агресия, обида, подозрителност и вина.  

Освен казаното се налагат и следните изводи: 

 децата от първата група за разлика от своите връстници 

се характеризират с повишено ниво на физическа агресия, като лесно 



 
 

прилагат насилие. Посоченият факт може да се обясни с много причини, 

сред които и неблагополучието в семейството или с особености на 

социалната обкръжение, с незаконни конструктивни начини за реакция 

при едни или други обстоятелства. 

 високото ниво на физическата агресия се съчетава с 

усещането за собствена „обида” и подозрителност по отношение към 

околните, които се възприемат като враждебно обкръжение. Това може 

да бъде свързано с концепцията на Ериксон за „чувството на базово 

доверие към света”, което се формира у детето в течение на първите 

месеци от живота му в резултат на позитивно емоционалното 

взаимодействие с родителите си. В случаите, когато такова 

взаимодействие не е имало, детето подсъзнателно възприема околния 

свят и хората като заплаха и е склонно да предприема превантивни 

мерки под формата на агресивни реакции или грижа за себе си. 

 

 3.2. Анализ на личностната насоченост на децата 

 В резултат от обработката на индивидуалните профили на 

личностната ориентация те бяха усреднени до групови, които 

показваме на диаграма №2. 

Представената цифрова и графическа информация (диаграма №2) 

допуска следните изводи: доминираща е насочеността към себе си, 

което показва, че личността притежава стремеж към сътрудничество. По 

този начин децата в междуличностното общуване ще търсят преди 

всичко лична изгода, като не само пренебрегват интересите на другата 

страна, но и действайки в ущърб на съвместната дейност. Тази тактика 

се явява най-негативната от всички възможни; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма №2. Групови профили на личностната ориентация. 
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 за разлика от агресивните деца, тези от втората група се 

характеризират с доминираща насоченост към коопериране и към 

решаване на задачи. По този начин агресивността води до това, че 

ценността на собствените интереси на детето извънредно много се 

повишава и то е готово да пожертва, заради собствената си изгода, 

интересите на партньора и общия успех. 

 

3.3. Анализ на ценностните ориентации на децата 

Това разделяне съответства на традиционното деление на 

ценности – цели и ценности – средства (диаграма №3,№4). 

 

 
 

Диаграма №3. Ранжиране на терминалните цености 

 

От диаграма №3 е видно, че при втората група деца 

предпочитани терминални ценности се явяват: продуктивният живот, 

свободата, познанието и наличието на приятели. При агресивните деца 

се наблюдава друга картина, като в техните случаи най-предпочитани 

ценности са: материалната обезпеченост, свободата, развлеченията и 

общественото признание. Обща предпочитана ценност се явява 

свободата. Останалите ценности, определени като предпочитани от 

втората група, заемат в йерархията на агресивните деца - 6 (наличие на 

приятели), 9 (продуктивен живот) и 12 (познание). 



 
 

Най-предпочитани инструментални ценности за агресивните 

деца са независимост, смелост, сила на волята и честността. За 

другите от втората група такива ценности стават: независимост, 

честност, образованост и жизнерадост.  

 

 
 

Диаграма №4 Ранжиране на инструменталните ценности 

 

Децата от двете групи поставят на първо място независимостта, 

като по този начин ние в голяма степен наблюдаваме съгласуваност 

отколкото при терминалните ценности. По отношение на отхвърляните 

ценности такава съгласуваност не се наблюдава. Ако агресивните деца 

отбелязват като такива качества точност и изпълнителност, то техните 

връстници, не-проявяващи признаци на агресия, отхвърлят 

нетърпимостта към недостатъците на другите и високите изисквания. 

 

3.4. Анализ на особеностите на личността на децата 

Проведеното педагогическо наблюдение в детската градина за 

изследване на агресивното поведение на децата от 3 до 7-годишна 

възраст разкри, че долната възрастова граница на поведенческите 

отклонения е подчертано подвижна и строго индивидуална. Например в 

подготвителните групи на детската градина, в поведението на 12 –13% 

от децата се наблюдават съществени отклонения. Сред тях се открояват: 

 отсъствие на контакт с децата от групата, поради 

неумение да се решават конфликтите по „мирен” начин; 

 стремеж да се дезорганизира колективната игра; 



 
 

 незаинтересованост у децата, ако в познавателната им 

дейност не се удовлетворяват строго лични интереси; 

 отсъствие на елементарни навици и привички за 

културно поведение - като вежливост, точност, изпълнителност и др.; 

 обидчивост; 

 упорство. 

 избухливост и озлобеност. 

 прояви на друго агресивно поведение. 

При 35% от изследваните деца, които се отличават със социално 

неприемливо поведение, е отбелязана повишена агресивност. Тя се 

проявява в това, че при тях не съществува милост към другите, а 

старание да наранят околните. При 85% от тях се регистрират особено 

груби действия.  

От емпирично представените данни се наблюдава, че степента на 

самоактуализация на децата от втора група са по-високи от техните 

агресивни връстници. Средният групов бал е по-нисък от 50% от 

максималното само за две скали: скалата за сензитивност към себе си и 

скалата за приемане на агресията. Максимален бал е получен по 

останалите базови скали – по скалата за синергията, а също така по 

скалите, които характеризират познавателната сфера на личността, 

скалата на познавателните потребности и креативност. Ще направим 

сравнителен анализ на двете групи, за което ще представим резултатите 

във вид на диаграма (Диаграма № 5). 

 

 
Диаграма № 5. Резултати от самоактуализационния тест 



 
 

 В диаграмата се наблюдава, че по всички скали (освен по една) 

децата от втора група събират по-голямо количество балове. Поради 

факта, че методиката предполага, че на повечето балове по всяка скала 

отговаря по-висока степен на самоактуализация, то можем да направим 

следния извод: Агресивните деца се самоактуализират в по-малка 

степен отколкото другите деца от втора група. 

Като цяло от резултатите от изследването можем да направим 

следните изводи: 

 на първо място, агресивните деца предпочитат в 

междуличностните си отношения да се ориентират към себе си, а не към 

взаимодействие с партньорите за решаването на общи задачи. 

 на второ място, сред предпочитаните терминални 

ценности агресивните деца определят ценностите, които са свързани с 

материалната сфера, хедонистични ценности, а също и свързани със 

социално признание. 

 на трето място, от инструменталните ценности те 

отхвърлят ценностите, свързани с контрола на поведението. Така 

например отговорността те поставят на 12-то място, изпълнителността 

на 18-то място, акуратността на 14-то място, възпитанието на 15-то 

място и самоконтрола на 9-то място. 

 

3.5. Изследване и анализ на информираността на студенти – 
ОКС „магистър“ по казуса „хранене – агресия” при децата 

Днес е особено важно да се познава храненето като фактор за 

агресивно поведение. В тази връзка си поставихме за цел да проучим 

информираността на студентите. магистри, сред които има и много 

действащи учители, по казуса „хранене и агресия при децата”. 

Изследваният контингент са магистри от магистърска програма 

ПУНУП (ИПНО), ПУНУП (ИПО) и ПУНУП (ИНО), на които бе 

предложена анкета с 12 въпроса. Анализът на отговорите, представени в 

таблици №8 до №43 и диаграми №6 до №35, показва, че 

информираността на работещите и бъдещите учители не е на 

необходимото ниво. Това ни даде основание да предложим 

Концептуален (теоретичен) модел за решаване на казуса «Хранене и 

агресия» при децата. 

Въз основа на обзорния преглед на литературата и публикациите 

относно връзката на „хранене и агресия“ направихме следните 

обобщения: 

• установена и е доказана от изследователи връзката 

между завишената консумация на напитки с повишено съдържание на 



 
 

захар и увеличаването на проявите на агресивно поведение, както и на 

негативните последици от него; 

•  въпреки натиска за ограничаване и спиране на 

използването на хидрогенираните растителни масла – основен източник 

на транс-мастните киселини, тяхната употреба като компонент на много 

храни остава широко разпространена; 

•  заедно с другите рискове за здравето, завишената и 

регулярна консумация на храни, съдържащи транс-мастни киселини 

води и до повишена раздразнителност и честота на проявите на 

агресивно поведение. 

• храненето се приема за един от важните елементи на 

мултифакторната етиология на нарушението на невропсихологичното 

развитие и квалифицирано като Синдром на хиперактивност с дефицит 

на вниманието (СХДВ).; 

• нездравословното хранене е взаимосвързано с проявите 

на агресия и ниският социално-икономически и образователен статус на 

индивида, на родителите и семейството му, на средата за живот и 

развитие. 

В заключение на всичко изложено по-горе показва, че 

проблемът с хранителния режим на децата като фактор за детската 

агресия става все по-актуален. Здравословният модел на хранене, в 

който не липсват хранителни елементи и максимално са изключени 

„вредните храни”, гарантира здравето и намалява агресията. 

 

3.7. Концептуален модел за превенция на агресията чрез 

здравословно хранене 

Констатациите в нашето изследване свързана с агресията при 

децата, даде основание да разработим и предложим методика за 

разработване на Концепция за превенция на агресивното поведение при 

децата, представена по-долу. 

 

3.7.1. Методика за разработване на концепция за 

превенция на агресивното поведение при децата 

Настоящата методика е предназначена за определяне на 

задълженията и последователността на разработване на отделните 

елементи от Концепцията за превенция на агресията от органите на 

държавната власт и другите институции, реда на взаимодействие между 

тях, както и реда за обобщаване на резултатите от тяхната работа в 

единен документ, за широко обсъждане и за окончателно приемане. 

 



 
 

Разработването на концепцията се осъществява в три 

основни етапа: 

 първи етап – формулиране на проблемите; 

 втори етап – разработване на стратегическите цели; 

 трети етап – обобщаване на материалите в единен 

документ. 

Всеки етап завършва с широка дискусия, организирана от МЗ и 

МОН, в която участват представители на всички обществени слоеве. 

Разпределението на задълженията между институциите е такова, 

че да осигурява наличието на повече от един вариант по даден раздел от 

независими една от друга институции. 

След като посочените институции представят своите разработки 

Комисия от представители на имащите отношение към проблема 

министерства ги анализира, обобщава и изготвя работен проект, който 

се предлага за широко обществено обсъждане. 

След обсъждането се разработва концепцията по раздели: 

 причини за агресията у децата; 

 типология на агресивното поведение; 

 здравословно хранене на децата – МЗ; 

 грамотност на населението по отношение на детската 

агресия – МОН. 

В работата на всички групи се привличат външни експерти от 

БАН, ВУ, СУ, РУО на МОН. 

Окончателният вариант се предлага като документ на 

гореспоменатите министерства и се утвърждава от Министерския съвет. 

 

3.7.2. Концептуален модел за повишаване на 

информираността на населението в Република България по 

проблемите на детската агресия 

Настоящият модел се базира на продължителен процес на 

проучване на съществуващите документи и проблемите, свързани с 

агресияута у децата.  

Моделът предлага акцент върху информираността на 

обществото по проблемите, свързани с агресията у децата. 

Концептуалният модел се явява неразделна част от процеса 

на решаване на актуалния казус «хранене и агресия».  

Предлаганият модел осигурява възможност на всички 

заинтересовани страни да прилагат мерки за превенция на 

агресивността. 



 
 

Основната цел на МОДЕЛА е да подкрепи повишаването на 

информираността и грамотността по отношение на агресията във всички 

форми на формалното и неформалното образование и Европейски 

програми за образование. 

 

 

 
Фигура №1. Концептуален модел за превенция на агресията 

 

 

Основни целеви групи на този модел са студенти, педагогически 

специалисти, социални работници, родители и всички, които имат 

отношение към възпитанието и обучението на децата. 

 

Специфични цели: 

 Да подпомогне създаването  и разпространението на 

съвременни образователни материали, свързани с агресията.  

 Да подкрепя партньорства на национално, 

регионално и местно ниво, между представителите на държавните 

институции, местните власти, общностите, НПО, бизнес средите 

и използва възможностите на образователните програми на ЕС. 

 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под понятието агресия обикновено се разбират осъзнати 

действия, които причиняват или са насочени да причинят ущърб или 

вреда на друг човек или на група хора. За враждебната агресия се 

говори и в случаите, когато основната цел на субекта се явява 

причиняването на страдание на жертвата или жертвите. Терминът 

инструментална агресия описва случаите, когато индивидът, нападайки 

другите, хора преследва други цели, а не причинява вреда и страдания 

на жертвите си. В рамките на когнитивно-бихевиористичната 

концепция агресията при децата се разглежда като резултат от 

специфичното социално научаване или учене, при което се счита, че 

основа за развитието и укрепването на агресивното поведение на първо 

място трябва да се търси как родителите са възпитавали собствените си 

деца през първите години на живота им, а също така и в по-късните 

периоди, включително и през подрастващата възраст на децата. 

Съществуват голям брой изследователи, които убедително доказват 

зависимостта между негативните взаимоотношения в системата 

„родители – дете”, емоционална депривация в семейството и агресия. 

Не предизвиква съмнения и това, че между строгите наказания и нивото 

на агресия при децата съществува положителна зависимост дори и в 

онези случаи, когато наказанието се явява като реакция на родителите 

към агресивното поведение на детето, т.е. използва се в качеството на 

възпитателна мярка, която е насочена към намаляване на агресивността 

и формирането на не агресивно поведение при детето. Важно условие за 

ефективна социализация и за предотвратяване на установяването на 

агресия се явява развитието на мотивация за привързаност, посредством 

която у детето се появява необходимост от интерес, внимание и 

одобрение от околните и на първо място от собствените родители. 

В качеството на вторична подкрепа на привързаността можем да 

посочим приспособяването на детето към социалните изисквания и 

забрани. 

Предпазването и изкореняването на агресивното поведение може 

да се осъществява по два начина: 1) агресивните действия и постъпки да 

се оставят без подкрепа и награди; 2) за тях да се получават активни 

наказания. 

 При агресията у децата игнорирането на такива актове, които 

носят извънредно опасни последици, отсъствието на реакция от 

възрастните на актовете на агресивно поведение, само по себе си може 

да се превърне в позитивна подкрепа на агресията. Казано по друг 

начин, когато родителите много сурово или много снизходително се 



 
 

отнасят към агресивността на своите деца, тогава в по-късна възраст те 

са склонни към по-голяма степен на проява на агресия към своите 

връстници.  

Формирането на просоциално неагресивно поведение на 

личността е свързано не само с механизмите на отсъствие на подкрепа 

или активни наказания, но и задължително, а може би и на първо място 

- със социалното научаване на неагресивни форми за поведение, за 

прилагане на конструктивни начини за разрешаването на 

противоречията и реализирането на мотивацията на личността. 

Значителен теоретичен, а може би и практически интерес 

представлява установяването на конкретния тип връзка между агресията 

и някои напълно определени конкретни особености на характера на 

човека. „Възбудимостта” и „демонстративността” положително 

корелират с вербалната агресия, раздразнителността, спонтанната и 

косвената агресия. 

Структурата на проявяване на различните форми на агресия е 

обусловена както от възрастови, така и от полови особености. В ранна 

подрастваща възраст при момчетата доминира физическата агресия, а 

при момичетата тя се изразява незначително – те предпочитат 

вербалните прояви на агресия. Във възрастта 11 – 13 години както при 

момчетата, така и при момичетата най-силно е изразен негативизмът – 

опозиционният маниер на поведение, който е насочен срещу авторитета, 

който може да се проявява както под формата на пасивно 

съпротивление, така и под формата на активна борба срещу 

действащите правила, норми и обичаи. 

Второ място по честота през посочения възрастов период при 

момчетата заема физическата агресия, а при момичетата – вербалната. В 

следващата възраст – 14–15 години, при момчетата доминира 

негативизмът и вербалната агресия, които са представени практически 

еднакво, а при момичетата – вербалната агресия. Физическата агресия 

през тази възраст не се явява доминираща форма за проява на агресията 

вече и при момчетата. Необходимо е да се отбележи, че независимо от 

възрастта при момчетата всички форми на агресивно поведение са 

изразени по-ярко, отколкото при момичетата. 

Степента на изразеност на агресивните реакции корелира със 

самооценката на децата. Общата тенденция се заключава в наличие на 

пряка връзка, колкото по-висока е самооценката, толкова по-високи са 

показателите на общата агресия и различните и прояви. Такава взаимна 

връзка е характерна както за инструменталната агресия, така и за 

враждебната. Опозиционният маниер на поведение, който е насочен 

срещу авторитетите и установените правила, в голяма степен е 



 
 

характерен точно за децата, които високо оценяват собствената си 

привлекателност и телесно съвършенство. По-агресивните деца често 

притежават крайна екстремална оценка или много висока, или много 

ниска. За неагресивните деца са по характерни тенденциите за около 

средно ниво на самооценка. 

За разбиране на агресията у децата, важно значение има не само 

разглеждането и собствената самооценка на личността, но и анализът на 

съотношението самооценка и външна оценка, която се дава от 

референтни лица като учители и връстници. При ситуации, при които 

самооценката не намира необходимата опора във външното социално 

пространство, ако оценката на подрастващия от значими лица от 

близкото обкръжение винаги или преимуществено е по-ниска от 

неговата самооценка, тогава потърпевшият като всеки фрустратор може 

да провокира проява на агресия.  

На дневен ред в съвременното общество се появява храненето 

като фактор за агресивното поведение. Този фактор е слабо изучен и по 

тази причина е наложително да се разработи Концепция за намаляване 

на агресията у подрастващите, в която да се отдели достатъчно 

внимание на храненето на децата, като се отдели специално внимание 

на хранителните добавки и храните, които се явяват потенциални 

източници на агресия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИЗВОДИ  

Извършеният теоретичен анализ и системният анализ на 

получените от изследването емпирични резултати разкриха достатъчно 

факти и доказателства за структурната характеристика на агресивното 

поведение при деца от 3 до 15 години и непреходната потребност от 

адекватни усилия и мерки за нейната превенция. Налагат се следните по 

съществени изводи: 

1.  В условията на глобализация на съвременното общество и 

неизбежното проникване на асоциални практики в България (макар и 

относително по-късно) все по-силно се засягат всички слоеве на нашето 

общество от проявите на агресия. Особено засегнати са децата на 

възраст от 7 до 15 години – времето, когато се формира и стабилизира 

тяхната ценностна система.  

2.  Съществена и специфична особеност на агресивното 

поведение при деца от 3 до 7 години е завоалираното проявление на 

тенденциите към агресия, което забавя прилагането на мерките за 

превенция. 

3.  Подходът за групиране на децата според проявите на 

агресивно поведение в различни форми се оказа подходящ за 

детайлното изучаване на отделните показатели за природата на 

агресията. Високо информативни са резултатите от диагностиката на 

децата с помощта на теста на Бъс-Дюрки. Потвърди се нашето 

предположение, че децата от първа група се характеризират с по-високо 

ниво на физическа агресия и по-висока честота на прилаганото насилие. 

Високото ниво на физическата агресия се съчетава с усещането за лична 

обида и подозрителност към околните, които се възприемат като 

враждебно обкръжение. 

4.  В резултат на изследването установихме, че най-

предпочитаните инструментални ценности за агресивните деца са 

независимост, смелост, силата на волята и честността. За децата от 

втора група инструменталните ценности се градират като: 

независимост, честност, образованост и жизнерадост. Установената 

корелация относно ценността „независимост“ имплицитно дава 

основание това сходство да осигури по-висока резултатност на 

педагогическите инструменти при превенцията на агресията на децата 

от първа група. 

5.  Като цяло резултатите от самоактуализационият тест водят 

до следните изводи: агресивните деца предпочитат в междуличностните 

си отношения да се ориентират към себе си; предпочитаните от тези 

деца терминални ценности са свързани с материалната сфера, 



 
 

хедонистичните ценности и тези, свързани със социалното признание; 

от инструменталните ценности те отхвърлят тези, които са свързани с 

контрола на поведението. 

6.  Водеща роля за овладяване на агресивното поведение при 

деца от 3 до 15 години и превенция към нейните тежки форми на 

проявление безспорно се пада на дуалната система: семейна среда – 

образователна институция в активно сътрудничество с всички останали 

държавни и обществени структури. 

7.  Събраната и анализирана информация по казуса „хранене и 

агресия“ при децата разкри смущаващи за медицинското и 

педагогическото съсловие опасни тенденции, които имат отрицателен 

кумулативен ефект върху здравния статус и агресивното поведение при 

деца от 3 до 15 години. 

8.  Извършената подробна диагностика на децата за разкриване 

на същността и динамиката на проявите на агресия ни  позволи да 

разработим Концептуален теоретичен модел за превенция на агресията 

у децата. 

9. В целокупност резултатите от дисертационното изследване 

потвърдиха нашата хипотеза, че изследването и познаването на 

същността на и причините за агресия у децата ще гарантира за нейната 

успешна превенция при обединени усилия на всички заинтересовани 

институции и гъвкавото прилагане на предложения концептуален модел 

 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. В дисертационния труд е направен актуален задълбочен 

анализ и оценка на факторите, обуславящи агресията у децата. 

2. Представена е диагностика и анализ на проявите на 

агресивно поведение у децата от 3 до15 години. 

3. За първи път като фактор за агресията е разгледано 

храненето и ефектите на редица храни и хранителни добавки върху 

агресивното поведение у децата. 

4. Разработен е Концептуален модел за превенция и 

корекция на агресивното поведение. 
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