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Какво е това агресия?





Изследване на BTV новините за 

агресията в училище (1)

Изследване на BTV новините

показва, че 8 от 10 ученици са били

обект на агресия.

Тези данни са на БЧК (Български

червен кръст), като са изследвани

ученици от 6 столични училища.



Изследване на BTV новините за 

агресията в училище (1)



Изследване на BTV новините за 

агресията в училище (1)

Според анкетата, не класната стая, а

коридорът по време на междучасие е

мястото, където се случват най-

честите прояви на тормоз.

Училищният двор също е място,

където има случаи на агресия.



Изследване на BTV новините за 

агресията в училище (1)



Изследване на BTV новините за 

агресията в училище (1)

Като най-чести форми на тормоз,

учениците посочват физическата

агресия – удряне и блъскане,

например, но също и вербалната

агресия – заплахи, обиди, дори

тормоз.



Изследване на BTV новините за 

агресията в училище (1)



Видове последствия от агресията (2)

Агресията е в разрез с утвърдените

норми и правила в обществото. Тя е нож с

две остриета. Потърпевши са и човекът,

срещу когото е насочена агресията, и

самият агресор. Освен причинените

физически вреди, насилието води и до

психическо разстройство.



Видове последствия от агресията (2)

Хората, жертва на агресия, са

объркани, потресени и се затварят в

себе си.

Много от тях стават подозрителни към

всичко. Често в спомените си те

връщат преживяното многократно,

което им нанася допълнителна травма.



Видове последствия от агресията (2)

В много училища деца с различен

произход и възпитание учат заедно. За

жалост някои от тях са агресивни, защото

вкъщи са ги учили, че заплахите и

словесното малтретиране са най–

добрият начин да постигнат своето.

Друг фактор, който допринася за успеха

на тормоза, е липсата на надзор. Много

от потърпевшите чувстват, че няма към

кого да се обърнат, и за съжаление в

повечето случаи наистина е така.



Видове последствия от агресията (2)

Последствията се разделят на два

вида: физически и емоционални.

В сведение на Националната

асоциация на училищните психолози в

САЩ се казва, че всеки ден над 160

000 ученици не отиват на училище

поради страх от тормоз.



Видове последствия от агресията (2)

Децата, които са жертва на тормоз, може

да спрат да говорят за училище, за някой

учебен предмет или за определени

училищни дейности. Може да се опитат

да закъсняват всеки ден, да бягат от

часовете или дори изобщо да не ходят на

училище.



Как да разпознаем кои деца са 

жертва на тормоз? 

Те може да станат потиснати,

раздразнителни, огорчени, отегчени или

затворени в себе си.

Може да станат агресивни към своите

близки или към връстниците и приятелите

си.

За невинните наблюдатели, които стават

свидетели на тормоза, също има

последствия. Това поражда у тях значителен

страх, който намалява способността им да

учат.



Видове последствия от агресията (2)

Най–ужасното последствие от тормоза за

потърпевшите и обществото е насилието,

включително убийството и

самоубийството.

Чувството на безпомощност у децата,

които са били тормозени, може да е

толкова силно, че някои от тях

предприемат самоунищожителни

действия или смъртоносна разплата.



Видове последствия от агресията (2)

Систематичният тормоз може да

подкопае самоувереността на

потърпевшия, да доведе до сериозни

здравословни проблеми и дори да

провали кариерата му. Той може да

страда от мигрена, безсъние,

безпокойство и депресия.



Видове последствия от агресията (2)

Някои развиват посттравматичен

стрес. Физическите нападки може да

породят у околните съчувствие към

жертвата, но емоционалните нападки не

винаги водят до същия отклик. Вредата е

много по–незабележима. Затова вместо

да му съчувстват, на приятелите и

близките на пострадалия може да им

дотегне да слушат оплакванията му.



Видове последствия от агресията (2)

Дори тези, които тормозят другите,

изпитват отрицателни последствия от

поведението си. Ако не бъдат спрени,

докато са още деца, те вероятно ще

продължат своите нападки на

работното си място и като пораснат.



Видове последствия от агресията (2)

Всъщност някои проучвания разкриват, че тези,

които са тормозели другите като деца, са

развили образец на поведение, който

продължават да проявяват и по–късно като

възрастни. Освен това вероятността да станат

престъпници е по–голяма, отколкото при

хората, които не са тормозели другите.



Влияние върху семейството (3)

Тормозът на работното място влияе върху

стабилността и спокойствието на семейството.

Той може да породи необясним подтик у

потърпевшия да наранява близките си. Освен

това брачният партньор или друг член на

семейството може да избере не толкова

подходящ начин да покаже подкрепата си към

жертвата, като отмъсти на човека, причиняващ

тормоза.



Влияние върху семейството (3)

От друга страна, брачният партньор може да

обвинява потърпевшата си половинка, че

причинява неприятности. Когато подобни

случаи на тормоз продължават прекалено

дълго, дори търпението на партньори, които по

принцип оказват подкрепа, се изчерпва. С

течение на годините семейството може

постепенно да се разпадне.



Висока цена за тормоза (4)

Тормозът на работното място излиза

скъпо и на работодателите. Може да

става въпрос за язвителен началник или

интригантстващ колега, независимо от

пола. Такива хора контролират прекалено

другите, гледат всичко под лупа и

злепоставят хората чрез отрицателни

забележки и постоянна критика, като

често унижават публично жертвата си.



Висока цена за тормоза (4)

Те рядко признават, че не са учтиви,

и не се извиняват за поведението си.

Често за жертви избират работници,

които са способни, лоялни и са

спечелили симпатиите на колегите

си.



Висока цена за тормоза (4)

Работниците, които са подложени на тормоз,

започват да работят по–зле. Продуктивността

на колегите им, които са свидетели на всичко,

също намалява. Работниците може да изгубят

чувството си за лоялност към работодателя и

да не са толкова усърдни в работата си.

Тормозът струва на промишлеността в

Обединеното кралство три милиона евро всяка

година. Смята се, че подобно поведение е

причина за над трийсет процента от болестите,

свързани със стреса.



ИЗВОД
Последствията от агресията, вербална или

физическа, са в еднаква степен вредни за

всеки един човек – за обекта на агресия и

за този, който причинява агресията.

Последствията от агресията са субективно

нещо, т. е. на всеки един човек се отразяват

по различен начин, като за някои хора това

означава и съвсем крайни действия.

За това не трябва да проявяваме агресия

към никого!



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


