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Abstract: Over the years, various techniques have been studied to neutralize deviant behavior or non-com-
pliance with social norms. Today this topic is especially relevant in the context of the development of modern 
society and especially adolescents, for whom values, requirements and moral principles are characterized by 
transience and less importance. The article provides a brief theoretical analysis of the topic and outlines basic 
techniques for neutralizing socially unacceptable behavior. On this basis, a questionnaire was developed in or-
der to study the opinion of adults in connection with the use of these techniques in everyday communication 
between people. 50 people were examined. The aim is by no means to justify deviant manifestations, but rath-
er to seek an explanation for their admission, as well as for the main reasons for non-compliance with the social 
norm and society’s requirements for the individual. The results of the study are analyzed in order to draw con-
crete conclusions that can help the development of pedagogical science in the direction of prevention and over-
coming deviations in the behavior of children and students. It is noteworthy that the respondents found it dif-
ficult to complete the survey because they needed more time to assess their behavior in various situations of 
social reality. It turned out to be easier to analyze other people’s behavioral activity and motivation than their 
own. This is also of scientific interest. 
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Изследването на девиантните и агресивните прояви сред подрастващите продължава да привлича 
научния интерес на редица автори. Много от тях правят опити за дефиниране на понятието „агресия“. Ос-
вен желанието за нанасяне на умишлена вреда, болка, страдание на друг човек, се интерпретира и отсто-
яването на личното пространство, на собствените права и потребности, но по един особено враждебен 
начин [1]. Точно за това не бива да се допуска подобно поведение да се утвърди като приемливо, въпреки 
че подбудите могат да се приемат за справедливи [2]. При изучаване на поведението на личността, в това 
число и на девиантното поведение, се очертават две противоположни позиции. Първата позиция пред-
полага човешка активност или проява на инициатива по отношение на собствените постъпки. Според вто-
рата позиция човешкото поведение е реакция в отговор на външен стимул. Разбира се, отговорът на ин-
дивида спрямо околната среда до голяма степен зависи от възпитателната среда, участниците в нея, йе-
рархията на педагогическо въздействие, условията и факторите за цялостно развитие на детето [3, с. 37–
38]. Някои автори разглеждат бедността и социалните неравенства [4] като една от основните детерми-
нанти за поява на отклонения в поведението на подрастващите, в това число [5, с. 126–129], а България 
все още е страна, в която се отчитат „един от най-високите дялове на лицата в риск от бедност или соци-
ално изключване, както и високи равнища на неравенствата в доходите“1:

 y извънредната епидемична ситуация през последните няколко години, която доведе до увеличава-
не на безработицата и несигурността в семейната среда;

 y несъответствието между нагласите, формирани от семейството, училището за постигане на един 
социално приемлив образ и обективно съществуващите обстоятелства в околната на детето дейст-
вителност;

 y борба за оцеляване;
 y консуматорски нагласи;
 y формиране на групи деца в училище според финансовите им възможности;
 y невъзможност на родителите ефективно да изпълняват своите родителски функции;
 y нереалистични представи на децата за благополучие;
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 y стремеж към незабавно придобиване на възможно най-много материални средства, към лесна и 
бърза печалба;

 y приучване към получаване на социални помощи;
 y негативно отношение към легална трудова дейност;
 y виктимно поведение на подрастващите, което се подкрепя от родителите с нагласата, че те са без-

силни и нищо не зависи от тях [5, с. 126–129];
 y нарушена социализация, социално изключване [6, с. 40–41];
 y отстояване на човешки права [7, с. 42];
 y употреба на психоактивни вещества в резултат на безработица, бедност, социална изолация, загу-

ба на работа, напрежение, умора, притеснение, страх, депресия, самота [8, с. 20], вътрешнолично-
стни и социални фактори [9, с. 24];

 y роля на социалните работници, услуги, институции [10, с. 47–49].
Приемането и усвояването на нравствените ценности, както и на информацията за моралните нор-

ми е продължителен и непрекъснат процес на взаимодействие между детето и социалната среда [11, с. 
248–256]. Възпитателният процес винаги има социална насоченост, за да се постави акцент върху науча-
ването на социалните и морални норми на поведение, както и изискванията за живот в обществото и ко-
муникация с останалите му членове [12, с. 369]. Когато човешкото поведение се разглежда като резултат 
от социалното учене, се отчита влиянието на различни фактори, между които и електронните медии. Да-
нните от проведено изследване сочат, че мнението на родителите по отношение интереса на децата към 
електронните медии изключва привлекателността на конфликтните ситуации и сцените на насилие. На-
против, те подчертават, че интересът на подрастващите е повлиян повече от аудио-визуалните ефекти, 
яркостта на картината, богатият интерфейс. Родителите имат съвсем адекватна нагласа, свързана с отри-
цателните модели на поведение, които се промотират от електронните медии, но смятат, че децата съ-
що правят разлика между обществено желани и нежелани форми на поведение. От тук следва, че семей-
ството в известен смисъл подценява негативното влияние на екранните излъчвания и твърде много раз-
чита на самосъзнанието и самоконтрола на детето [13, с. 47].  

Гришъм Сайкс (1922–2010) и Дейвид Матза (1930–2018) са основоположници на теорията за дрей-
фа [14; 15]. През 1957 г. те издават съвместен труд със заглавие „Техники на неутрализация: теория на де-
ликвентността“, в който анализират опитите на млади правонарушители да бягат от отговорност за дейст-
вията си [16, с. 376–377; 17, с. 80–81]. Авторите предполагат, че хората използват т.нар. „техники за неу-
трализация“, за да омаловажат вината си и да оправдаят участието си в различни дейности, възприемани 
като престъпни и социално неугодни  [18, с. 3–4]. Гришъм Сайкс и Дейвид Матза анализират пет основни 
техники за неутрализиране на девиантното поведение от страна на дееца [19, с. 667–669; 20, с. 43–58]:

 y Отричане на отговорност.
 y Отричане на нанесената вреда.
 y Отричане на жертвата.
 y Осъждане на осъдителите или прехвърляне на вината към тях.
 y Визиране на по-висши цели.

Моделът на неутрализиращи техники се разглежда от авторите М. Kaptein и Martien van Helvoort 
(2019), които подчертават, че обикновено той се движи в една посока напред. Включва техники и под-
техники като няма как техника от края на модела да бъде използвана преди техника в началото му. Авто-
рите също се спират на четири основни категории техники, като богатството на този модел всъщност про-
зира във включените под-категории [21, с. 1264]:

 y изкривяване на фактите;
 y игнориране на нормите;
 y обвиняване на обстоятелствата;
 y скриване за себе си [21, с. 1264].

Проведеното изследване има за цел да проучи мнението на 50 пълнолетни лица относно тяхното соб-
ствено поведение и най-вече оправдаването му, когато се допуска нарушаване на нормата (например: 
проява на неуважение към служител, шофиране с превишена скорост, прескачане на институции, хули-
ганство). Проучването е проведено с помощта на въпросник, съставен от автора, включващ 60 твърде-
ния, обединени в четирите категории техники за неутрализация на девиантното поведение: изкривяване 
на фактите (21 въпроси); игнориране на нормите (24 въпроси); обвиняване на обстоятелствата (8 въпро-
си); скриване за себе си (7 въпроси). На всяко твърдение има само два възможни отговора – положите-
лен и отрицателен. Така предложените твърдения са изготвени благодарение на включените под-техни-
ки в модела на неутрализиращи техники, които реално описват различни оправдания, които индивидът 
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използва, за да прехвърли отговорността на поведението си към други хора, обстоятелства, ситуацията, 
самите норми. Направен е опит да се обобщят резултатите като се посочват най-използваните и, респек-
тивно, най-рядко употребяваните техники и под-техники за неутрализиране на неправомерното поведе-
ние (фигура 1 и фигура 2). 

Фигура 1. Най-често използвани техники за неутрализация от страна на изследваните лица

Интерес представляват резултатите, които показват, че изследваните лица използват под-техники и от 
четирите категории и не се ограничават само до някои от тях. Оказва се, че най-използваната техника за 
бягство от отговорност е свързана с възприемането на истината за ситуацията, за която, според респон-
дентите, всеки има своя лична гледна точка. 

Фигура 2. Техники за неутрализация, които се посочват по-рядко от анкетираните лица

От тук може да се направи заключение, че истината е различна за всички и индивидуалното ѝ въз-
приемане определя нашето поведение. Прави впечатление, че най-рядко използвани са техниките от по-
следните три категории – игнориране на нормите; обвиняване на обстоятелствата; скриване за себе си, 
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а с най-малък процент е посочена под-техниката „други носят отговорност за моето поведение“ и „аз не 
познавам социалните норми“. Това идва да покаже, че повечето индивиди правят избор да носят съзна-
ние по отношение на своите действия и постъпки, както и отговорност за последствията от тях, а това во-
ди до заключение, че активно разпознават причините за поведението си и своята позиция в избор на ре-
акция спрямо ситуацията. Още, рядко хората използват невежеството си, за да оправдаят своя простъп-
ка, което доказва, че членовете на обществото са запознати добре със социалните, моралните и законо-
вите изисквания към отделната личност. В табл. 1 са посочени всички резултати от проведеното изслед-
ване с включени твърдения, процентите на положителните отговори и броя на лицата, които са ги посо-
чили. Приложени са и някои допълнителни твърдения, посочени допълнително от респондентите, обе-
динени най-вече около темата за социалните норми, тяхното познаване, спазване или неспазване, както 
и степента, в която сме зависими от всички елементи на заобикалящата ни среда, включително и хората. 

Таблица 1. Резултати от проведеното изследване
Твърдение Отговори

А: Изкривяване и отричане на фактите; измисляне на нови факти  
Изменям представата за ситуацията, спомените, участниците в нея, конкретни 
събития, доказателства. 16% (8 лица)

Измислям си алтернативна реалност, в която всичко се е случило по различен 
начин. 14% (7 лица)

Бягам от реалността, особено когато няма доказателства. 18% (9 лица)
Чистата истина не съществува – 23/27 – 46%. 46% (23 лица)
Истината е различна за всеки отделен човек. 90% (45 лица)
Когато ситуацията е много сложна, всеки има своя гледна точка за истината, което 
обикновено е твърде крайна и едностранчива. 92% (46 лица)

Отричам истината, докато не се съберат повече доказателства. 20% (10 лица)
Интерпретирам реалността по мой начин. 46% (23 лица)
Преструвам се, че нищо не се е случило. 28% (14 лица)
Избирателно забравям някои моменти от случката. 36% (18 лица)
Минимизирам щетите и вредите, защото те не са толкова големи. 38% (19 лица)
Има друга истина за поведението ми. 38% (19 лица)
Съществуващата истина не е цялата истина. 70% (35 лица)
Другите пренебрегват някои факти. 94% (47 лица)
Не всичко се случи точно така, както изглежда отстрани. 88% (44 лица)
Има друга истина за поведението ми. 38% (19 лица)
Съществуващата истина не е цялата истина. 70% (35 лица)
Другите пренебрегват някои факти. 94% (47 лица)
Не всичко се случи точно така, както изглежда отстрани. 88% (44 лица)
Измислям си положителни или негативни последици (ако постъпя или не постъпя 
по определен начин, ще се случи това или онова). 65% (26 лица)

Очаквам конкретен резултат от моите действия. 88% (44 лица)
Постъпих така, за да предотвратя девиантна проява на друг човек. 62% (31 лица)
Имах добри намерения. 90% (45 лица)
Винаги мога да си намеря оправдание. 44% (22 лица)
Търсих положителни емоции, затова постъпих по този начин. 38% (19 лица)

Б: Игнориране на нормите
Не обръщам внимание на социалните и законовите изисквания. 16% (8 лица)
В тази конкретна ситуация нормите бяха без значение. 26% (13 лица)
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Да, наруши правилата, но не се наложи да направя по-голямо нарушение. 58% (29 лица)
Хората извършват и по-тежки нарушения. 72% (36 лица)
Когато фактите говорят, нормите и ценностите мълчат. 58% (29 лица)
Всеки тълкува нормата индивидуално, субективно. 86% (43 лица)
Никой няма право да диктува действията ми. 80% (32 лица)
Нормата може да се отрече като неправилна, нелогична, нереалистична. 52% (26 лица)
Нормата може да се тълкува по различен начин от хората. 88% (44 лица)
Хората, които ме критикуват, също нямат висок морал. 58% (29 лица)
Хората, които ме критикуват, не спазват социалните изисквания, затова нямат 
право да обвиняват други. 66% (33 лица)

Аз не нося отговорност за съдбата на другите хора. 42% (21 лица)
Нормата има значение само за определени хора, а не за всички. 22% (11 лица)
Нормата ограничава личната свобода. 38% (19 лица)
Аз се съобразявам с други норми на поведение. 56% (28 лица)
Нарушавам нормите, когато преследвам по-висши и по-значими цели. 42% (21 лица)
Нормата се определя от другите и не важи за мен. 14% (7 лица)
Други правила, обещания могат да оправдаят моето поведение. 32% (16 лица)
Поведението ми не е правилно, но мотивацията и намеренията ми бяха 
положителни. 68% (34 лица)

Аз нямам интерес от случилото се. 28% (14 лица)
Не преследвам лична изгода. 56% (28 лица)
Има и по-лоши хора от мен. 88% (44 лица)
Има и по-лоши деяния от моите. 86% (43 лица)
Не нарушавам правилата толкова често. 86% (43 лица)

В: Обвинявам обстоятелствата:
Постъпих така, защото нямах друг избор. 38% (19 лица)
Съдържанието на нормите е противоречиво и аз се затруднявам в тълкованието 
им, затова избирам по-малкото зло. 52% (26 лица)

Получих изключителна възможност и трябваше да се възползвам. 46% (23 лица)
Ролята ми в тази ситуация беше крайно незначителна. 52% (26 лица)
Не само аз нося отговорност. 52% (26 лица)
Други са отговорни за поведението ми. 2% (1 лице)
Нямах избор, защото бях подложен/а на групов натиск и/или лице с авторитет. 32% (16 лица)
Изкушението беше непреодолимо. 24% (12 лица)

Г: Скриване зад себе си.
Не винаги успявам да се контролирам. 48% (24 лица)
Не познавам социалните норми и законите. 10% (5 лица)
Не винаги успявам да се спра. 40% (20 лица)
Неумел/а съм в социалната комуникация и имам слаби черти в характера. 32% (16 лица)
Не умея да се ограничавам. 18% (9 лица)
Неустойчив/а съм на външни влияния. 28% (14 лица)
Понякога съм в лошо настроение. 86% (43 лица)



66

Образование и технологии 13/2022

В допълнение анкетираните посочиха, че правилата съществуват, за да се спазват, но всеки има раз-
лични ценности и отговаря за своите постъпки; всеки нарушава правилата понякога, но не всеки си дава 
сметка за това; понякога ситуацията изисква различно от спазване на нормите поведение; никой не би-
ва да се оправдава с лошо настроение или непознаване на социалните изисквания; истината винаги е су-
бективна и индивидуална, защото всеки вярва в своята; всеки по различен начин възприема правилата; 
всеки трябва да има готовност да понесе последствията от действията си, а не да се оправдава за тях; ва-
жно е всеки да има съзнание за постъпките си и до какво водят те; човек трябва да си налага граници; 
след получена санкция или забележка, не трябва първо да се мисли за прехвърляне на вината; много хо-
ра се оправдават със съдбата; всеки трябва да замисля за поведението си и да постъпва правилно, без да 
се съобразява с чуждото мнение. 

Вместо заключение може да се изрази благодарност към авторите, които работят по този модел, за-
щото той отговаря на много въпроси за неправомерното поведение и за причините, поради които се 
случва. Хората рядко приемат да бъдат обвинявани, но когато това се случи, те реално осъзнават, че с по-
стъпката си е възможно да са наранили или обидили някой, да са дали лош пример, да са нарушили пра-
вилата. Важно е дали ще са активни по отношение на поведенческа промяна или в избор на оправдание. 
От тук зависи какви ще бъдат следващите действия на индивида – дали ще продължи да не се съобразя-
ва с нормата и да се оправдава или ще осъзнае поведението си и ще го промени в положителна посока, 
което ще подобри общуването с околните, както и комуникацията в социума като цяло, респективно ще 
доведе до по-малко девиантни прояви.
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