
По света повечето деца са пляскани  
или наказвани телесно по друг начин  
от техните родители.
(УНИЦЕФ, 2017 г.)

Физическото наказание – включително 
пошляпването, удряне и други средства за 
причиняване на болка – може да доведе до 
повишена агресия, антисоциално поведение, 
физически наранявания и психични проблеми  
за децата. Физическото наказание е свързано  
с по-голяма вероятност от престъпно  
и антисоциално поведение.

Рандомизирани контролни опити показват, че физи-
ческото наказание не е било по-ефективно от дру-
гите методи за предизвикване на съответно поведе-
ние. В едно такова проучване е необходимо средно 
по 8 шамара в една сесия, за да се стигне до спазване 
на изискванията и „няма никаква подкрепа за необхо-
димостта от физическо наказание“ (Roberts M.,  1983).

Наказанията над деца е рисков фактор за здраво-
словно развитие, което предсказва много емоцио-
нални, психологически, поведенчески и междулич-
ностни проблеми в юношеството и зрелостта (Crouch, 
Milner, & Thomsen, 2001; Felitti et al., 1998; Milner et al. 
2010, Santini & Williams, 2011).

Връзка между историята на телесното наказание в 
детството и по-големия риск от появата на агресивно 
поведение, проблеми с обучението, престъпност и 
домашно насилие в зряла възраст (Durrant & Ensom, 
2012; Gershoff, 2013). В резултат на това, използването 
на телесно наказание срещу децата е рисков фактор 
за физическо насилие и според експертите е възприет 
начин на злоупотреба (Durrant & Ensom, 2012; Straus, 
2000).

Разрушаване на връзките родител-дете, слаба интер-
нализация на моралните стандарти, повишена дет-
ска агресия, насилие в по-късния живот и влошено 
психическо здраве. (мета-анализи на Елизабет Гер-
шоф)

Проблемът при употреба на телесни наказания е също 
и в това, че те изразяват неуважение към детето като 
към мислещо същество, като към ценно същество. 

Телесното наказание също има много вредно въз-
действие върху мозъка. Изследване с ядрено-магни-
тен резонанс през 2010г. в Университета в Уисконсин, 
„изучава на мозъка на деца, които са били подложени 
на различни физически наказания и установява, че тех-
ният орбито-фронтален кортекс показва намаляване 
на обема му. Както се знае,  тази част от мозъка играе 
първостепенна роля в способностите ни на обич, съп-
ричастност и в морален смисъл и участва в регулиране-
то на нашите емоции, което обяснява трудностите, кои-
то тези деца срещат в релационния си живот.” (Hanson J 
and al.,2010), Journal of Neuroscience, 2010).

La mémoire de travail a en charge le traitement et le 
stockage des informations à court terme (Ndlr), цитирай-
ки изследване в Харвард, през 2009 г., „направено за 
млади хора, които са „коригирани“ с колани, ремъци 
или други предмети средно два пъти в годината в 
продължение на три години като малки, за да „бъдат 
възпитани“,  установява, че при мозъка им се наблю-
дава намаляване на обема на сивата материя в пре-
фронталната област. Засегнатата област е най-пред-
ната част на префронталната кора, която е съществена 
област за социалния живот, ангажирана със самоосъз-
наването, емпатията и разбирането на другите”. 
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През 2010 г. екипът на Мартин тейхър в Харвард пока-
за, че телесното наказание нарушава допаминергич-
ните пътища (система за стимулиране и възнагражде-
ние), което може да доведе до висока уязвимост към 
наркотиците и алкохола.

Съществуват връзки между телесното наказание и 
по-ниските точки за IQ (Smith, J. R. & Brooks-Gunn, 
J.,1997), по-ограничените речници (MacKenzie, M. 
J. et al., 2013), по-слабите когнитивни способности 
(Straus, M. A. & Paschall, M. J., 2009), (“Corporal 
Punishment by Mothers and Development of Children’s 
Cognitive Ability: A Longitudinal Study of Two Nationally 
Representative Age Cohorts”), по-бавното когнитивно 
развитие (Straus, M. A. et al,2014), и по-слаби оценки 
в училище (Cherian, V. I., 1994, Psychological Reports, 
1994). Подобни асоциации са открити за училищното 
телесно наказание  (Ogando Portela, M. J. & Pells, K., 
2015, Florence, 2015), (Corporal punishment of children: 
review of research on its impact and associations, 2016).

децата, при които се използва наказанието за да се 
регулира поведението, често наистина разбират кое 
поведение е нежелано, но нямат достатъчен репер-
тоар от поведения, които са „както трябва”. Когато 
родителите разчитат на страха, не на ученето, обяс-
нението, разбирането и разговорите с детето, то в 
крайна сметка има твърде беден поведенчески ре-
пертоар, което по един парадоксален начин го кара да 
ползва именно познатото неприемливо поведение. В 
действителност чрез телесното наказание децата би-
ват отдалечавани от това, което то цели да ги научи 
(Corporal punishment of children: review of research on 
its impact and associations, 2016).

Физическото наказание извършено срещу дете на 
възраст от шест до девет години прогнозира по-ви-
соки нива на антисоциално поведение две години 
по-късно.

Следващите проспективни проучвания дават сходни 
резултати, независимо дали се наблюдават родител-
ска възраст, детска възраст, раса и семейна структу-
ра (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9265877) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3447- 
048/ – b12-1841373, бедност, детска възраст, емоцио-
нална подкрепа, когнитивна стимулация, пол, раса и 
взаимодействието между тези променливи (Grogan-
Kaylor A1., 2005), или други фактори (Mulvaney MK1, 
Mebert CJ., 2007 , Catherine A. Taylor, PhD, MSW, MPH, 
Jennifer A. Manganello, PhD, MPH, Shawna J. Lee, PhD, 
MSW, MPP, and Janet C. Rice, 2010,  Slade EP1, Wissow 
LS, 2004, Andrew Grogan-Kaylor, PhD, 2004).

„Физическото наказание може да работи  
за момент, за да спре проблематичното 
поведение, защото децата се страхуват да бъдат 
ударени, но не работи в дългосрочен план  
и може да направят децата по-агресивни.“
Греъм-Берман

„Последиците за децата биха могли да бъдат 
изключително тежки в краткосрочен  
и в дългосрочен план. Последиците, както  
и всяка последица от насилие и малтретиране, 
има поне два удара, първият е директната болка 
от преживяването, „вторият в представата  
за реално преживяното...“
Сирюлник, Б. Грозните патенца,  
София, 2016 г. 
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Повече от 250 проучвания показват връзка 
между телесното наказание и широк 
спектър от негативни резултати, докато 
няма проучвания, които да са открили 
доказателства за някакви ползи.  
(Corporal punishment of children: summary  
of research on its impact and associationsр 2016).

Нито едно проучване не е установило, че 
физическото наказание има дългосрочен 
положителен ефект и повечето проучвания  
са открили отрицателни ефекти  
(Grogan-Kaylor A, Soc Work Res, 2004).


