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ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
ДЕЦЕ
(САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ
И МЛАДИХ)
Апстракт: Историјски посматрано, ментална хигијена је, као научна
дисцилина, у оквиру предмета и поља рада имала превенцију (примарну,
секундарну и терцијарну) и заштиту од ментаних болести и незнатне покушаје
у вези са заштитом и унапређењем самог здравља / менталног здравља. Данас,
савремени концепт психологије менталног здравља, као научне дисциплине,
има у оквиру предмета и поља рада поред превенције (примарне, секундарне
и терцијарне) и заштите од менталних болести, пре свега, мере превенције,
заштите и унапређење самог менталног здравља. Уз напомену да су мере
превенције и унапређење менталног здравља од непроцењивог значаја за
развој, раст и унапређење менталног здравља (емоционалног, психолошког и
социјалног благостања) и квалитета живота уопште у оквиру индивидуалног
животног/целоживотног циклуса (пре свега код деце и младих/адолесцената).
Психоедукативни рад је једна од значајних стратегија у том смеру, а базира се на
психолошким знањима подстицаја психомоторног, когнитивног, емоционалног и
социјалног развоја...
Кључне речи: ментална болест, ментално здравље, квалитет живота,
благостање/емоционално, психолошко, социјално/, психоедукативни приступ

Abstract: Historically, Mental Hygiene, as a scientific discipline, included (primary, secondary and tertiary) prevention as its subject and research field, along with
the protection from mental diseases and with some minor attempts to protect and
improve mental health. Today, the contemporary concept of Psychology of Mental
Health, as a scientific discipline, has the following subjects and research fields besides
(primary, secondary and tertiary) prevention and protection from mental illnesses – it
is primarily prevention, protection and improvement of mental health. We should note
that prevention, protection and mental health improvement measures, just like with
the previous concept of mental hygiene, are invaluable for the development, growth
and improvement of mental health (the emotional, psychological and social well-being) and the quality of life within the individual life / lifetime span of children and
youth / adolescents. Psycho-educational work is one of the most important strategies
in this direction, and it is based on the psychological knowledge of the stimulation of
psychomotor, cognitive, emotional and social development.
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УВОД
Део смо испреплетених породичних, друштвених и културних контекста,
па је питање менталног здравља, тако, неодвојиви део ширег миљеа којим су
обухваћени социјални, економски и културни живот заједнице, појединца и
друштва у целини. Зато се у оквиру промоције и превенције менталног здравља
планирају и спроводе активности усмерене и на побољшање социјалног,
физичког и економског окружења, која утичу на ментално здравље популације и
појединаца. Није ли зато ментално здравље национални интерес сваке државе?
ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ
Да бисмо истакли значај и схватили и дали савремени концепт предмета
Психологије менталног здравља морамо се вратити у прошлост и из историјске
персективе пратити њен настанак и развој. Званично је све почело као ментална
хигијена. Питање шта је заправо ментална хигијена тражило је одговор на
питање шта је душевна болест и шта је ментално здравље. Тако је, историјски
гледано, и пре менталне хигијене као научне дисциплине било менталне хигијене
(која је од почетка била више покрет него наука и више пракса него теорија,
која је користећи доприносе других наука, филозофије, биологије, медицине,
психологије, социологије, антропологије, представљала скуп поступака, мера и
настојања усмерених на бригу о заштити и унапређењу здравља, тј. менталног
здравља) (1) тј. било је бриге о душевној болести и здрављу.
Схватања менталног здравља и менталне болести мењала су се кроз историју
човечанства. Ови појмови су прошли свој развојни пут од праисторијских дана
до савременог друштва и били су сагледани са историјске перспективе: као
последица деловања демонских сила, болести мозга, несвесних садржаја и
друштвеног уређења, (2) тј. од схватања да душевна/ментална болест представља
болест тела, болест психе, болест групе, до схватања да душевна болест и не
постоји или да је ментална болест заправо болест друштва у целини.
Већина ових концепција се заправо односила на концепт менталне болести,
док се о металном здрављу углавном није говорило јер је ментално здравље
било доживљавано и објашњавано као супротност или пуко одсуство менталне
болести.
Назив „ментална хигијена“ припада почетку прошлог века и резултат је
практичних и теоријских знања, значајних догађаји и људи, и других наука
које треба свакако поменути у вези са настанком и каснијим развојем менталне
хигијене као научне дисциплине, а то је следеће:
»» Крајем осамнестог века, заправо 1793. године, на инцијативу француског
психијатра Филипа Пинела, душевни болесници се ослобађају окова и
ланаца.
»» Крајем деветнестог века промовише се схватање да душевна болест
није искључиво болест тела, већ болест психе. Ово схватање први је
јасно истакао Сигмунд Фројд, тј. књига Фројда и Бројера под називом
„Студија о хистерији“ објављена 1895. године.
»» Неприхватања класичног, институционалног третмана психијатриских
болесника (везано је за 1908. годину и објављивање књиге „Разум
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»»

Околности и догађаји који су били од значаја за настанак и даљи развој
менталне хигијене су следећи:
»» 1908. године оснива се Друштво за менталну хигијену у Конектикату
(САД);
»» 1909. године оснива се Национални комитет за менталну хигијену (САД);
»» 1917. године почиње да излази часопис „Ментална хигијена“ (САД);
»» 1922. године, у складу са схватањем да ће се настанак менталних
болести најбоље спречити уколико се са превенцијом почне што
раније, почела је кампања за оснивање клиника за психолошку помоћ
деци. Под руководством Тома Дагласа оснивају се такве клинике и
током наредних десет година у САД основане су 674 такве клинике;
»» Тридесетих година сличне клинике основане су и у Енглеској;
»» Тридесетих година активности у области менталне хигијене, поред
рада на клиникама за психолошку помоћ деци, прошириле су се и
на едукативни рад са родитељима и просветним радницима, као и на
формирању саветоваловишта за труднице, брачна саветовалиштва... (1)
»» Средином прошлог века све више је преовладавао став да се
психијатрија и клиничка психологија не баве само душевним
болесницима, већ прилагођавањем свих особа друштву. Овај концепт
је свакако проширио поље рада психолога, пре свега, на рад са здравим
људима.
Ставови, научне дисциплине и покрети који су били од значаја за даљи
развој менталне хигијене су да:
»» постоји стални динамички и реципрочни однос између човека и
спољашње средине (окружења);
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који се враћа“ Клифорда Бирса. Бирс, бивши психијатријски болесник,
описао је лош однос према психијатријским болесницим и тешке услове
живота у психијатријским болницама, као и тешкоће у социјалној
рехабилитацији и реадаптацији након хоспитализације).
Схватање човека као јединственог био-психо-социјалног бића
(везано је за схватање Адолфа Мајера да човека треба посматрати као
јединствену целину биолошког, психолошког, социјалног бића) и његов
став да су интеракције биологије, психологије и средине узрок настанка
и испољавања болести, тј. да патолошке манифестације представљају
реактивне сметње адаптације;
Џон Болби је објавио своје откриће да свако продужено одвајање
детета од мајке (породице) има патогени утицај. Тим својим учењем
даје допринос менталној хигијени у вези са проблемима одвајања,
сепарационе анксиозности, хоспитализма (реорганизације живота на
педијатријским одељењима) и институционалног смештаја...
Нова епоха развоја превентивног рада и менталне хигијене заправо
почиње са Џералдом Капланом, који се сматра оснивачем превентивне
психијатрије и теорије кризе.
Претходили су му Ерик Ериксон својим учењем о целоживотном
индивидуалном животном циклусу (од рођења до смрти), тј. својим
учењем о развојним кризама, те Ерик Линдеман својим истраживачким
радом са породицама које су имале теже емоционалне губитке.
Важни су и доприноси и учења о: индивидуацији (К. Јунг),
самоактуализацији (А. Маслов), стицању зрелости (Олпорт), потпуном
функционисању (К. Роџерс). здравој личности (Р. Журар)...
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став да постоји непрекидни индивидуални развојни циклус човека (од
рођења до смрти);
схватања и ставови у вези са приступом менталним болестима
и менталном здрављу из перспективне социјалне психијатрије, у
чијем програму, који се појавио 1955. године, пише да се „социјална
психијатрија не бави само душевним болесницима, већ и проблемима
прилагођавања свих особа у друштву“;
присутан је и све већи утицај„треће силе“ у психологији, тј. хуманистичко
егзистенцијалистичка оријентација у психологији;
1960. и 1970. године добро је прихваћен антипсихијатријски покрет
као антипсихијатријска критика институционалне психијатрије, који
је у својој основи имао побуну против класичне, институционалне
психијатрије;
покрет комуналне психологије из 1969. године, који као главни узрок
менталних болести наводи друштво у целини и где се промене у
друштву виде као терапијско средство за лечење менталних болести.
Садржај програма комуналне психологије гласи:
социјални фактори су значајни како за обликовање/изазивање
понашања, тако и за његово мењање;
социјално оријентисане интервенције, као и индивидуалне
интервенције, могу да ублаже и отклоне индивидуалну патњу;
циљ социјалних интервенција је појачавање личних вештина, снага,
моћи, сигурности, самопоштовања, компетентности...
помоћ је ефикаснија ако се пружа тамо где је проблем настао (породица,
школа, ратиште...), а не у здравственим и другим институцијама;
професионалци пружају своје услуге у виду интервенција, савета,
консултација и едукација, али се ангажују и у активном мењању средине,
иницирају и спроводе превентивне програме и социјалне реформе;
превентивни програми који се нуде и реализују треба да буду
инвентивни, креативни и да одсликавају и задовољавају потребе
чланова шире заједнице;
у рад треба да буду укључени и непрофесионалци, волонтери и други
људи добре воље;
еколошка психологија са својим учењем о развоју на нивоу микро,
мезо, егзо и макросистема радо је прихваћена;
као и понуђени модел деинстуционализације и свеобухватне
психијатријске заштите менталног здравља у заједници.

Дакле, дуго се у оквиру менталне хигијене говорило и писало о менталној
болести, а о менталном здрављу размишљало се као о одсуству менталне
болести. Упркос утицају хуманистичке психологије и покрета за превенцију (пре
свега примарну превенцију) и унапређење менталног здравља, појам ментално
здравље дуго је остао у сенци појма ментална болест. И поред декларација
Светске здравствене организације које су биле усмерене ка здрављу истичући да
је: „здравље (...) стање потпуног физичког, душевног и социјалног благостања, а
не само одсуство болести и изнемоглости” (Устав СЗО, 1946) и да: “здравље није
пуко непостојање болести, већ стање потпуног физичког, менталног, духовног
и социјалног благостања” (Декларација СЗО, Алма Ата, 1974), ситуација у вези
са схватањем и придавањем значаја менталном здрављу у односу на менталну
болест није се још дуго времена мењала.
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САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
Тек крајем XX века (80-их и 90-их година) долази до значајнијих промена
у схватању, разумевању и одређивању појма менталног здравља. Ментално
здравље више се не схвата као пуко одсуство менталних болести, већ се ментално
здравље описује појмовима благостања (емоционално/субјективно, психолошко,
социјално благостање), задовољства, „среће“...
Позитивно и потпуно ментално здравље, значи, није само одсуство менталне
болести, већ и присуство одлика позитивног менталног здравља, које имплицитно
подразумева висок квалитет живота. Тако, данас у психологији менталног здравља у
средишту интересовања и пољу рада су примарна превенција менталних болести,
унапређење менталног здравља, и квалитета живота. У ширем контексту ментално
здравље је и способност личног раста и развоја, односно, актуализације селфа.
У оквиру савременог концепта менталног здравља, ментално здравље се може
дефинисати и као „способност појединца да испуни своје обавезе према себи и
друштву живећи у узајамној хармонији са физичким и социјалним окружењем“. (3)
Из свега следи да код ментално здраве особе треба подразумевати одсуство
менталне болести, да постоји усклађеност са нормалношћу као критеријумом
(статистички и нормативни концепт, тј. да се појава/понашање која се најчешће
јавља сматра уобичајеном и „нормалном“, те да је „нормално“ ако особа
функционише у складу са друшвеним нормама) и да су код ње присутни различити
типови благостања. За разлику од ранијих концепата менталног здравља, за
савремени концепт менталног здравља Јахода сматра да „одсуство болести можда
чини неопходан, али не и довољан критеријум менталног здравља“. (4) Јаходин
модел менталног здравља представља на неки начин почетак модела и покрета
позитивног менталног здравља. Она ментално здравље и менталну болест схвата
квалитативно различитим, што нам омогућава да схватимо пацијента са здравим
карактеристикама и здраву особу са неким симптомима. Салутогени модел Арона
Антоновског стање болести не схвата дихотомно (особа је или болесна или здрава),
већ да претпоставља као услов два пола мултидимензионалног континуума
здравље–болест. Тенгландов модел прихватљивог менталног здравља полази
од претпоставке да је позитивно ментално здравље идеал, који није реално
достижан (попут дефиниције здравља из Декларације СЗО из 1974. године, која
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Назнаке промене у схватању и разумевања менталног здравља даје Карл
Менингер, који говорећи о душевном здрављу као континууму тврди да је
заправо најважнији критеријум душевног здравља успешност са којом појединац
решава проблеме свакодневног живота., где је душевно здравље изједначено
са способношћу индивидуе да се успешно адаптира на све промене (развојно и
ситуационо изазване) које се дешавају током живота, а посебно када је истакао
да не сме да се заборави на адаптациони карактер и потенцијал кризе (кризе као
могућности промене у смислу вишег квалитета свакодневног живота, тј. вишег
нивоа душевног/менталног здравља). Овакав приступ концепту ментално здраве
особе подржали су Сузана Кобс, Салвадоре Мади и Стефан Кан. Душевно здраву
особу назвали су особом „жилавог животног стила“. Таква отпорна и срчана/
жилава личност је особа која на најтеже животне изазове и околности реагује
без озбиљних и дуготрајних адаптационих проблема. Таква личност је у стању
да и најтеже животне околности искористи за лични раст и развој (захваљујући
резилијентном и обнављајућем понашању).
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гласи „здравље није пуко непостојање болести, већ стање потпуног физичког,
менталног, духовног и социјалног благостања”) и уводи појам минималног
или прихватљивог менталног здравља. Под њим подразумева: „Ниво на коме
појединац има способности да достигне већину основних виталних циљева у
животу“. (5) Савремени концепт психологије менталног здравља даље одређују
модели благостања.
Модел субјективног благостања је појам који се односи на „појединчеву
когнитивну или афективну процену сопственог живота“ кроз три домена:
задовољство, пријатне емоције и низак ниво непријатних емоција. (6)
Модел психолошког благостања Керол Риф је дефинисала као развој реалних
потенцијала особе. Психолошко благостање је мултидимензионални конструкт
који обухвата шест различитих аспеката оптималног благостања на психолошком
нивоу (7), које је именовала као: самоприхватање, позитивни односи са другима,
управљање околином, аутономијом, сврхом живота и личним растом.
Модел социјалног благостања дао је Киз као степен у коме се појединац
осећа да припада својој заједници и друштву (8) и које је означио као: социјална
интеграција, социјално прихватање, допринос друштву, социјална актуализација
и социјална кохерентност.
Емоционално/субјективно, психолошко и социјално благостање заједно
чине континуум менталног здравља, односно позитивно ментално здравље. На
овом континууму појединци могу заузети различите позиције између непотпуног
и потпуног менталног здравља. То је димензионални приступ, по коме се мера
позитивног менталног здравља добија тако што се саберу скорови на свим
ајтемима менталног здравља. (9,10) Киз је увео у употребу и категоријални
приступ, те предложио одређене критеријуме за утврђивање дијагнозе потпуног и
непотпуног менталног здравља. Као што се ментална болест може утврдити помоћу
присуства неопходних и додатних симптома болести, тако се и ментално здравље
може утврдити помоћу неопходних и додатних симптома здравља. На основу ових
критеријума, појединац се може сврстати у категорију оних који имају потпуно
ментално здравље – „у процвату“, непотпуно ментално здравље – „у стагнацији“, или
умерено ментално здравље. (11) Кизов модел не разликује само ментално здравље
од менталне болести, већ и два стања менталне болести (непотпуна и потпуна)
и два стања менталног здравља (непотпуно и потпуно). Ментално здравље као
потпуно стање „комбинује високе нивое емоционалног, психолошког и социјалног
благостања и одсуство скорије менталне болести. Синдром менталног здравља
је приказан као координатни систем на коме апсцису представља континуум
менталне болести (симптоми болести), а ординату континуум менталног здравља
(симптоми субјективног благостања)“. (12) Модел је представљен на слици 1.
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Истраживања Кизовог модела менталног здравља показују да је, нажалост,
само мали проценат популације одраслих потпуног менталног здравља.
Позитивно ментално здравље „у процвату“ је 17,2%. Они са најбољим менталним
здрављем, менталним здрављем „у процвату“, углавном су мушкарци, старости од
45 до 74 година, са више од 16 година образовања, те који су у браку. (12)
Ако Кизов модел мултидимензионалног менталног здравља (у коме се
ментална болест и ментално здравље третирају као одвојени континууми, који
су међусобно корелирани) подразумева да ментално здравље, поред одсуства
патологије, увек мора значити и присуство позитивних компоненти (емоционално,
психолошко и социјално благостање), онда се може претпоставити да постоје
статистички значајне и негативне корелације између компоненти менталног
здравља (емоционално, психолошко и социјално благостање) и депресивности,
анксиозности и ризичног понашања.
Што значи да ментално
здравље као потпуно стање комбинује високе нивое емоционалног, психичког
и социјалног благостања, и одсуство скорије менталне болести (2), те је сигуран
показатељ високог нивоа квалитета живота. Висок ниво квалитета се постиже на
нивоу популације вишим квалитетом услова: материјалним, правним/законским,
образовним, здравственим, социјалним... Данас је рад у вези са превенцијом
и унапређењем менталног здравља фокусиран на унапређење позитивног
менталног здравља.
У оквиру превенције ради се на томе да се неки протективни и неки
ризични фактори по ментално здравље мењају на системском, макроплану,
док се други тичу појединца, породице или заједнице и они се и мењају на том
нивоу. Програми превенције и унапређења менталног здравља конципирани
су данас тако да обухватају различите нивое, али је њихова комбинација,
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можда, најделотворнији приступ. Из тог разлога, еколошка перспектива
пружа најкориснији оквир за вршење утицаја на ове факторе (13) у оквиру
индивидуалног целоживотног приступа.
САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Данас савремени концепт психологије менталног здравља односи се на
заштиту и унапређење менталног здравља тј. постизања вишег нивоа квалитета
начина живота људи, пре свега деце и младих/адолесцената. Због тога би данас
ментално здравље морало да буде национални интерес сваке државе. Зашто
се истиче значај заштита и унапређење менталног здравља тј. постизање вишег
нивоа квалитета живота, пре свега, деце и младих/адолесцената? Постоји,
наравно, више разлога, један и можда сасвим довољан разлог је што све теорије
личности говоре о изузетном значају овог периода за раст и развој у оквиру
целоживотног индивидуалног животног циклуса. Сетимо се само Ерика Ериксона,
примера ради, треће фазе развоја у оквиру индивидуалног животног циклуса, тзв.
фазе стицања иницијативе, коју карактерише: све већа способност детета да кроз
игру и машту мења реалност, све више иницијативе и радозналости и очекиваног
одговора на хиљаде питања „зашто?”. Не смемо да заборавимо да у овој фази, која
обухвата период предшколског узраста детета (од 3. до 6–7. године), дете може
или овладава многим способностима и вештинама: психомоторне и когнитивне,
интрапсихичке и интерперсоналне, које су неопходне за висок ниво квалитета
живота на овом узрасту, али и касније током целог живота. На овом узрасту деца
знају матерњи језик, могу да науче до краја ове фазе још један језик, нека деца
науче да читају и пишу, имају усвојен појам броја, науче неке игре са правилима,
могу да науче да пливају, клизају, скијају, да крену са усвајањем музичких и
спортских способности, да усвоје низ хигијенских, социјалних и емоционалних
знања/способности вештина...
Што се тиче адолесценције, треба рећи да је адолесценција реч која потиче
од латинске речи аdolesscere, која значи расти, сазревати, јачати. Па је стога
и адолесценција један од најзначајнијих периода у развоју и промена у расту,
сазревању и стварању човека као био-психо-социјалног бића. Промене се одвијају
на: телесном, интрапсихичком и социјалном плану. Промене укључују тело,
психички склоп, структуру, понашање, однос према себи, однос према другима,
социјални статус, систем вредности... На основу низа психолошких студија, може се
закључити одсуство значајних психолошких, односно психопатолошких, сметњи и
тешкоћа код већине адолесцената. Стога се са приличном извесношћу може рећи
да адолесценти нису посебно угрожена група и да са тог становишта не захтевају
посебну пажњу, али посматрано дугорочно – важно је улагати у адолесценте, јер
су они носиоци будућности друштва (14) (између осталог, адолесценти су носиоци
посматеријалистичких и постмодернистичких вредности као што су: слобода,
демократија, хумано живљење, чиста околина, солидарност, развој личности,
самоактуализација...), као и то да у овој фази сви проблеми и сва лоша решења из
претходних развојних фаза сада долазе до пуног изражаја и да се углавном и код
већине адолесцената адекватно разрешавају.

страна | 8

ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2019

ТЕМЕ И ОБЛАСТИ ЗА РАД У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ
ЗДРАВЉА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
1. Развојни принципи заштите менталног здравља деце
2. Развојни принципи заштите менталног здравља младих
3. Подизање „позитивне родитељске моћи“
4. Односи родитеља са младима/адолесцентима
5. Потребе и принципи заштите менталног здравља ментално недовољно
развијене деце и младих (инклузија и изазови у инклузивном образовању
и васпитању, социјална интеграција, Квебешка класификација из 1999.
године: настајање ситуације хендикепа или о значају, подстицају и
развоју преосталих способности особа у ситуацији хендикепа)
6. Принципи примарне превенције и заштити менталног здравља од
болести зависности младих
7. Заштита менталног здравља у ратним и избегличким околностима
одмах по доласку у избеглиштво деце, младих и њихових родитељастаратеља који се налазе под дејством примарног и секундарног стреса
(рат и избеглиштво).
8. Подстицај у развоју емоционалне интелигенције, тј. емоционалних
особина/способности/вештина: емпатије (саживљавања), осећања
(изражавању и разумевању осећања), контролисању темперамента,
самосталности, прилагодљивости, омиљености, решавању проблема
разговором, упорности, љубазности, нежности, поштења (концептима
које је у јавност увео Данијел Големан 1995. године бестселером
„Емоционална интелигенција“). (15) Списку емоционалних особина/
способности/вештина могу се додати и самоконтрола, борбеност
и истрајност, али и могућност самомотивације, самоиницијативе,
опзимизам, ентузијазам... Указивање и схватање/разумевање
значаја усклађивања емоционалног живота са интелeктуалним, јер
интелигенција ничему не служи ако емоције закaжу. (16)
9. Заштита од негативних емоционалних особина, тј. деструктивних емоција,
које су штетне по оног ко их осећа или по друге (позитивне емоционалне
особине, тј. конструктивна стања свести која карактеришу самопоуздање,
самопоштовање, осећање интегритета, саосећање, благонаклоност,
великодушност, увиђање истине, доброг и исправног, љубав, пријатељство,
док негативне емоционалне особине, тј. деструктивна стања свести
карактеришу низак степен самопоштовања, претерана самоувереност,
заштитничке негативне емоције, љубомора и завист, недостатак саосећања,
неспособност остваривања блиских међуљудских односа). У будистичким
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КАКО ПОСТИЋИ ВИШИ НИВО КВАЛИТЕТА ЖИВОТА?
На питање „како постићи виши ниво квалитета живота?“ најкраћи могући
одговор гласи: „Кроз подстицај психомоторног/когнитивног, емоционалног и
социјалног раста и развоја кроз игру и радионичарски рад. Путем психоедукативних
и саветододавних семинара и радионица за децу, младе и њихове породице,
васпитаче, разредне учитеље, наставнике и професоре. Кроз обавезну и
препоручену литературу и школску лектиру (бајке, басне, приче, питалице,
загонетке, приповетке, романе, легенде, митове, песме...), као и друге књижевине
облике, кроз друге уметности и уметничке садржаје. Путем писаних и електронских
медија, кроз научнопопуларне програме, приказивањем тематских филмова и
серија у вези са значајним темама за заштиту менталног здравља, раста и развоја...
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14.

15.
16.
17.

списима говори се о осамдесет четири хиљаде врста негативних емоција.
У сваком случају, небројени аспекти ових емоција своде се на пет главних:
мржњу, жељу, збуњеност, гордост и љубомору. Деструктивне/негативне
емоције нису уграђене у основну природу свесности, већ се јављају у
зависности од околности и разноликих навика и намера и, стога, постоје
вештине које људима омогућавају да развију своје позитивне емоционалне
способности и савладају сопствене деструктивне/негативне емоције. (17)
Подстицај у развоју социјалне интелигенције (при чему је социјална
интелигенција појава када је неко интелигентан не само поводом
интерперсоналних односа, него и у њима, тј. да је социјална интелигенција
„мудро поступање у људским односима” и да се првенствено базира на
разумевању емоција и способностима емпатије и бриге). (18) Поред
поменутих способности социјалне интелигенције, треба радити и на
подстицају развоја и усвајању следећих способности/особина/вештина
социјалне интелигенције: саосећању, социјалној свести, примарној
емпатији, емпатичкој тачности, слушању других, социјалној когницији,
лакоћи или управљању социјалним односима, марењу, синхроничности,
самопредстављању... С обзиром да се способности/вештине социјалне
интелигенције, као и емоционалних особина/способности/вештина
могу учити, неопходни су тренинзи или вежбаонице да би се што боље
овладавало емоционалним и социјалним вештинама.
Значај и вежбе пажње, пре свега, фокусиране пажње, онако како нам
је описује Данијел Големан у својој књизи „Фокусираност“ – где ту
способност све мањег броја људи назива покретачем изузетности. (19)
Потрага и потреба за смислом (подстицање трагања за смислом
живота), усмереност ка будућности – ка неком задатку у будућности
или ка неком смисаоном остварењу које их у животу очекује.
Тимски рад, правила тимског рада, мултидисциплинарни,
мултиинституционални и мултисекторски тимови и стратегије,
и принципи изградње конструктивних сарадничких односа
(индивидуалних и друштвених) међу члановима тима.
Ненасилно решавање сукоба (решење у којима нико не губи, тј. решење
којим обе стране добијају; компромисна решења; решења кроз ,,игру на
срећу”; решење кроз попуштање другој страни; решење кроз сазнање
да конфликт има атрибуте ,,лажног конфликта”...) и могуће пожељне
стратегије у вези са ненасилним разрешавањем сукоба: препознај
проблем, усресреди се на проблем, нападај проблем, а не особу; слушај
отвореног ума; поштуј туђа осећања; преузми одговорност за своје
поступке...)
Предрасуде и разни начини борбе против предрасуда
Комуникација (вербална и невербална, конгруентна и неконгруентна) и
правила добре комуникације
Злоупотреба (злостављање и занемаривање), врсте злоупотребе деце,
указивање на места где се најчешће одиграва злоупотреба деце, какве
су последице злоупотребе, односно злостављања и занемаривања
деце, зашто су нека деца, односно неке породице у високом ризику
за појаву злоупотребе и занемаривања, тј. који су фактори ризика
деце, односно родитеља за појаву злоупотребе и занемаривања,
препознавање злоупотребе на основу промена у понашању детета као
показатеља злоупотребе, који су важни поступци у заштити деце од
злоупотребе и занемаривања...
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ПОДСЕТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ И ДРУГЕ КОЈИ РАДЕ СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА
(о деци и адолесцентима, о ономе што знамо и о ономе што не смемо да
заборавимо)
Да би се деци обезбедио и очувао родитељски идентификациони узор у циљу
адекватног раста и развоја и очувања функционалности породичног система, треба
инсистирати на спровођењу програма подизања „позитивне родитељске моћи“. У
том смислу треба бити упоран у захтеву да родитељи адекватно испуњавају своје
родитељске обавезе према деци и да испуне следеће захтеве:
1. да буду уз своју децу;
2. да брину о деци (да са децом буду емоционално топли и блиски), да
штите и заштите своју децу од разноврсних неповољних спољних
утицаја, али и да се труде да у оквиру својих могућности деци створе
што оптималније услове у којима деца могу да развију и реализују своје
потенцијале;
3. да установе правила понашања, да су у стању да кажу не и истрају у
постављеним захтевима;
4. да помажу деци у извршавању свакодневних животних обавеза и
задатака;
5. да буду спремни да преузму одговорност за своје погрешне поступке
и понашања
6. да буду у стању да се за грешку извине, без али…;
7. да науче децу да препознају своје потребе и осећања;
8. да у комуникацији са децом што мање користе речи треба и мора;
9. да поштују и уважавају своју децу, да доследно награђују просоцијално
понашање и обесхрабрују нежељене облике дечијег понашања;
10. да се труде да ураде „праву ствар у право време“, не заборављајући да су
својој деци идентификациони модел и узор (модел за поистовећивање
и опонашање) и да буду у стању да своју децу обуче вештинама које
знају, као и да им пренесу знања и мудрости које поседују.
РАЗВОЈНИ ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ
Не смемо да заборавимо да све добро што чинимо за дете на било ком
његовом узрасту има велику и значајну улогу у обликовању његовог раста и
развоја. Текст који следи је само мали део знања из литературе о развоју, расту,
васпитању и заштити менталног здравља деце – о ономе што не треба и што не
смемо да заборавимо о деци.
1. Сви који су у контакту са децом треба да успоставе однос поверења са
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18. Значај дечјих права и Конвенције о правима детета
19. Стратегије превенције и превладавање стреса: магични тријас: здрава
храна, опуштање и физичке вежбе, и не само то, по мишљењу др М.
Михал, ту је и стицање знања о правилном дисању, зање о знању
и мудрост, усвајање позитивног става и стицања самопоштовања,
бриге о преоптерећености и коришћењу времена, разне стратегије
за борбу против осујећења, стратегије за борбу против стрепње, о
значају ентузијазма и хумора, о резилијентности и резилијенсама као
способностима да се издигне изнад несреће и стицању трајне снаге и
могућности опорављања од доживљених патњи.
20. Како постати искрен, стрпљив, пажљив, истрајан, упоран, частан,
моралан, како постати бољи (чинити добро другима)...
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3.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
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13.

14.

15.
16.
17.

18.

њима, да знају нешто о начину на који се деца развијају, расту и уче, да
познају садржаје који су важни за поједине развојне нивое.
У контакту са децом треба бити директан.
Важно је умети и бити отворен и поштен. Деца ће нам се отворити у оној
мери у којој се са нама осећају сигурном.
Деци треба често пружати доказе наше љубави и наклоности.
Добар однос са дететом почива на уважавању детета. Оно се у свакој
прилици третира као „пуноправно људско биће”. Децу не треба
потцењивати и игнорисати.
Не очекујте од детета више него што је у стању да пружи. Треба ценити и
хвалити дете које се труди и тежи да оствари успех. Са друге стране, сва
ова уважавања детета не значе да му је све дозвољено.
Немојте допуштати да увече легнете са срџбом у срцу. Пре него што децу
сместите у кревет да спавају – морате им све опростити и заборавити.
Никада не реците детету да ћете престати да га волите или да ћете
отићи и оставити га ако је неваљало.
Немојте оптуживати дете што мрмља и никада га немојте спречавати
да вам каже оно што жели да вам каже. Не заборавите колико је дивно
то када дете осети да може слободно да говори о свему са својима,
јер ништа не вреди толико као могућност да дете слободно говори и
изражава своја осећања или затражи помоћ за своје проблеме.
Наредбе мораш и не смеш често им се чине неразумљивим и сваки
покушај управљања децом помоћу страха натераће их на мржњу, те их
ничему неће научити.
Веома је опасно ако родитељи или васпитачи са потцењивањем
или у гневу кажу детету да оно није ни за шта. Такво дете се брзо
обесхрабри и изгуби интересовање и вољу за све, повлачи се у себе
и осећа се јако потиштено.
Неизбежне награде и казне не смеју бити честе и нагле, већ треба да буду
логична последица нечега што је дете добро или лоше учинило. Што су
забране строже, то је осећање кривице веће, а принуда на радњу јача.
Сукобе деца и родитељи морају да разрешавају без губитника у
односу уз помоћ узајамног усаглашавања. Обе стране треба да буду
добитници, зато што решење мора бити прихватљиво за обе стране, тј.
мора да задовољи и дететове и родителљеве потребе. Ако је конфликт
разрешен на обострано задовољавајући начин, конфликт зближава
дете и родитеља.
Детету не повећавајте природни страх, па из тих разлога немојте
стално да му говорите пази, немој то да радиш или повредићеш се, јер
претерани страх доводи до емоционалних повреда, које су често теже
од телесних повреда.
Са децом треба разговарати о њиховим страховима. Разговори треба
да буду озбиљни, са разумевањем и без нервозе.
Разговарајте са својом децом о свему јер није добро да деца сазнају
ствари које их интересују од недовољно емотивно блиских особа.
Деца врло рано покушавају да нешто сама за себе ураде, на пример, да
се обуку. Немојте их тада нестрпљиво одгуркивати у жељи да се што
пре обуку. Пустите их нека се помуче мало. Тако их нећете повредити,
неће се осетити неспособном и неће се плашити да поново покушају.
Између пете и седме године дечаци и девојчице обично су заједно у
обданишту, вртићу или школи и углавном се међусобно доста добро
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слажу. Често се догађа да они склопе пријатељство са особом супротног
пола, које умногоме подсећа на нежну љубавну везу. Никада их због
тога не задиркујте, не подсмевајте им се, јер их то збуњује и узнемирава.
19. Деца су осетљива на било коју врсту критике. Критике у вези са њиховим
изгледом и њиховим способностима стварају осећање понижења и стида.
20. Деца треба да се играју, јер је игра озбиљна и сврсисходна активност,
у којој се она развијају физички, ментално, морално и социјално. Кроз
игру деца такође разрађују своје конфликте и емоционалне тешкоће.
И не само то, игра, забава и смех су велики вентили за емоционалну и
телесну напетост, и здрав развој деце.

РАЗВОЈНИ ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ
1. Да би млади могли да достигну степен зрелости, потребно је да им
се признају „права и обавезе”; родитељи код њих морају да подстичу
осећање одговорности за сопствено понашање.
2. Млади који не успеју да развију одговарајући степен одговорности
остају зависни током живота, а то представља велики проблем у
свакодневном живљењу, раду и прилагођавању.
3. Млади су веома осетљиви на слику о себи и веома бурно реагују на оно
што сами мисле о себи, као и на оно што други мисле о њима. Будући
да се њихова представа о себи стално мења, они су јако осетљиви на
судове других људи (одобравање или неодобравање од других за њих
је од велике важности).
4. Млади морају да науче да самостално решавају проблеме, да се
самостално опредељују, врше избор и одређују сопствене животне
циљеве. Сметњу у том сложеном процесу често представљају родитељи,
јер неретко, уместо деце, одлучују „за њихово добро” и тако их гурају у
окриље зависности, напетости, немира и страха.
5. Млади људи који су током детињства презаштићени значајно су
ометени у развоју. Али, граница постоји. Није добро ни препустити
младе саме себи, јер они и даље траже и очекују помоћ одраслих, која
им је неопходна.
6. Правилан пут у сазревању младих треба омогућити успостављањем
пријатељског, емоционално топлог и ненаметљивог односа разумевања
и прихватања у кући, школи и свим другим срединама.
7. Када осети да су одрасле особе пријатељски настројене, да га разумеју
и да саосећају са њим, да нису превише сумњичаве, ауторитативне,
да немају превише захтева који су неоправдани и неусклађени са
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За добар развој деце треба им читати и причати бајке, приче, басне, јер оне
говоре о борбама, конфликтима, бригама и радостима са којима се сваки појединац
и сви људи суочавају вековима. Бајке, такође, отворено описују најосновније
универзалне емоције: љубав, мржњу, страх, бес. Деца добро разумеју бајке и
због тога што су вредности у бајкама изложене јасно и једноставно, „црно-бело“.
Поруке које бајке преносе деци су важне животне мудрости, као што је следећа:
„Борба против тешкоћа је неизбежна, тешкоће су део људског постојања и пред
њима не треба и не смемо да се повлачимо, већ је неопходно да се безусловно и у
свим ситуацијама и околностима суочимо са неочекиваним и често неправедним
тешкоћама, те да ће се једино на тај начин савладати препреке и победити
тешкоће”.
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могућностима, адолесцент ће успешније моћи да решава бројне
тешкоће и проблеме живљења.
8. Раскорак између генерацијских стилова живљења и погледа на
свакодневицу, уз ограничене могућности које се адолесценту пружају
у погледу професионалног и материјалног осамостаљивања, чине да
успешно прихватање и усвајање просоцијалних вредности постају
изузетно тежак задатак.
9. Истраживања код младих показују да је у Србији дошло до широког
прихватања материјалне и сродних вредносних оријентација, што је
показатељ и доказ да је друштвена криза у нашој средини учинила
да основне вредности младих остану на нивоу задовољавања
егзистенцијалних потреба и њима одговарајућих вредности.
10. Остаје нада да ће млади, и поред овако усвојеног система вредности
и повлачења у сферу приватног, хедонистичког или хедонистичкоутилитаристичког начина живљења у будућности, захваљујћи очуваној
отворености према свету уз помоћ образовног рада, у породици,
школи и друштвеној заједници изградити („постматеријалистичку” и
„постмодернистичку”) бољу вредносну оријентацију.

ПРЕДАВАЊЕ ПО ПОКАНА

ПОДСЕТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ МЛАДИХ/АДОЛЕСЦЕНАТА
1. Деца опонашају родитеље (не шаљите децу да вам купују алкохол и
цигарете), не нудите својој деци модел личности зависника.
2. Новцем и поклонима родитељи не могу да компензују (купе) своју
одсутност и емоционалну дистанцу. Срећа се не може купити новцем.
3. Нећете бити добар родитељ уколико деци омогућите „све”, а да при
томе она не морају да уложе „ништа”.
4. Важан је квалитет проведеног времена са децом, а не дужина тог
времена.
5. Да би се лакше прешло од обале детињства на обалу одраслих,
адолесцент мора да у себи носи језгро доброг самопоштовања, које
је створено у блиском, топлом и емоционално квалитетном односу са
важним особама у детињству. (14)
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ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ И
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН
ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

ADAPTING THE TEACHING PROGRAMS AND PREPARING
A INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN FOR STUDENTS
WITH SPECIAL NEEDS
Abstract: The Individual educational plan is a written document that ensures
the adjustment of the educational process to the student with special educational
needs, which accurately determines the goals that a student should achieve over a
given period of time, as well as learning strategies, resources and support necessary to
achieve those goals.
The paper presents the results of the research which was aimed at determining
whether primary school teachers prepare Individual еducation programs and whether
there is a team approach in its preparation. Also in the paper are given guidelines and suggestions that will help the teachers in the preparation of an Individual еducational plan.
Keywords: inclusive education, students with special needs, Inclusive team, Individual educational plan
ВОВЕД
Воспитанието и образованието на децата со посебни образовни потреби
претставува интегрален дел на едиствениот образовен систем и се планира врз
идентични или многу слични определби и генерални принципи.
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Апстракт: Индивидуалниот образовен план претставува писмен документ со
кој се обезбедува прилагодување на воспитно-образовниот процес кон ученикот
со посебни образовни потреби, во кој точно се определуваат целите што треба да
ги постигне ученикот во текот на одреден временски период, како и стратегиите за
учење, ресурсите и поддршката неопходни за да се постигнат тие цели.
Во трудот презентирани се резултатите од истражувањето кое имаше за цел
да утврди дали наставниците во основните училишта изготвуваат Индивидуални
образовни програми и дали постои тимски приод во нивното изготвување. Исто
така во трудот дадени се насоки и предлози кои ќе им помогнат на наставниците
во изготвувањето на Индивидуалeн образовeн план.
Клучни зборови: инклузивно образование, ученици со посебни потреби,
Инклузивен тим, Индивидуален образововен план
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Училиштето како социјална средина треба да претставува животен амбиент
погоден за учење и живот, средина отворена кон заедницата и во која учењето е
составен дел на животот. Инклузијата во образованието претставува можност
реформите во образованието да го насочат своето внимание кон создавање
на училишта кои ќе ги задоволат потребите на сите ученици и општеството во
целина. Инклузивното движење во образованието треба да биде искористено
за градење на демократско инклузивно опшество и подигање на квалитетот на
образованието во рамките на инклузивните процеси. Инклузијата не треба
да се разбере како асимилирање - или исто очекување од секој. Клучен
фактор е флексибилноста - признавање на фактот дека сите деца учат со
различна динамика и дека на наставниците им се потребни вештини за да
им дадат подршка во нивното учење на флексибилен начин. Основниот принцип
кој се однесува на промовирање на „Образование за сите“ подразбира и обврска
секое дете да добие квалитетно образование каде разликите се прифаќаат
како предизвик и богатство, а не како проблем; образование кое ќе овозможи
препознавање на индивидуалните способности и можности на секое дете, каде
ќе се вреднува неговиот напредок и постигнувања.
Правото на образование е право на сите деца, вклучувајќи ги и оние
со попреченост, право кое е загарантирано од сите земји што ја потпишале
Конвенцијата за правата на детето, вклучувајќи ја и Република Македонија.
Инклузивното образование е прашање на човекови права, но исто така е прашање
на добра организација и управување со ресурси - управување со човечки ресурси,
материјали и време. Сепак, неколку земји имаат формулирано јасна политика за
деца со попреченост. Почетокот на инклузивното образование бара промени во
наставната програма, понатамошно образование за наставниците и развиена
наставна методологија и ставови на наставниците.
Процесот на инклузивно образование во Република Македонија е заснован
врз закони, но тие не градат соодветна програма за инклузивно образование на
детето, што ја наметнува потребата од постојана едукација и обуки на наставникот
кадар кои ќе помогнат во развивање на компетенциите на наставниците за
реализирање на квалитетно инклузивно образование и можност да ја зголемат
креативноста и да помогнат за најдобро искористување на ресурсите.
Движењето за инклузија се заснова на принципот на индивидуализација
во програмирањето, со што се обезбедува најоптимален развој во сите сфери за
секоја индивидуа. Воспитно- образовната инклузија не подразбира само физичко
сместување на децата со посебни образовни потреби во редовното училиште,
туку и вклучување во работата и животот на училиштето, што се постигнува со
обезбедување на низа претпоставки. Паралелно со процесот на инклузија,
потребно е да се развиваат адекватни служби што ќе обезбедат тимски приод
при разрешувањето на проблемите во редовното училиште, вклучување на
дефектолог во училиштето, како и обезбедување на специфичните потреби,
согласно тешкотиите со кои се соочува ученикот.
Ваквите сознанија се показатели на специфичниот проблем кој се однесува
на квалитетот на образовната инклузија која треба да ги обедини образовната и
воспитната компонента, развојот на социјалните вештини и функционалноста на
детето, а во која клучени чинители се наставниците како креатори и реализатори
на инклузивната настава од чиј квалитет зависи не само напредокот на детето,
локалниот развој, но и на општеството и негово подигнување на едно повисоко
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цивилизациско и хумано ниво.
Инклузијата претставува интердисциплинарна тимска работа која освен
што треба да ги опфати професионалците кои работат во училиштата и да се
залага за социјална интеракција со врсниците, пред сè, треба да создаде нови
средини кои нема да бидат нови само за учениците со посебни потреби, туку за
сите учесници.Успешна инклузија на учениците со посебни потреби во редовната
настава, меѓудругото, подразбира значајно учество на сите лица кои се соочуваат
со ученици со посебни потреби, соработка, планирање и учење, развој на нови
стратегии, прилагодување на наставните програми на индивидуалните потреби и
можности на учениците со посебни потреби.
Индивидуален образовен план (ИОП) е училишен документ со кој
сеобезбедува прилагодување на воспитно-образовниот процес кон ученикотсо
посебни образовни потреби. Тој е развоен документ, во кој на основaна
моменталното ниво на функционирање на ученикот се поставуваат краткорочни и
долгорочни цели, се прават планови за нивна реализација,се следи остварувањето
на истите и на основа на тоа се прават измени,дополнувања, се предвидуваат
нови чекори и сл. ИОП се изработува и реализира тимски и во него јасно се
дефинирани задачите на секој член од тимот.
МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

2. Метод и примерок на истражувањето
Во истражувањето користен е дескриптивно - аналитички метод кој
е адекватен и согласен со природата и карактерот на поставенита цел на
истражување. Со дескриптивниот метод го опшување и објаснување проблемот
кој го истражуваме. Со аналитичкиот метод се изврши анализа на ставовите и
мислењата на испитаниците кои беа опфатени во примерокот на истражувањето.
Истражувањето се вршеше со анкета спроведена со 60 наставници од 10
основни училишта од општините Битола, Прилеп, Велес и Валандово. Примерокот
на истражувањето беше прилагоден, односно анкетирани беа наставници кои
во десегашната наставна пракса имаат работено со деца со посебни образовни
потреби.
3. Обработка на податоците
Добиените податоци беа обработени квантитативно и квалитативно.
Средувањето на податоците беше извршено компјутерски со помош на
програмите EXCEL и STATISTIKA. Податоците беа нумерички означении за
одделните атрибутивни категории и групирани според бројот на јавување во
одредени категории, а претставени со фреквенции за кои е пресметан и прикажан
процент. Со цел да се популаризираат одредени статистички податоци нив ги
претставуваме и графички со помош на графикони и процентуални пити.

19 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. Цел на истражувањето
Целта на истражувањето е да се утврди дали наставниците ги прилагодуваат
наставните програми и изработуваат Индивидуалени образовени планови за
децата со посебни потреби и дали во изработката постои тимски приод.
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ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДЛОГ ПРЕПОРАКИ
Анализата на релултатите добиени од анкетата со наставниците се однесува
на главната цел на истражувањето односно да се утврди дали наставниците ги
прилагодуваат наставните програми и изработуваат Индивидуалени образовени
планови за децата со посебни потреби и дали во изработката постои тимски
приод. На Слика 1. претставени се тврдења за квалитетот на наставата на
децата со посебни потреби во редовното образование, за кои наставниците
дадоа свои ставови во поглед на нивното реализирање како што се потребата
за дополнителни обуки, изработувањето на Индивидуален образовен план,
соработката со родителите и педагошко- психолошката служба и Инклузивниот
тим, односот наставник - ученик и односот ученик - ученик.

Слика 1. Тврдења за квалитетот на наставата на децата со посебни
потреби во редовното образование
Најголем дел од наставниците имаат позитивни ставови, односно се
сложуваат со следниве тврдења:
»» Кога во одделението има и дете со посебни потреби се обидувам да ги
сензибилизирам и децата со типичен развој, но и нивните родители (65 %);
»» Соработката со родителите ми е од голема важност и помош особено
за децата со посебни потреби (79,3 %),
»» Потребни се поголем број на семинари и обуки за инклузивна настава
(73,4 %),
»» Реализирам диференцирана настава согласно можностите на секој
ученик (59,9 %);
»» Соработката меѓу инклузивниот тим и родителите го олеснува процесот
на премин од одделенска во предметна настава (63,3 %);
»» Во изработката на ИОП вклучени се инклузивниот тим, педагошко-
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психолошката служба и родителите (58,3 %);
За децата со посебни потреби изработувам Индивидуален образовен
план (58,3%)

Добиените резултати покажуваат дека значајно голем дел од
наставниците односно 41,7% не изработуваат, не знаат или имаат неодреден
став кон изработувањето на Индивидуален образовен план и исто толкав
процент одговориле дека Инклузивниот тим не учествува во изработката на
Индивидуалниот образовен план. Индивидуалниот образовен план како основен
документ со кој се обезбедува прилагодената настава, бара одредени предуслови
за донесување и отпочнување со неговата примена и тоа формиран инклузивен
тим на училиштето и изготвени процедури за изработка на ИОП по основ на
наставна програма (за дел од наставните предмети, за еден предмет, за група на
предмети, за сите предмети или за воннаставни активности).
Инклузивниот тим за ученикот е составен од: одделенскиот раководител,
наставници што му предаваат на ученикот, педагогот, психологот, дефектологот
и родителите/старателите на ученикот. Во фокусот на својата работа ИТУ ги има
конкретните ученици, изготвувањето и реализирањето на нивните ИОП-и, што
значи дека за секојученик со посебни образовни потреби се формира инклузивен
тим што се грижи и работи со тој ученик. Мора да се напомене дека не може да
постои вистински напредок на ученикот без добра соработка на сите вклучени
во инклузивниот тим, без средби на регуларна основа, без размена на сите
информации релевантни за состојбата или евентуалните проблеми што може
да настанат во текот на наставата, а се врзани со ученикотсо посебни образовни
потреби, неговото одделение, родителите и друго.
Добиените резултати покажуваат дека најголем дел од наставниците 73,4%
имаат потребата од дополнителни обуки и семинари за инклузивна настава
вклучително и Обуки за обврската и начинот на подготовка на ИОП.
Во интерес на добиените резултати произлегуваат и одредени препораки
кои би им помогнале на наставниците во изготвувањето на Индивидуалните
образовни планови:
а) Структура на Индивидуалниот образовен план
Лични информации во врска со детето:
»» опис на сегашното ниво на функционирање на детето/развоен статус во
целина, апотоа по области на развојно-когнитивниот, емоционалниот,
физичкиот и социјалниот статус;
»» индивидуални карактеристики на детето: преференции, способности,
потреби, интереси;
»» области во кои е потребна поддршка (област во која напредокот оди
побавно);
»» приказ на сегашно ниво на постигнувања, добиени од податоците
собрани во текот на процесот на евалуација;
»» целите што треба да се вршат во даден временски период;
»» видови, нивоа, содржината и фреквенцијата на поддршката;
»» структурата на тимот и нивните задачи во спроведувањето на ИОП;
»» место на имплементација на ИОП (училиште, училница...);
»» метод на набљудување и евалуација на целите;
»» рок во текот на учебната година.
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б) Цели и задачи
Целите укажуваат на посакуваните резултати или достигнувања што се
очекуваат по планираното време за нивно постигнување. Очекуваните резултати
се изразени како позитивни искази што го опишуваат однесувањето, кое
претходно се набљудува (она што гопостигнува ученикот, отколку она што ќе се
постигне), или вештини, или настан што ќе сеслучи за време на спроведувањето
на ИОП или по неговото спроведување.
Целите може да бидат краткорочни (неделни, месечни) или долгорочни
(полугодишни, годишни), во зависност од периодот на времето што е дефинирано.
Добро дефинираните цели се јасни, конкретни, остварливи и мерливи. Важно е
целите дасе дефинирани така што ќе може да се измери нивното постигнување.
Високо поставените цели може да доведат до стагнација или регресија
во развојот на детето, да имаат негативно влијание врз самодовербата и
мотивацијата. При поставување на целите многу е важно да се одреди редоследот
или приоритетот. Понекогаш е важно прво да се создадат услови за да биде
успешно детето во некоја активност, со цел да се подигне нивото на самодоверба,
а потоа да се работи за да се постигнат некои повисоки образовни цели.
в) Оценување
Со имплементацијата на индивидуалниот образовен план се поставува
прашањето: Како да се врши оценувањето на детето со попреченост, кое учи
во редовните училиште според ИОП? Дали да се врши во однос на државните
стандарди за оценување или во однос на целите во ИОП.
»» Оценувањето се врши според поставените цели и очекуваните исходи
од ИОП.
»» Во процесот на проверување и оценување потребно е да се прилагодат
барањата/задачите/прашањата за ученикот со ПОП.
»» Очекуваните исходи можат да бидат целосно постигнати (оценки 4 и 5)
и делумно постигнати (оценки 2 и 3).
»» При оценување на учениците со ПОП потребно е да се избегнува
оценката недоволен (1). Се препорачуваат промена на стратегиите на
прилагодување со евентуално ревидирање на очекуваните исходи и
дополнителна настава.
ЗАКЛУЧОК
Без оглед на степенот на развиеноста и општественото уредување,
земјите во светот мора поангажирано и поорганизирано да се мобилизираат за
решавањето на проблемите на децата и лицата со посебни образовни потреби
и задоволување на нивните специфични потреби. Актуелната концепциска
поставеност на воспитанието и образованието на децата со посебни образовни
потреби е регулирана и интегрирана во Законот за основно образование, според
кој предвидено е апаптирање на наставните планови и програми, согласно
видит и степенот на попреченост. Со оглед на фактот дека за изработување на
Индивидуален Образовен план потребна е согласност од страна на родителот
на детето со посебни потреби се наметнува прашањето дали само наставниците
имаат потреба од дополнителна подршка за изработување на ИОП или проблем
се и родителите кои не сакаат и не прифаќаат нивното дете да работи по ИОП што
е поле за ново истражување.
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ПОРТФОЛИО ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА
ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Апстракт: Во теоријата, а и во педагошката пракса постојано се укажува
на потребата од континуирано и често следење, проверување и оценување на
знаењата на ученикот, како и користење на објективни постапки и инструменти
со кои би се спречило влијанието на субјективните фактори. Критериумите на
оценување сè повеќе го нагласуваат сопствениот продукт на ученикот, мерење и
одржување на квалитетот, а не на квантитетот.
Во труд презентирано е значењето од примената и оценувањето со
користење портфолио како една од современите постапки и техники во системот
на вреднување со кое се овозможува интеграција и интерпретација на промените
во развојот на ученикот.
Клучни зборови: портфолио, учење, следење, оценување

Abstract: In theory and in pedagogical practice, it is constantly pointed out the
need for continuous and frequent monitoring, checking and assessment of the student’s
knowledge, as well as using objective procedures and instruments that would prevent
the influence of subjective factors. The assessment criteria increasingly emphasize the
student’s own product, measuring and maintaining quality rather than quantity.
The paper presents the importance of applying and evaluating using portfolio
as one of the modern procedures and techniques in the valuation system that enables
the integration and interpretation of changes in the student’s development.
Keywords: portfolio, learning, monitoring, evaluation
ВОВЕД
Следењето, проверувањето и оценувањето (вреднувањето) се
интегрални елементи на воспитно-образовниот процес и секогаш биле тема
која предизвикувала интерес и дискусија и кај наставниците и кај учениците и
родителите. Најголемо внимание предизвикува, особено, прашањето во врска со
објективноста на оценките.
Како да останат објективни во еден субјективен процес е секојдневната
дилема со која се соочуваат наставниците при оценување на знаењето, мотивацијата
и успехот на учениците. Затоа што оценката не е само бројка, туку претставува
огледало на ученикот и на наставникот. Од една страна, оценката говори за
знаењето, за успехот, за заинтересираноста и за мотивираноста на учениците
за наставниот материјал. Од друга страна, претставува слика за способноста на
наставникот реално да ги оцени знаењето и трудот што ги вложил ученикот.
Основата за добро функционирање на новиот концепт на оценување,
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подразбира пред се добра комуникација меѓу наставникот и ученикот.
Постигнатиот успех се заснова на нивна заедничка соработка и колегијален
однос, а се со цел постигнување на најдобар успех. Постигнувањето на знаењата
се вреднува секојдневно, односно проверувањето и оценувањето е постојан
процес. Се напушта кампајнскиот систем на одговарање во точно утврдени денови
и во одредени периоди кое завршува со одредена сумативна оцена. Примената
на портфолиото за следење и оценување на постигнувањата на учениците може
да ги неутрализира или ублажи последиците од екстремното проверување на
знаењата и да ја подобри комуникацијата меѓу ученикот, наставникот и родителот.
Ова е идеален облик за вклучување на ученикот во процесот на проверување
и оценување на знаењата и како таков развива одговорност кај ученикот за
процесот на самоучење и развој, ја зголеми самодовербата кај учениците и ги
мотивира за учење.
ПОРТФОЛИО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Следењето и вреднувањето на постигнувањата на учениците со користење
на портфолиото претставува наменски систематски процес на собирање и
евалвирање производи на учениците, за да се документира напредокот во однос
на постигнувањето на целите на учењето или да се покажат докази дека целите на
учењето биле постигнати. Портфолиото за учење и оценување претставува
значајна збирка на ученичките трудови која ни ја покажува работата на ученикот,
неговиот напредок и постигнувањата во дадена област (области). Ваквата збирка
мора да го вклучува и учеството на ученикот во изборот на содржината на
портфолиото, насоките за избирањето, критериумите за оценување на неговите
добри страни и доказите за самоанализа на ученикот“ (Arter & Spandel, 1992) .
Портфолијата претставуваат една ограничена збирка на ученички трудови
која што воглавно се користи да се покажат најдобрите трудови на учениците или
да се прикаже образовниот развој на ученикот во одреден временски период. Тие
помагаат да се создаде една комулативна евиденција за работата на учениците
преку собирање на примероци од нивната работа/трудови. Трудовите можат
да ги вклучуваат вреднувањата на наставникот и размислувањата на ученикот,
а ова второто посебно е во врска со формативното оценување. Примерите
на портфолијата вклучуваат примероци од писмени задачи, уметнички дела,
математички листови, извештаи од научни експерименти... Тоа може да служи за
сертифицирање, сумативно или формативно оценување.
Портфолиото е практично средство кое го поттикнува индивидуалниот
напредок и ангажирање на учениците во различни активности преку кои
стекнуваат знаења, развиваат навики, покажуваат интерес, ставови спрема
одредено градиво, развиваат способности, се оспособуваат за самооценување,
па поради тоа е погодно за комплексно проверување и оценување на учениците.
Примената на портфолиото помага процесот на учење и стекнување на знаења да
се индивидуализира.
Портфолиото има посебно значење за диференциран пристап во наставата.
Иако портфолиото е во тесна врска со училишната програма, а трудовите во него
се барања кои се поставени со училишната програма, тие даваат можност до
израз да дојдат разликите меѓу учениците.
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Постојат одредени правила кон кои треба да се придржуваме при
користењето на портфолиото и тоа:
»» Употребата на портфолиото мора да биди едноставна и практична, а
учениците информирани за корисноста од портфолиото.
»» Портфолиото мора да вклува различни облици на размислување кај
учениците. На пример, учениците се прашуваат зошто ја избрале таа
активност како дел од портфолиото, како преку активноста се согледува
нивниот напредок во одредена област и слично.
»» Портфолиото не може да биде единствен облик на проверување на
знаењата и треба да се користи за реализирање на формативни цели
како што е на пример, мотивации за постигнување и сфаќање на
направеното, додека оценката е вредна информација за постигнатото
знаење на ученикот.

ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКО ПОРТФОЛИО
Портфолиото само за себе не претставува крајна цел. Поврзаноста со
оценувањето и педагошките практики помага при развојот на успешно учење.
Може да се рече дека портфолиото за учење и оценување се состои од два дела
кои се меѓусебно поврзани и тоа потрфолио за учење и потфолио за оценување.
Во делот за учење треба да се најдат содржини од кои ќе може да се види што
учениците знаат, а пак во делот за оценување критериуми и процедури за
вреднување на приложените докази во самото портфолио.
Имплементацијата на портфолиото во процесот на оценување се
спроведува во неколку фази. Секоја фаза е јасно дефинирана со јасно поставени
цели:
1. Јасно дефинирани наставни цели со кои ќе се оценува портфолиото:
»» Целите треба да бидат јасно поставени на самиот почеток со сите
прецизни критериуми за оценување. Овие цели ќе претставуваат вид на
упатство со кое ќе се селектираат и оценуваат трудовите на учениците
кои се дел од портфолиото.
»» При поставувањето на целите секој наставник треба да го има на ум
прашањето “Што сакам да научат учениците во текот на ова полугодие,
учебна година...?
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Еден од главните предизвици во примената на портфолиото се тешкотиите
со обемот и водењето на портфолиата. Некои од таквите предизвици можат да
бидат совладани преку користење на електронско портфолио, кои содржи слични
информации и материјали како и стандардното портфолио, но се складираат
по електронски пат во форма на текст, графичко претставување, аудио и видео
претставување. Дигиталните камери ја олеснуваат нивната примена. Главната
предност е дека портфолијата може да се складираат на харддискови, ЦД ромови
и други електронски медиуми за меморирање податоци. Покрај можноста за
евидентирање на работата на ученикот, електронското портфолио овозможува
учениците да развијат вештини и компетенции во областа на комуникацијата,
вештини за пишување и употреба на мултимедии, развивајќи притоа креативност
и компјутерска писменост.
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2. Воведување и запознавање на учениците со вистинското значење на
портфолиото во наставниот процес:
»» На учениците уште на самиот почеток ќе треба да им се презентира
значењето на портфолиото со сите задачи.
»» На учениците треба да им се покаже пример на портфолио од сите
категории.
»» На учениците треба да им се каже со колкав процент ќе
учествувапортфолиото во конечната оценка.
3.
4.
5.
6.

Специфицирање на содржината на портфолиото;
Подготвителен период;
Средби ученик-наставник;
Оценување и соопштување на резултатите.
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За да може портфолиото да се користи како инструмент за оценување,
потребна е листа за аналитико оценување. Тоа мора да ги вклучува и вредносните
критериуми на листата за аналитичко оценување – односно аспектите што ќе се
користат во одредувањето на квалитетот на извесно портфолио на учениците.
Учениците треба да бидат запознаени со овие критериуми. Листите за аналитичко
оценување треба да вклучуваат три елементи:
»» Вредносни критериуми – аспектите што ќе се користат во одредувањето
на квалитетот на извесен одговор на ученикот
»» Описи на разлики во нивоа на квалитет за вредносните критериуми
– за секој вредносен критериум, мора да се даде опис за да можат да
се направат квалитативни разлики во одговорите на учениците при
користењето на овој критериум.
»» Назнака за тоа дали ќе се користи холистички или аналитички приод во
оценувањето. Дали критериумите за вреднување ќе бидат применети
заедно/едновремено (холистичко бодирање) или пак ќе се применуваат
критериум по критериум (аналитичко бодирање).
ВКЛУЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОРТФОЛИОТО
Еден од недостатоците на проверувањето и оценувањето на досегашна
училишна практика е отсуството или малата често, формална вклученост на
учениците во процесот на проверување и оценување. Сите понови сознанија се
залагаат за поголемо и вистинско вклучување на учениците во проверувањето
и оценувањето на нивните постигнувања, со акцент на самопроверување и
самооценување.
Вклучувањето на учениците во проверувањето и оценувањето на нивните
постигнувања и оспособувањето за самопроверување и самооценување е
долготраен и многу суптилен процес. Успешното остварување на оваа цел не
зависи само од желбата и успешноста на наставникот, бидејќи овој процес е
условен од возраста на учениците, содржините што се проверуваат и оценуваат,
методите и техниките на проверување итн. Наставниците може да го поттикнуваат
самоискажувањето на учениците преку поставување на прашања. Прашањата
може да се поставуваат во текот на разговорот:
»» Низ кој процес помина за да ја завршиш оваа задача? Внеси и тоа од
каде ги доби твоите идеи и како го истражуваше овој предмет, со какви
проблеми се соочуваше и какви изменети стратегии користеше?
»» Што е тоа што го прави твојот најефективен труд да биде подобар од
твојот најмалку ефективен труд?
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»»
»»
»»

Дали другите членови на твојата група го прегледаа твоето портфолио?
Какви забелешки ти дадоа?
Како оваа активност се поврзува со она што предходно си го научил?
Кои се добрите страни на твојот труд? Што е тоа што се уште ти задава
грижи?

ЗАКЛУЧОК
Изложените идеи за современиот начин на следење и вреднување на
постигнувањата на учениците со користење на портфолио упатуваат на заклучокот
дека време е да се сфати и прифати улогата на ученикот како активен субјект во
наставниот процес. Тоа подразбира дека потребно е учениците да се навикнуваат да
го планираат своето учење, пред себе си да поставуваат цели и да бираат стратегии.
Наставниот процес ќе тече во овој правец, доколку наставниците се постават во
улога на ментори, да ги водат учениците низ процесот на учење и самоучење, да ги
бодрат и да им помагаат при решавањето на проблемите на кои наидуваат.
Проверувањето и оценувањето на постигнувањата на учениците, е една од
активностите во училиштето, која е најчесто подложена на критика. Примената
на портфолиото, како своевидна, автентична колекција на трудови на учениците,
може да ја унапреди сложеноста на вреднувањето. Трудовите во портфолиото
се одраз на секојдневната активност на ученикот, реализирана преку практична
работа и истражувачки задачи. Ваквата континуирана проверка помага во
објективната проценка на успехот на учениците, бидејќи се остварува во текот
на процесот на учење и настава, а не во намерно организирани ситуации на
проверување на знаењата. Примената на портфолиото има најголем ефект
тогаш кога за содржината на портфолиото секој ученик може да продискутира
со својот наставник, при што ќе се разјаснат работите кои функционираат или
не функционираат добро, како и планирање на понатамошната работа. Секако,
користењето на портфолиото не ги исклучува останатите техники на објективно
проверување на знаењата, туку се нуди како комплементарно средство.
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Ова е солидна основа за постепен премин од надворешна кон внатрешна
мотивација на учениците за учење. Тоа придонесува кај нив да се развива чувството
дека можат и сакаат да учат и дека умеат сами да се проверуваат и оценуваат –
дека се и компетентни за самоконтрола. Учењето, во основа, е самонасочувачки
процес. Тоа е автономно, индивидуално.
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Апсракт: Динамичките општествени и технолошки промени создаваат
нови yслови и стилови на човеково живеење проследени со информациска
преоптовареност, социјални конфликти, монотонија, дефицит во задоволyвањето
на биофизиолошките и психосоцијалните потреби, емоционална оптовареност,
кои доведyваат до перманентно изложyвање на стресни, анксиозни, емоционални
и дрyги ментални/психички дестабилизации кај поединецот, без оглед на која
оптштествена гyпа припаѓа, кyлтyрa, возраст и родова стрyктyра.
Ментално здравата единка има способност да ги реализира своите
потенцијали, има способност за рационално мислење, целисходно се однесyва,
автономна е и автентична личност, отворена е за промени, спремна за преземање
на одговорност, емоционално стабилна, фрyстрационо толерантна, има
реалистична слика за себе, општествено е ангажирана, доживyва задовоство од
работата и приспособлива кон општествените норми.
Нарyшyвањeто
на психичката и телесната рамнотежа (хомеостазата) од различни фактори на
нашето опкрyжyање и предизвиканата психичка оптовареност на личноста
можат да ги надминyваат адаптивните капацитети на индивидyата и не секогаш
мy обезбеди надминyвање на непосреднта опасност и одбрана. За да не дојде
до ментални/психички нарyшyвања, или да се намали нивниот број може да се
делyва превентивно а понекогаш и терапевтски кон чyвањето на менталното
здравје, спречyвање на неговото нарyшyвање и воспоставyвање на нарyшеното
здравје во нормала.
Клyчни зборови: ментално здравје, ментални нарyшyвања, превентива,
терапија

MENTAL HEALTH IN CONDITIONS OF DYNAMIC SOCIETY
AND TEHNOLOGICAL CHANGES
Abstract: The Dynamic society and tehnological changes has created new conditons and styles of human living ,which are forwarding up with huge information
loads, social conflicts, monotony, deficit to satisfy bio physiological and psycho social
needs, emotional loads, which lead to permanent risk of stress, anxiety, emotional and
other mental disability to person, regardless which social group, culture, age and generic structure a person is coming from.
Normal mental person has the ability to realise its own potenciales, the ability of
rational mind/thinking, and normal behavior, it is autonomous and authentic person,
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open for changes, always ready to take responsibilities, stable emotionally, tolerant to
frustrations, self aware, socially engaged, and is satisfied by work and adaptable to
social norms .
The psychological and bio physiological balance /homeostasis/ from different
factors from our environment and the provocation of psychological loads to the person, can outrun that persons adaptability and capacity and not always can to enable
the protection to escape the overcoming dangers and provide the necessary defense.
In order for the mental disabilities not to occure and to reduce their number,
the best solution is to prevent them, sometimes with therapy, with keeping the mental
health, to stop the disability and to restore mental health back to normal.
Keywords: mental health, mental disability, preventive, therapy
МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ВО УСЛОВИ НА ДИНАМИЧНИ ОПШТЕСТВЕНИ И
ТЕХНОЛОШКИ ПРОМЕНИ
Динамичките општествени и техннолошки промени создаваат нови
yслови и стилови на човеково живеење проследени со: информациска
преоптовареност, социјални конфликти, монотонија, дефицит во задоволyвањето
на биофизиолошките и психосоцијалните потреби, емоционална оптовареност,
кои доведyваат до перманентно изложyвање на стресни, анксиозни, емоционални
и дрyги ментални/психички дестабилизации кај поединецот, без оглед на која
оптштествена гyпа припаѓа, кyлтyрa, возраст и родова стрyктyра.
Бројот на ризик факторите кои делyваат врз човекот во современото
живеење и ја дестабилизираат човековата хомеостаза и предизвикyваат психички
и физиолошки тешкотии е голем. Причината за ризикот може да биде најразлична.
Најчесто повеќе ризик фактори дејствyваат заедно и сериозно ја отежнyваат
ситyацијата. Во такви ситyации некои личности не се однесyваат рационално и
констрyктивно, тyкy реагираат емоционално, со страв со повлекyвање или со гнев
и агресија, а така не само што не го разрешyваат својот проблем тyкy запаѓаат во
се подлабока психичка тешкотија.
Ако на психичките тешкотии личноста реагира со нецелисходно однесyвање
во еден подолг временски континyитет, постои можност да западне во психичка
криза и психичко/ментално заболyвање, растројство со еден збор се однесyва
несоодвтно или патолошки. Се додека констрyктивниот приод во психичките
тешкотии, може да се квалфикyва како нормално/соодветно однесyвање.
Ментално здравата единка има способност да ги реализира своите потенцијали,
има способност за рационално мислење, целисходно се однесyва, автономна
е и автентична личност, отворена е за промени, спремна за преземање на
одговорност, емоционално стабилна, фрyстрационо толерантна, има реалистична
слика за себе, општествено е ангажирана, доживyва задовоство од работата и е
приспособлива кон општествените норми.
Но, каде би била границата помеѓy нормално и ненормално/патолошко
однесyвање? Постојат неколкy критериyми настојyвајќи да откријат кој од нив
најдобро ги дефинира и разликyва овие поими. 1.Психичкото или менталното
здравје како просек, под нормално се подразбира она што е најраспросрането,
најзачестено во попyлацијата. 2. Ментално здравје како отсyство на болест. 3.
Ментално здравје како социјална прифатливост, подразбира дека ментално
здрава единка е адаптибилна индивидyа, приспособлива кон општествените
норми. 4. Ментално здравје како идеал, подразбира дека ментално здрава единка
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има способност за се што е позитивно. Таа ги реализира своите потенцијали, има
способност за рационално мислење, целисходно се однесyва, автономна е и
автентична личност, отворена за промени и соработка.
Фyнкционалната поврзаност и единство на психата и телото односно
фyнкционалната поврзаност и единство на биофиолошкото и психоцоцијалното
здравје ги создадоа новите поими за здравјето на човекот. Човекот како социјално
битие каде неговиот развој и напредок многy зависи од факторите/причинители кои
доаѓаат од неговата социјална средина, така да и овие елементи се важни составки во
обидот да се создаде единствено гледиште за тоа што поимот треба да опфаќа.
По Светската здравствена организација, здравјето е состојба на потполна
физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсyство на болест
и изнемоштеност. Здравјето е состојба на мир и сигyрност во која човекот, без
оглед на родовта и на етичката припадност, вероисповед и политичко yбедyвање,
има право на школyвање и работа, со можност за совладyвање на болестите,
изнемоштеноста и обезбедyвање достоинствена старост.
Здравјето е релативен поим, но истовремено најдобра и наједноставна
дефиниција за здравјето е таа кога некој ќе каже дека „добро се чyвствyва“
Здрав е оној човек кој е способен да ги развива своите способност и можности,
но здравјето е тесно поврзано и со непосредната средина на индивидyата.
Нарyшyвањeто на психичката и телесната рамнотежа (хомеостазата) е
предизвикана од различни фактори и предизвиканата психичка оптовареност на
личноста можат да ги надминyваат адаптивните капацитети на индивидyата и не
секогаш мy обезбеди надминyвање и одбрана од непосреднта опасност.
Менталните нарyшyвањa претставyваат збир од многy полиморфни процеси,
тие се краен резyлтат на многy ланчани слyчyвања кои е одигрyваат во постојаниот
контакт на личноста и средината. Рамнотежата која е неопходна помеѓy овие два
фактори за да се оформи здрава стабилна и хармонична личност, може да биде
дестабилизирана/пореметена во било кој период од развојот на личноста.
Постојат грyпи на разни етиолошки фактори/познати или непознати кои сите
заедно во одреден момент ги сочинyваат основните предизвикyвачки елементи
во пројавyвањето на ментални/психички нарyшyвања.
1. Факторот наследyвање: односно автентичната yлога на наследyвањето
и пренесyвањето на менталните нарyшyвањa од родители на потомство
не можи да се негира или да мy се даде исклyчива вредност а при тоа да
не се вреднyват и дрyгите не помалкy вaжни фактори.
2. Факторот средина; има инзвонвредна важност и yлога во пројавyвањето
на менталните/психичките пореметyвањa на личноста. Под факторот
средина се подразбираат разни чинители почнyвајќи од семејството
и yсловите во него, под кои се формира една млада индивидyа, па се
до широката општествена заедница во поширока смисла на зборот. Би
било невозможно да се набројат сите елементи кои произлегyваат од
факторот средина како патопластични морбогени фактори во поглед
на пројавyвање на менталните нарyшyвања. Почнyвајќи од многy
конфликти внатре во семејството од така наречените пропаднати/
дисфyнкционални, дефицитарни/ семејства, од многy рано незадоволени
емоционални односи на емоционална приврзаност, лјyбов и топлина
меѓy родителите и децата, од многy раните емоционални траyми/силни
емоционални непријатни доживyвања/, прекy разни чyвства на страв,
несигyрност, конфликти во широката социјална средина, во која може
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3.

4.

5.
6.

да доминираат разни предрасyди, обичаи, навики, интерперсонални
сyдири, асоцијални постапки, па се до многy чисти социјално –
економски моменти.
Факторот интоксикација на централниот нервен систем со многy
отрови. Во појавyвањето на ментални пореметyвањa, ендогените
интоксикации играат мала yлога. Многy се чести и важни егзогените
интоксикации/отрови кои човекот намерно или неволево ги внесyва
во својот организам. Алкохолот е еден од најчестите егзогени отрови,
психотропните сyпстанци/ дроги и психофарматици, кои поради
штетното дејство на централниот нервен систем предизвикyваат
ментални нарyшyвања.
Психички траyми, какко последица на силни емоционални доживyвања
со непријатни содржини на срав, несигyрност, вознемиреност,
емоционална лабилност, можат многy често да бидат причинители за
ментални нарyшyвања.
Физички траyми, воглавно како траyма на глава, со помали или со
поголеми фyнкционални или стрyктyрни пореметyвања на централниот
нервен систем можат да бидат причинители за ментални нарyшyвања.
Физички и психички замор, како фактор/причинител за ментални
нарyшyвања исто така е присyтен како резyлтат на пример долготрајната
несоницата.
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Концептот за ментално здравје, неговата одржливост, грижа, yнапредyвање,
креирање на здрав животен стил, стабилен психички живот, треба да подразбира
активно yчество на секој поединец со почитyвање и примена на принципите:
1. емоционална стабилност;
2. толеранција на фрyстрација;
3. реалистична слика за себе;
4. задоволство од работата;
5. општествено ангажирање.
Секој поединец може многy да си помогне себеси да излезе од психичките
тешкотии да не западне во психички болести доколкy ги поддржyва и почитyва
поставените принципи за зачyвyвање на менталното здравје.
Последиците од психолошките нарушувања ( анксиозност, немир, напнатост,
тага, апатија, депресија, бес, раздразливост, хиперсензитивност, чувство на
беспомошност, ниска самодоверба, безволевост, несоница, губење на апетитот,
чувство на вина, интроверзија, губење на интерес за досегашните активности,
намалување на училишната/работната ефикасност, промени со помнењето и со
концетрацијта, нејаснотии и конфузност во мисловниот процес, променливост во
расположението, можат да бидат краткотрајни и долгорочни
Во пихичкиот живот на човекот можат да се јават повеќе видови нарyшyвања.
Според нивните основни карактеристики тие се грyпирани во следните категории:
психоневрози, психопатии и психози.
1. Психоневрозите, претставyваат релативно благи нарyшyвања на менталното/
психичкото здравје. И покрај тоа што постојат потешкотии во фyнкционирањето на
личноста, таа не дејствyва разединето и е наполно зачyван односот кон реалноста.
Во денешните yслови на премногy интензивен начин на живеење,
психоневрозите претставyваат доста честа појава. Но, треба да се прави разлика
помеѓy полесните и потешките форми, иако всyшност потешките форми доста
ретко се јавyваат.
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Психоневрозите можат да се манифестираат во вид на повеќе разновидни
реакции: анксиозна, хистерична, депресивна, фобична, опсесивно-компyлзивна,
хипохондрична, депресивна и психосоматска реакција. Заеднички за поголемиот
број психоневрози се следните симптоми: вознемиреност, намалyвање на
работната ефикасност, деморализираност, намалена толеранција на фрyстрациите,
користење одбранбени механизми/кои несвесно се користат во одбраната на
сопствената личност од вознемиреност инивното пролонгирао користење не
претставyва каyзално решение и отклонyвањe постоечките пречки.
2. Психопатиите најчесто претставyваат дефекти во самиот равој на
личноста, при што се јавyваат патолошки однесyвања што подолго траат.
Психопатските заболyвања можат да бидат од три вида: нарyшyвање на
стрyктyрата на личноста, нарyшyвање на цртите на личноста и социопатско
нарyшyвање. При нарyшyвање на стрyктyрата на личноста и цртите на личноста
и доаѓа до распаѓање на интегритетот на личноста. Можат да се јават следните
реакции: претерана затвореност во себе и аyтизам, тенденција за чести варирања
на расположението без поголема причина, крајна крyтост и тврдоглавост во
ставовите,огромна недоверба кон дрyгите, постојана сомничавост и лјyбомора,
емотивна нестабилност итн.
Социопатските нарyшyвања се јавyваат кај лyѓето кои се неспособни yспешно
да се социјализираат. Личноста со социопатско нарyшyвање најчесто е , незрела
, неодговорна и некритична, може да биде аморална, воспитно запyштена, без
алтрyистички емоции и емпатија, агресивна и склона кон асоцијално однесyвање
со деликвентни и криминални дејствија.
3. Психозите претставyваат тешки ментални/психички нарyшyвања и
тешка деорганизација наличност. Не постои комyникација со надворешниот
свет, болниот гради свој свет кој е наполно поинаков од реалниот. Зболениот
не може нормално да егзистира бидејќи се нарyшени голем број психички
процеси и се неспособни за нормален живот и секојдневна работа. Во денешните
yслови на премногy интензивен начин на живеење, динамичките општествени и
техннолошки промени, последиците од психолошките нарушувања можат да бидат
краткотрајни и долгорочни и затоа треба навремена профилакса и рехабилитациja. Со навремено детектирање на симптомите на психолошките нарушувања и
навремено превенирање би дошло до надминување на психолошките потешкотии.
Надминувањето на психолошките потешкотии имаат неколку цели: намалување
на опасноста од надворешната средина и зголемување шансите за закрепнување,
толеранција и приспособување на индивидуата на негативните настани во
околината, одржување на позитивна слика за себе, одржување на емоционална
стабилност и одржување на адекватни релации на поединецот со другите луѓе,
подобро осамостојување и поттикнување на чувството на самоефикасност во
решавањето на психолошките проблеми.
Заштитата на менталното /психичкото здравје со примена на мyлтистратегии
со мyлтипрофесионален пристап и негово yнапредyвање во заедницата
промовираат: Центрите за ментално здравје, Центрите за ментално здравје за
деца и младинци, Социјалните клyбови, Заштитни домови, Социјални фирми.
Психичките нарушувања и настантитите психички проблеми се третираат на
два начини: физиолошки и психички/психотерапевтски.
Физиолошкиот начин подразбира yпотреба на хемиски препарати/
медикаменти-психофарматици,
додека
психичкиот
начин/психотерапија
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претставyва влијание на стрyчно лице врз клиентот со психички потешкотии со цел
да се подобри неговиот однос кон сопствениот проблем. Основно е воспоставyвање
на добар контакт со клиентот и придобивање на неговата доверба.
Психотерапијата претставyва лекyвање на фyкционални заболyвања, кај
кои не постои органска подлига( како на пр. неврози психосоматски заболyвања).
Причините за нивните јавyвања се психолошки и се користат психолошки приоди
кон таа проблематика.
Целите на психотерапијата се: да ги елиминира само оние клинички
манифестации на неврозата, кои на клиентот мy пречат во неговото секојдневие
и кои ги намлyваат неговите потенцијали и ефикасност или разрешyвање на
интрапсихичките конфлити и когнитивни дисторзии на личноста за целосно
менyвање на личноста и се овозмежи нејзин раст и развој.
Психотерапијата може да биде индивидyална, грyпна, површинска или
длабинска. Психотерапијата користи разни приоди и применyва разни методии
техники во лекyвањето на фyкционални заболyвања кај личноста.
Психолошкио советyвањесе користи при лекyвање на привремени или
ситyацони невротични заболyвања. Кои се јавyваат кај личности што се инакy здрави
и нормални, а кои не yспеваат да се снајдат во некоја конкретна животна стyација.
Градењето на нов животен стил во контекс на грижата за здравјето кој се
темели на глобалниот концепт за здравјето како целина од физичкото, менталното,
социјалното здравје и новите стратегии за негово yнапредyвање во континyтет се
промовираат во yчилиштата.
Училиштето станyва простор за yчење и развој на секој поединец и се добива
сосема нов квалитет на справyвање со проблемите на здравјето на младите.
Во денешните yслови на премногy интензивен начин на живеење, се
создаваат нови yслови и стилови на човеково живеење проследени со: социјални
конфликти, монотонија, дефицит во задоволyвањето на биофизиолошките и
психосоцијалните потреби, емоционална оптовареност, кои доведyваат до
перманентно изложyвање на стресни, анксиозни, емоционални и дрyги ментални/
психички дестабилизации кај поединецот, без оглед на која оптштествена гyпа
припаѓа, кyлтyрa, возраст и родова стрyктyра.
Во пихичкиот живот на човекот можат да се јават повеќе видови нарyшyвања.
Според нивните основни карактеристики тие се грyпирани во следните категории:
психоневрози, психопатии и психози.
Психичките нарушувања и настантитите психички проблеми се третираат
на два начини: физиолошки со yпотреба на хемиски препарати/медикаментипсихофарматици,и психички/психотерапевтски.
Заштитата на менталното /психичкото здравје со примена на мyлтистратегии
со мyлтипрофесионален пристап и негово yнапредyвање во заедницата
промовираат: Центрите за ментално здравје, Центрите за ментално здравје за
деца и младинци, Социјалните клyбови, Заштитни домови, Социјални фирми.
Надминувањето на психолошките потешкотии имаат неколку цели:
намалување на опасноста од надворешната средина и зголемување шансите за
закрепнување, толеранција и приспособување на индивидуата на негативните
настани во околината, одржување на позитивна слика за себе, одржување на
емоционална стабилност и одржување на адекватни релации на поединецот
со другите луѓе, подобро осамостојување и поттикнување на чувството на
самоефикасност во решавањето на психолошките проблеми.
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Yчилиштето станyва простор за yчење и развој на секој поединец и се добива
сосема нов квалитет на справyвање со проблемите на здравјето на младите.
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Апстракт: Адолесценцијата претставува преоден период кој продолжува
по детството со првите почетоци на пубертетот, завршува кога особата достигне
ниво на зрелост и независност.
Когнитивната транзиција е друг важен елемент во адолесценцијата. Во
споредба со децата, адолесцентите размислуваат на начин кој е многу понапреден
и поделотворен.
Еден од најважните аспекти на социјалната транзиција на адолесцентите е
се поголемото значење на врсниците.
Адолесценцијата е период на бурни емоционални промени кои го
карактеризира изменет начин на доживување себе и се поголема способност да
се функционира независно.
Гледано од системски аспект, семејната патологија, односно пореметените
семејни односи се клучни елементи во настанувањето на адолесцентните кризи.
Клучни зборови: адолесценција, когнитивна транзиција, социјална
транзиција, емоционални промени, адолесцентна криза

LIFE CYCLES - ADOLESCENCE, ADOLESCENT CRISIS
Abstract: Adolescence is a transitional period that continues after childhood
with the first beginnings of puberty, ends when a person reaches a level of maturity
and independence.
Cognitive transition is another important element in adolescence. In comparison
with children, adolescents think in a way that is much more advanced and more effective.
One of the most important aspects of the social transition of adolescents is the
growing importance of peers.
Adolescence is a period of turbulent emotional changes that characterize a
changed way of experiencing oneself and a greater ability to function independently.
Observed from the systemic aspect, family pathology, that is, disrupted family
relationships are key elements in the onset of adolescent crises.
Keywords: adolescence, cognitive transition, social transition, emotional changes, adolescent crisis
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Адолесценцијата е био –психо –социјален развој помеѓу детстскиот и
возрасниот животен период. Адолесценцијата претставува преоден период
кој продолжува по детството со првите почетоци на пубертетот, завршува кога
особата достигне ниво на зрелост и независност. Според тоа адолесценцијата е
преод од незрелост – детство во зрелост – возрасен животен период. Називот
потекнува од латинскиот збор – adolescere со значење да се премине кај возрасен,
да се порасне . Самата адолесценција претставува психосоцијален аспект на
овој период. Преодот од детство во адолесценција се состои од низа промени
кои постепено се одигруваат и кои опфаќаат многу аспекти на индивидуалното
однесување, чувствување, развој и однесување. Тие промени се:
»» биолошки;
»» когнитивни;
»» социјални;
»» емоционални;
»» универзални аспекти на адолесценцијата.
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Сепак индивидуалните случувања многу се различни и варираат од поединец
до поединец. Поради тоа и самата должина на адолесценцијата варира, не е јасно
одредена и може да вклучи период од 11 – 12 години, па до 20 или до 25 години.
БИОЛОШКИ ПРОМЕНИ
Адолесценцијата започнува со пубертет кој претставува период на бурни
биолошки промени и е најочиглен период на бурни биолошки промени и е
најочигледен знак за почеток на адолесценција. Биолошки посматрано, пубертетот
се однесува на период кога особата станува способна за сексуална репродукција.
Пошироко разгледано, пубертетот ги означува сите физички промени кои се
случуваат кај личноста која преминува од детство во возрасен животен период.
Почетокот на физичкоото зреење многу е различен. Просек е на 10 години за
женски и 12 години за момчиња ( кај некои почнува на 8 -9 години ). Траењето на
пубертетот варира од 18 месеци до 6 години за женски и 2 – 5 години кај момчиња.
Физичките промени во текот на пубертетот предизвикани се од половите
хормони (тестостерон кај момчиња и естроген кај девојчиња). Кај двата пола
зголемената продукција на хормонот на раст условува пораст на телесната тежина
и висина, посебно потенцирано во тек на првата половина на пубертетот.
Бурни промени во тек на пубертетот ја вклучуваат сексуалноста. Со развојот
на примарните сексуални одлики адолесцентите стануваат способни за сексуална
репродукција. Со појавата на секундарните сексуални одлики тие почнуваат
телесно се повеќе да наликуваат на возрасните особи.
Со тоа постои и ново гледање од страна на другите. Адолесцентите со ново
тело околината почнува да ги прифаќа на нов начин, соодветно на промените на
нивното тело, не повеќе како деца туку како возрасни.
Загриженост пради новиот физички изглед кај адолесцентите што води
да со саати размислуваат за тоа. Многумина се незадоволни од промените
на своето тело. Зголемувањето на телесната тежина е нормална појава во
пубертетот но може да биде отежнувачка за современиот свет во кој воглавно се
фаворизира манекенско, слабо тело. Последица може да биде развој на сериозни
пореметувања во исхраната – анорексија.
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Фактори на ризик за девојките да развијат пореметувања во исхраната се:
ниско самопочитување;
слаби механизми за соочување со стрес;
физичко и сексуално злоставување во тек на детството;
рано сексуално созревање;
перфекционизам.

КОГНИТИВНИ ПРОМЕНИ
Когнитивната транзиција е друг важен елемент во адолесценцијата.
Драматични промени од конкретно кон апстрактно мислење му даваат на
адолесцентот потполно нови можности за ментални операции. Во споредба
со децата, адолесцентите размислуваат на начин кој е многу понапреден,
поделотворен и посложен.
Адолесцентите се поспособни да мислат за она што е можно, а не само за
она што е реално/ стварно. Можат да размислуваат хипотетички, да го стават во
корелација она што го опсервираат со она што е можно.
Се повеќе можат да размислуваат за апстрактни идеи. Полесно ги сфаќаат
класите од повисок ред, загатките, метафорите и аналогиите. Имаат се поголема
способност да мислат за семејните и меѓучовечките односи, политика, филозофија,
религија, моралност, судбина, демократија и чесност.
Адолесцентите понекогаш се повеќе ги преокупира процесот на размислување
– метакогниција . Резултат од тоа може да биде пренагласена интроспекција.
Резултат од тоа може да биде пренагласена интроспекција. Потенцијално негативен
продукт на оваа способност е тенденција за развој на егоцентризам ( интензивна
преокупираност со себе ). Акутниот адолесцентен егоцентризам некогаш води до
тоа да веруваат да некој постојано ги посматра и проценува.
Мислењето на адолесцентите постанува се повеќе мултидимензионално, без
задржување само на една област. Сфаќаат да човечката личност не е едноставна,
со другите можат да оствара посложени односи.
Адолесцентите стварите ги сфаќаат како релативни, а не како апсолутни,
ги преиспитуваат намерите на другите и не прифаќаат апсолутна вистина што
може да биде голем проблем на нивните родители кои често доживуваат да
адолесцентите за се ги испрашуваат само за да се караат со нив.
СОЦИЈАЛНИ ПРОМЕНИ
Еден од најважните аспекти на социјалната транзиција на адолесцентите е
се поголемото значење на врсниците. Иако односот со врсниците започнува во
детскиот период во тек на адолесценцијата тој се менува по значење и структура.
Времето кое го минуваат со врсниците станува се подолго во однос на она кое го
минуваат со семејството. Во тек на адолесценцијата групата на врсници се повеќе
функционира без супервизија на возрасните и се повеќе ги вклучува лицата од
спротивниот пол.
Дружењето на деца е ограничено на парови пријатели и релативно мали
групи (3 – 4 деца), додека адолесцентите се здружуваат во поголеми групи од
врсници и по одредени сличности. Поради силните когнитивни и физички
промени врсниците почнуваат да покажуваат меѓусебно влијание. Влијанието и
притисокот на врсниците може да биде толкав да поедини адолесценти почнат
да прават испади кои се социјално неприфатливи. Притисокот се манифестира
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преку барања и посегнувања кон алкохол и психоактивни супстанции и да се
спротивставуваат на родителите.
Значењето на врсниците се поклопува со потребата за интимност. Во тек
на адолесценцијата потребата за интимност се засилува и поверувањето на
пријателите е се позначајно.. Тинејџерите, поминуваат многу време разговарајќ за
своите мисли и чувства, обидувајќи се меѓусебно да се разберат. Откривајќи дека
мислат исто како нивните пријатели стануваат важно упориште за пријателство.
Значајна социјална промена во адолесценцијата е појава на сексуални и
романтични односи. Во современото друштво поголемиот број млади почнуваат да
се дружат во тек на раната адолесценција. Тоа дружење во тек на адолесценцијата
може да има различни облици – групни активности кои ги окупираат младите,
групни излегувања на момчињата и девојчињата, забавување како парови и во
подоцна адолесценција сериозна врска меѓу момче и девојче.
Кај дел од адолесцентите првото сексуално искуство спаѓа во категоријата
„автоеротско однесување“ и во кое спаѓаат еротски фантазии. Во средно училиште
дел од адолесцентите го има првото сексуално искуство.
ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ
Адолесценцијата е период на бурни емоционални промени кои го
карактеризира изменет начин на доживување себе и се поголема способност да
се функционира независно. Интелектуалното созревање и когнитивните промени
влијаат да адолесцентите почнат да се доживуваат себе на друг посложен начин. Во
споредба со детскиот период во кој децата се опишуваат релативно едноставно,
адолесцентите себе се каарактеризираат на многу посложен и апстрактен начин.
Како нивната селф концепција станува поапстрактна адолесцентите стануваат се
позаинтересирани за сопствената личност и облиците на своето однесување.
Пред адолесцентите се поставува важна задача а тоа е воспоставување на
идентитет. Идентитетот се состои од две значајни компоненти:
»» селф – концепт (претставува верување кое вклучува карактеристики,
улоги, цели, интересирања, вредности, религиозни и политички
уверувања);
»» самопочитување ( што некој чувствува за својот селф – концепт).
Идентитетот може да се дефинира како свесност за тоа која е и каде оди.
Особите во состојба на конфузија на идентитетот тоа не го знаат. Идентитетот им
овозможува на адолесцентите да себе се доживуваат како посебни и независни
личности, да бидат свесни за својата телесна состојба, полова зрелост, други луѓе
и друштвото во целина и да бидат свесни за својот однос кон другите. Личноста
која успешно го остварила својот идентитет има чувство на внатрешно единство
и целовитост и чувство на задоволство од себе и своите дела. Идентитетот и
овозможува на младата особа да реално согледа што е таа, што другите за неа
мислат дека е, што од неа се очекува и што всушност таа може. Во периодот
на младоста личноста почнува да интегрира разноврсни идентификации од
дотогашниот живот, со секој од родителите, со новите емотивни збогатувања и
со друштвените улоги. Резултатот на сите тие интегративни особи и овозможува
на младата особа да дефинитивно го кристализира својот идентитет и да
живее складно како независна и автономна особа. Во основа на формирање на
идентитетот лежат психолошки механизми – интроекција и идентификација.
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УНИВЕРЗАЛНИ АСПЕКТИ НА АДОЛЕСЦЕНЦИЈАТА
Со желба адолесцентите да бидат што подобро разбрани во поново време
направени се истражувања на оваа популација ширум светот. Припремени се
прашалници и стандардни психолошки испитувања, кои покажуваат да сите
млади имаат слични развојни обрасци, чувствувања, грижи и интересирања.
Адолесцентите денес имаат сознанија и информации кои се поделени меѓу
различни култури благодарение на појавата на светска култура. Со посредство на
телевизијата, интернетот и другите современи комуникациони средства се рушат
бариерите меѓу земјите и се јавува глобална адолесцентна публика која е изложена
на овие влијанија. Медиумите пренесуваат идеи и настани од сите делови на светот,
дефинирајќи што е ново и пожелно, а младите во развој го прифаќаат.
Новите истражувања и сознанија даваат и нови можности за прикажување
на автопортретот на универзалниот адолесцент, кој има низа заеднички
карактеристики со адолесцентите ширум светот.Тие се опишуваат себе како
среќни, уживаат во животот, сметаат дека можат да се контролираат, грижливи се
и ориентирани кон другите. Важно им е како нивните постапки можат да влијаат
на другите, повеќе сакаат да не се сами и сакат да помогнат на пријателот кога
тоа можат. Сметаат дека многу можат да научат од другите и ја ценат работата во
училиште. Уживаат кога нешто добро направат, размислуваат со што можат да се
занимаваат во иднина и повеќе сакаат да работат отколку да бидат издржувани.
Во кругот на семејството имаат позитивни чувства кон родителите. Веруваат
дека двајцата родители им се базично добри и да нема да се срамат од нив во
иднина. Излегуваат на крај со животние промени, во состојба се да донесат одлуки,
сакат да воспостават ред меѓу стварите, не се откажуваат по првиот неуспех, се
трудат однапред да се подготват за некои нови ситуации и чувствуваат дека ќе
бидат во состојба да ја преземат одговорноста на себе.
Ова е идеалниот облик на адолесцент, посакуван од многу семејства.
ПРОМЕНИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И АДОЛЕСЦЕНТНА КРИЗА
Развојните предизвици кои адолесцентите ги имаат во своето искуство ги
подготвуваат да експериментираат и со новите облици на однесување. Овие
експерименти резултираат со различни облици на однесување кои претставуваат
нормален дел од адолесцентниот развој. Таквото однесување им помага на
адолесцентите да го обликуваат својот идентитет, да испробаат нови способности
за донесување одлуки, да развијат реална процена за себе, да стекнат врсничко
однесување и почитување.
За жал некои адолесцентни ризици можат да претставуваат голема опасност
за нив. Ова вклучува- брзо возење, автомобилски несреки, бременост, пушење,
злоупотреба на супстанции.... Потребно е адолесцентите да бидат водени и
канализиранин кон конструктивни облици на однесување. Адолесцентите
сакаат ризци. Некои научуваат реално да ги проценуваат и да го менуваат своето
однесување. Кај оние другите ризичното однесување укажува на проблем кој
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сериозно ги загрозува. Следните знаци укажуваат на тоа да ризичното однесување
вон вообичаените експериментирања- почнува рано на 8-9 години, постојано се
случува, се одвива во социјален контекст со врсниците низ исти активности.
Области на психопатологијата кои предупредуваат на можно настанување
на проблематично однесување кај адолесцентот се – злоупотреба на алкохол и
ПАС ( психоактивни супстанции ), бременост и сексуално преносливи болести,
школски неуспех, криминал, деликвенција и насилство.
Постојат неколку фактори кои можат да го спречат настанувањето на
проблематично однесување дури и во неповолни животни околности ( на пр.
сиромаштво ). Тоа се: a) стабилни, позитивни односи барем со една возрасна особа
,б) религиозни верувања, в) високи, реални академски очекувања и одговарачка
подршка, г) позитивно семејно опкружување, е) емоционална интелегенција и
способност да се поднесе стрес.
За жал, овие фактори не можат да ги креираат самите адолесценти. Потрбно
е опкружување/друштво кое ќе биде во состојба да им понуди извори и да направи
стабилна структура.
Концептот на адолесцентна криза се користи во стручната литература со
различна терминологија – јувенилна криза, нормативна криза, развојна криза и
криза на идентитетот. Во адолесценцијата се одигруваат низа кризи, па често се
користи и терминот – адолесцентен процес, кој ги подразбира сите кризи низ кои
адолесцентот поминува.
Најчести манифестации на адолесцентната криза се: 1)Зголемена напнатост
и анксиозност, тешкотии при спиењето; 2)Загриженост и преокупираност
со своето тело; 3)Променливо расположение; 4) Промени во однесувањето;
5) Тешкотии во школските активности-слаба концентрација, нарушувања на
вниманието; 6) Повремени настапи на насилно и агресивно однесување; 7) Нагло
и без објаснување напуштање на активностите кои до тогаш носеле задоволство
( хоби, спорт и т.н), претерано слушање музика, сурфање на интернет или играње
компјутерски и слични игри; 8) Претерана врзаност и оданост на групата врсници,
дури и кога групата од социјален и морален аспект е проблематична.
Освен знаците кои укажуваат на проблеми во менталната сфера во
адолесцентниот период тие можат да се претстават и според следнава
класификација која беше наведена во тек на есејот:
1. Когнитивни знаци: намалено самопочитување, самообвинување,
проблеми во концентрацијата, заборавност, непристојност, конфузија,
беспомошност, безнадежност, бескорисност;
2. Пореметување во однесувањето: проблеми со контрола на
однесувањето, самоизолација, недостиг на социјални вештини,
однесување од типот насилник/жртва, употреба на дрога и алкохол,
самоповредување;
3. Физички знаци: губиток на енергија( адолесцентот не може да биде
натеран да се поткрене, организира, подобро да го осмисли своето
време) умор, проблеми со спиењето од типот на несоница или
претерано спиење, проблеми со апетитот, повишен или намален
апетит, постојани жалби на телесни симптоми или болки (глава, стомак,
мускули), присуство на евидентни знаци на повреди за кои постои
сомнеж да настанале по насилен пат ( посекотини, опекотини, модрици);
4. Емоционални знаци: иритабилност, осаменост, чувство на тага и
несреки, чувство на досада и празнина, чувство на вина и срам, губење
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на интересирањето за вообичаените активности и постојано чувство
на загриженост.
Важно е да се знае да многу пореметувања кои се јавуваат на различни
начини кај младите имаат преклопувачки симптоми кои се јавуваат на различни
начини во срединскиот контекст во кој живеат.
Гледано од системски аспект, семејната патологија, односно пореметените
семејни односи се клучни елементи во настанувањето на адолесцентните кризи.
Моделот на однесување адолесцентот го пренесува на друштвото и станува
опасен за друштвото. Постојат и такви облици на однесување каде адолесцентот во
своето семејство функционира сосема задоволувачки, но бунтот и осветништвото
за претрпен страв, агресија и авторитарност на родителите го претставува
текот на настани во околината и односот кон материјалните добра, животот на
другите кои се претставници возрасните. Проблемот на асоцијално однесување и
престапничко однесување е сложено и постојано расне.
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УСПЕХОТ НА УЧИЛИШТЕ ВО ОДНОС НА ОСОБИНИ НА
ЛИЧНОСТА НА УЧЕНИКОТ И ОДЛОЖУВАЊЕТО НА
УЧИЛИШНИТЕ ОБВРСКИ
Апстракт: Во областа на развојната психологија и едукацијата голем број
на истражувања имаат намери да се утврдат можните варијабли кои би можеле
да имаат влијание врз успехот на учениците во училиште по различни предмети.
Зголемувањата на научни сознанија за факторите кои влијаат врз успех во
училиштето има важни импликации за целиот образовен систем. Понатаму тие
се основа за адаптирање на сите училишни компоненти почнувајќи од целите,
наставните програми, до организацијата и реализацијата на наставата во интерес
на постигнување на повисок успех. Често како конструкции кои имаат голем ефект
врз успехот во образованието, освен интелигенцијата се истражуваат особините
на личноста и одложувањето на училишните обврски. Во таа насока се прикажани
истражувања кои ја потврдуваат нивната поврзаност.
Клучни зборови: особини на личност, одложување, училиштен успех

Abstract: In the area of developmental psychology and education, a large number
of surveys have intentions to determine possible variables that could have an impact on
students› success in school success by different subjects. Increases in scientific knowledge about the factors that influence school success have important implications for the
entire education system. Furthermore, they are the basis for adapting all school components from the goals, curricula, to the organization and realization of the teaching in
the interest of achieving. Often as constructs that have a great effect on the success of
education, apart from intelligence, there are the personality traits and postponement in
school obligations. In this direction in this article are shown some researchs.
Key words: personality traits, postponement, school success
Личноста е поим за кој постојат бројни варијации во дефинициите.
Најсеопфатната дефиниција е таа дека личноста може да се дефинира како
група на психолошки особини и механизми кои се организирани и релативно
долготрајни и влијаат на интеракциите на тој поединец со околината и на неговото
прилагодување кон околината1. Иако постојат низа различни дефиниции за
личноста, за сите е заедничко дека секоја личост е единствена за себе, и дека е
својствено за неа индивидуалното однесување во различни ситуации. Меѓутоа,
во теориите на личности не постои сложување околу тоа колку однесувањето е
одредено од надворешни фактори, односно околината, а колку е одредено од
1. Larsen, R.J. i Buss, D.M. (2008). Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
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внатрешните фактори, како што се особините на личноста.
Голем број психолози во текот на развојот на психологијата се обиделе
да ги идентификуваат најважните особини на личноста врз основа на кои се
базираат индивидуалните разлики меѓу луѓето. иако постојат несогласувања
во несогласување во таксономија на особините на личноста, доминантен е
петфакторскиот модел или моделот на големите пет фактори на личноста:
екстраверзија, пријатност, совесност, емоционална стабилност, отвореност
/ интелект. Сепак, секој од овие пет генерални и општи особини вклучува
поспецифични под димензии, овозможувајќи поголемо богатство и нијансираност
на описот на личноста.
Првата особина на моделот на «големите пет особини на личноста» е
екстраверзијата и се однесува на пристапот на личноста кон социјалната средина.
Овој фактор ги опфаќа карактеристиките како: активност, дружељубивост,
отвореност, адекватност и позитивна емоционалност. Интровертни се оние луѓе кои
најчесто ја сакаат осаменоста, се опишуваат како смирени, повлечени и независни.
Особината на пријатност или сложување се однесува на меѓучовечка
ориентација и се карактеризира со својствата: љубезност, почитување и пријателство,
просоцијално однесување. На вториот континуум на овој фактор е антагонизмот на
кои се типични придавки срамежлив, тврдоглав, груб и несоработлив.
Особината совесност вклучува карактеристики како што се послушност,
само-дисциплина, организација, систематичност, прецизност, упорност,
одговорност и се фокусира на успехот и однесувањето фокусирано на одредена
задача, следење на правила и норми, правење планови и идентификување
на приоритети. Совесните луѓе ги имаат вештините на добра организација, на
точност, сигурнст и намерност. Спротивно на тоа се луѓе кои се опишуваат како
неодговорни, неорганизирани, површни и мрзливи.
Невротичност е особина која се однесува на тенденцијата да се доживее и
реагира на психолошки стрес и вклучува вознемиреност, раздразливост и честа
несигурност. Овие лица доживуваат хронични непријатни емоции (на пр. гнев,
тага, вина, страв), напнати се, несигурни, нервозни и нестрпливи, и поради тоа
се склони кон развој на различни психијатриски нарушувања. За разлика од нив,
емотивно стабилните луѓе се мирни, опуштени и трпеливи.
Отвореноста како особина вклучува креативност, интелектуален и
уметнички интерес, неконвенционални вредности и потребата за промена т.е
љубопитност, имаат тенденција за истражување нови работи и имагинација.
Спротивни се личности со тесни интереси, конзервативни гледишта на светот и
склони кон конвенционално однесување.
Голем број истражувања откриле дека особините на личноста, покрај
интелигенцијата, имаат многу важна улога во образовните резултати. Особините
на личноста играат важна улога во стекнувањето на знаење со оглед на тоа
што можат: да го насочат изборот на поединецот и степенот на отпор кога ќе го
вклучи во активности кои поттикнуваат мислење и академско опкружување, да
влијае на одредени навики кои имаат влијание врз училишниот успех, односно
ја одразуваат типичната изведба на поединецот, или што ќе направи, а не што
може да направи. Освен особините на личноста влијание има и одложувањето на
извршувањето на училишните обврски, уште наречено прокрастинација.
Прокрастинацијата е облик на однесување за кое е карактеристично
одложување на обврските и активностите. Најчесто личноста го одложува тоа
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што не ѝ е пријатно да го извршува, а истовремено се занимава со работи кои се
помалку важни и повеќе забавни во дадениот момент. Активностите се одложуваат
за наредниот ден, а кога ќе дојде тој има ново одложување, кое некогаш може да
оди до недоглед. Личноста ги перцепира обврските и активностите како досадни,
претешки, комплицирани или пак на некој друг начин фрустрирачки. Превземањето
на акцијата не дава гаранција дека таа ќе биде успешна и тоа делува демотивирачки
и се создава уште поголем страв од неуспех или изостанување на награда по
постигнување на целта. Во моментот кога има првично одложување на обврската
настанува едно привидно олеснување, но потоа следи бес и разочараност, односно
цел спектар на негативни емоции кои потоа уште повеќе го зголемуваат отпорот за
извршување на активноста. Овие личности имаат ниска толеранција на фрустрација
со развиен погрешен став дека секоја активност треба да биде интересна, лесна
и да предизвикува задоволство. Прокрастинацијата во образовниот процес се
дефинира како намерно одложување на почетокот или завршувањето на битни
академски активности. Академското одолговлечување се однесува на непотребно
одложување на активности кои поединецот сепак има намера да ги заврши,
особено кога доаѓа до создавање на емоционална нелагодност2.
Една од можните причини за прокрастинација на учениците од основно и
средно училиште е страв од социјална исклученост, односно потребата наместо
за извршување на задачи да трошат време во друштво на врсниците за да бидат
подобро прифатени. Интересни се истражувањата спроведени кај адолесцентската
популација кои покажуваат дека некои ученици не доживуваат емоционална
непријатност и негативни последици од одложувањето на обврските и таквите
резултати довеле до заклучок дека одложувањето не мора да го нарушува
академскиот успех.Овие испитаници тврделе дека ако одложуваат, содржината
на предметот кој го учат им е поинтересна и се повеќе мотивирани, повеќе
концентрирани, а имаат повеќе време за други активности, па потоа преминуваат
задоволни на учење. Ова доведува до заклучок дека некои поединци намерно
забораваат да ги извршуваат своите обврски поради придобивките што ги имаат. Врз
основа на ова истражувачите Чу и Чои од истражувања од 2005 година дефинираат
два типа прокрастинатори: активен и «позитивен» тип кои намерно одложуваат, но
успеваат да ги завршат задачите и да постигнат успех, како и пасивен и «негативен»
тип кои одложуваат, но не успеваат да доживеат успех3.
Во однос на оваа тема во трудот е направен преглед на некои позначајни
истражувања кои се однесуваат на поврзаноста на особините на личноста и
одложувањето со училишниот успех.
Низ истражувања од страна на Ебади и соработниците во тек на 2015 година
во рамките на особините на личноста е потврдено дека ниската совесност е
позитивно поврзана со одложувањето, а повишена невротичност негативно
поврзана со одложување што наведува дека поврзаноста помеѓу совесност
и одложувањето често е толку голема, што понекогаш се претпоставува дека
доцнењето е едно од обележјата на совесноста4.
Но, и покрај тоа што повеќе истражувачи нашле висока негативна корелација
2. Özer, B.U. (2011). A Cross Sectional Study on Procrastination: Who Procrastinate More? International Proceedings
of Economics Development & Research, 18, 34-37.
3. Chu, A. H. C. i Choi, J. N (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of “active” procrastination behavior on
attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 145(3), 245–264.
4. Ebadi, S. i Shakoorzadeh, R. (2015). Investigation of academic procrastination prevalence and tts relationship with
academic self-regulation and achievement motivation among high-school students in Tehran City. International
Education Studies, 8(10), 193-199.
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помеѓу совесност и прокрастинација, постои согласување меѓу истражувачите
дека тие се две посебни конструкции. Сепак, постојат нееднакви резултати за
поврзаноста помеѓу невротичноста и одложувњето. Ли, Кели и Едвардс во тек на
2006 година откриле и нелинеарни односи, при што прокрастинираат повеќе и
помалку невротични луѓе5.
За особината на екстраверзија во прашање е насоката на поврзаност,
додека интровертните се сметаат за посовесни и поработливи, екстравертните
имаат повисоко ниво на самопочитувања за разлика од оние што одложуваат.
отвореноста кон искуството се поврзува со особините како оригиналност и
фантазија, а тие не се поврзуваат со директно извршување на обврски во зададено
време, поради што се претпоставува негативна поврзаност на тој фактор со
одложувањето, иако голем број истражувања не ја потврдуваат таа поврзаност6.
Што се однесува на особината на пријатност, пронајдена е мала поврзаност
со одложувањето7.
Според Арему, Терациано и соработниците во откриле во истражување
во 2005 година поврзаност помеѓу прокрастинацијата како карактеристика,
импулсивноста и петте големи особини на личноста8.
Во тек на 2017 год во Хрватска од страна на Шоштариќ било извршено
истражување со 222 учесници, од втора, трета и четврта година од општата
гимназија.Биле применети Инструменти-Петфакторски прашалник на личност
и Туцкманова скала на прокрастинација. Резултатите покажале дека постои
позитивна поврзаност на особината на совесност со успехот, а негативна
поврзаност на екстраврерзија и пријатност со училишниот успех9.
Според Каратас во тек на 2015 е утврдено дека учениците кои постигнуваат
повисоки резултати на скалата совесност, имаат тенденција да постигнат повисоки
оценки отколку оние кои постигнуваат пониски резултати на оваа скала10.
Според Живчиќ-Бежиревиќ и соработниците во истражување во 2014 е
утврдено дека Една од можните причини за прокрастинација кај средношколците
и учениците е стравот од социјално исклучување, односно потребата да се
троши времето во друштво на врсници, наместо да се прават задачи за подобро
да бидат прифатат11.
Резултатите на истражувањето на Клингсиек во 2013 покажале дека
прокрастинација може да се појави во различни области во секојдневието, на
работа, на училиште, секојдневни обврски и активности, дури и во слободно време
и социјалните контакти. Но, најчеста е појавата во подрачјето на образованието
и деловниот живот, бидејќи во овие области постојат надворешно наметнати и
специфични рокови за исполнување на обврските12.
5. Lee, D., Kelly, K.R. i Edwards, J.K. (2006). A closer look at the relationships among trait procrastination, neuroticism,
and conscientiousness. Personality and Individual Differences, 40, 27-37.
6. Komarraju, M., Karau, S.J. i Schmeck, R.R. (2009). Role of the Big Five personality traits in predicting college students’ academic motivation and achievement. Learning and Individual Differences, 19(1), 47-52.
7. Aremu, A.O., Williams, T.M. i Adesina, F.T. (2011). Influence of academic procrastination and personality types on
academic achievement and efficacy of in-school adolescents in Ibadan. Ife PsychologIA, 19(1), 93-103.
8. Aremu, A.O., Williams, T.M. i Adesina, F.T. (2011). Influence of academic procrastination and personality types on
academic achievement and efficacy of in-school adolescents in Ibadan. Ife PsychologIA, 19(1), 103-113.
9. Šoštarić, Т. (2017).Osobine ličnosti, prokrastinacija i školski uspjeh . odsjek za psihologiju . Sveučilište J. J. Strossmayer. Osijek
10. Karatas, H. (2015). Correlation among academic procrastination, personality traits, and academic achievement.
Anthropologist, 20(1,2), 243-255.
11. Živčić-Bećirević, I., Smojer-Ažić, S. i Martinac Dorčić, T. (2014). Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu. Društvena istraživanja, 1, 47-67.
12. Klingsieck, K.B. (2013). Procrastination in Different Life-Domains: Is Procrastination Domain Specific? Current
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Предноста на женскиот пол во училишниот успех може да се објасни
со фактот што учениците имаат поголема мотивација за постигнување, па во
надминување на машките ученици во постигањата во средно училиште им помага
тоа што покажуваат повеќе компензирачки напори и самоконтрола и се повеќе
се гордеат со нивната продуктивност, утврдил Фишер и соработниците во тек на
2013 година13.
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ЗАКЛУЧОК
Одложувањето во извршувањето на обврските или прокрастинирање
претставува голема тешкотија за учениците и студентите, бидејќи кога прокрастираат,
тие не започнуваат со учење во оптимално време, туку многу подоцна од тоа, и
може да бидат одтргнати со други активности, наместо да учат. Сето тоа во доследно
време доведува до лош училишен успех. Најдобари индикатори на високи оцени се
особините на високата совесност и емоционална стабилност, а можно поконкретно
објаснување е дека помала е веројатноста совесни и емотивно стабилни ученици
да го одложуваат извршувањето на своите обврски.
Совесноста е најголем позитивен индикатор за училишниот успех, а по неа
следат отвореноста и пријатноста, исто така како позитивни индикатори, додека
екстраверзијата и невротизмот не се покажуваат како значајни индикатори за
успех во училиштето.
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ПРИМЕНА НА НОВИТЕ ТРЕНДОВИ ВО
ПРОФЕСОРСКАТА ПРОФЕСИЈА ВО ОСНОВНОТО И
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Апстракт: Улогата на професорот во образовниот процес, посебно во
последните двесет години се настојува да се промени. Првичната улогата на
професорот како посредник, денес се настојува да биде заменета со улога на
мотиватор, пријател, инструктор, пред се како резултат на новите вредности на
современото време и интернетот. Промените продуцираа сосема нови интереси
кај учениците. Голем број на теории и истражувања ги акцентираат новите атрибути
и новите вредности кои треба да ги развива професорската професија. Еден
аспект е теоријата и идејата, а сосема друг аспект праксата на реалниот процес
на настава. Во контекст на следење на трендовите на современиот професор
во трудот направен е приказ на истражување со прелиминарен карактер во
основнитите и средни училишта.
Клучни зборови: трендови, образование, промени, професори

Abstract: The role of the teacher and professor in the educational process, especially in the last two decades, has tried to change. The initial role of the professor as an
mediator, nowadays is replacing with the role of motivator, friend, instructor, and that is
result of the new values of modern and internet society. Changes have produced completely new interests among students. A number of contemporary research emphasizes
the new attributes and new values that the teacher›s profession should develop. One
aspect is the theory and the idea, and quite another aspect of the practice is the real
teaching process. In the context of monitoring the new trends of the contemporary teachers and professors in the primary and secondary schools, this article shows preliminary research done in several primary and secondary schools in this country.
Keywords: trends, education, changes, professors
Во изминатиот период наставата е значително променета, толку многу што
училиштата повеќе не се она на што се сеќаваат професорите од нивното детство.
Промените влијаеле и на можностите и предизвиците на наставата, како и на
ставовите, знаењата и вештините потребни за подготовка за професорска кариера.
Новите есенции на кои почива работата на професорите во формалниот
процес на образование се насочени кон нагласување на разновидноста на
целокупниот раст кај младите, продуцирање радост во процесот на учењето,
односно потреба од доживување на предизвик кај професорите да се осмислат
и да се прават интересни и возбудливи наставните активности за младите и да се
интернализира кај нив филозофијата на доживотното учење. Ова значи вредноста
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на наставата има нови димензии, кои не се концентрирани само на запомнување
на изолирани информации, туки стекнување на една нова флексибилна матрица
за живот1.
Учениците заедно во еден клас може да бидат девет години, во друг,
четири вообичаено во средните училишта, а може и да ротираат зависно од
потребите, може да бидат со различен статус, може да потекнуваат од различна
етничка припадност...единствено заедничко на сите е тоа што сите се различни,
неповторливи и единствено тогаш го живеат мигот на наставата кој треба
максимално да се искористи. Сите тие различни субјекти имаат потенцијали, имаат
можности да се развиваат во специфична област и да развиваат лични квалитети.
За тој правилен и максимален развој може да придонесе најмногу општеството,
низ визијата на наставата и семоќната улога на професорот во неа. Привилегијата
на професорот се огледува во задоволството да им помогне на «младите луѓе» на
еден интересен начин во овој пат на животна модификација2.
Посебно значајно е како професорот ќе ја негува различноста на секој
ученик и како ќе ги постави темелите за доживотно учење. Не може да се научи
ниту еден ученик со едноставно повторување на фразата дека треба доживотно
да се учи, туку оваа вредност се вградува спонатно низ повеќе сегменти како
отворена комуникација, разновидност и честа соработка со учениците низ
доволно долгиот процес на настава да се пренесе важната порака дека е вредно
да се учи, дека тоа е неопходна потреба за живот, дека е интерсно и дека има
многу во животот што да се учи -многу повеќе отколку било кој наставник или
училиште може да обезбеди. Учењето како процес, на ниво на разбирање, токму
со усвојување на суштински знаења, никогаш не завршува, иако честопати се
фокусира на краткорочни, непосредни задачи. Што и да е предмет на поучување,
професорот треба да биде во можност да го почувствува задоволството од
дизајнирањето на комплексни активности низ кои ефективно ќе комуницира со
учениците и тие меѓусебе со нови идеи и паралелно стекнување на нови знаења,
вештини и вредности.
Сите овие вредности и развојот на учениците зависат од вештината
при планирање и управување со процесот на настава. Професорите треба да
знаат како да ги објаснат идеите јасно и суштински, да ги презентираат новите
материјали на ниво на разбирање и со соодветно темпо, да ги истакнат врските
помеѓу новото учење и нивните претходни искуства од учењето и животот3.
Овие вештини задолжително треба да се практикуваат дури и од почетниците
наставници и постојано се подобруваат со текот на времето.
Како нови трендови во образованието, од кои поголем дел се веќе се
навлезени во нашата наставна реалност, а дел треба целосно да се случат се:
1. Зголемена разновидност: денес има многу повеќе разлики кои треба да
се видат кај учениците, отколку што постоеле порано. Дел од нив се резултат на
истражувањата во психологијата, педагогијата, но и како резултат на социјалните
промени, промените во менталитетот на учениците под влијание на глобалната
моќ на интернетот. Разновидноста на учениците ја прави наставата предизвик за
нова концептуализација.
1. Teaching now, https://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2018/12/the_teaching_profession_in_2018_
in_charts.html преземено 03.03.2019
2. Seifert., K, Sutton., R.(2009). Educational Psychology, Second Edition.The Saylor Foundation,USA, pp.8
3. Teacher, https://www.teachermagazine.com.au/columnists/andreas-schleicher/elevating-the-teaching-profession преземено 01.03.2019
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2. Зголемена примена на наставна технологија: денес самите училиштата,
професорите, родителите и учениците почесто користат компјутери отколку
рачно пишан збор, и тоа за активности почнувајќи од елементално барање
на информации, за истражување, комуницирање, се до водење евиденција.
Технологијата создава нови начини за учење водени од техничките средства.
Таа го промени и начинот на кој самите професори можат да учат ефикасно. За
повеќето професори, «технологија» значи користење компјутери и интернет како
ресурси за настава и учење. Овие алатки значително ја зголемија количината на
информации достапни за учениците. Со Интернет, сега е релативно лесно да се
пристапи до најнови информации за практично секој предмет што може да се
замисли, често придружено со слики, видео клипови и аудио за да го придружува
процесот на учење со внимание и интерес.
3. Зголемување на одговорноста во образованието: самата отвореност и
јавност на образовниот процес придонесе едукаторите да посветуваат поголемо
внимание на планирањето и реализирањето на наставата за тоа како квалитено да
се предава и како објективно и севкупно да се оценува ученикот. Евалуацијата како
форма на контрола на квалитетот на наставата постојано треба да е под надзор
првично на самоевалуацијата од страна на секој професор во образовниот процес.
4. Зголемен професионализам на професорите: денес повеќе од кога и да
било, се посветува внимание како на процесот на оформување на формалното
образование на професори по било која област, така и на неформалните обуки и
информалниот облик на самоусовршување на професорите. Професионализмот
ја подобрува наставата, со создавање на повисоки стандарди на пракса кои се
создаваат поголеми загрижености за тоа дали одредени професори и училишта
се «доволно добри». Времиња се менуваат, и наставата станува уште попривлечна,
предизвикувачка и вредна професија. Новите трендови значат дека треба
формалните подготвки за наставна професија треба да се одвиваат поинаку
отколку во минатото. На пример, потребно е повеќе време за практична настава во
училиштата, и правење намерни напори за поврзување на концептите и идеите на
образованието со моментално најдобрите светски практики во образованието4.
Во однос на проблематиката направено е истражување од дескриптивен
карактер, како облик на следење на начинот на работа на професорите во нашиот
образовен процес. Целата на истражувањето беше да се утврди дали постои
разлика на нивото на апликација на современите трендови на образование во
основно и средно образование. Генерална хипотеза на истражувањето беше
поставена во облик на постоење разлики во однос на примената на современите
трендови кај професорите во основните и средни училишта.
Истражувањето беше реализирано во тек на март и април во 2018 година
во 6 основни и 6 средни училишта во државава. Се работеше за прелиминарно
истражување во кое беа опфатени по 30 професори од основни и 30 професори од
средни училишта, вкупно 60 испитаници. Испитаниците со техниката на анкетирање,
пополнуваа два инструменти и тоа прашалник за социо-демографски податоци и
специјално конструиран анкетен лист со Ликертова скала соодветно изработен за
проблемот на истражување. Постапката на истражување се реализираше согласно
етичките начела на истражување. Податоците се обработија со користење на
софтверскиот пакет SPSS на ниво на дескриптивна статистика.
4. Seifert., K, Sutton., R.(2009). Educational Psychology, Second Edition.The Saylor Foundation,USA, pp.10-11
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Во основно образование просечната возраст на испитаните професори беше
42 години, а во средните училишта просечната возраст беше 45 години. Од нив
во основно образование од вкупно 30 професори, 27 или 90% пофесори беа од
женски пол, а само 10 % или 3 професори беа машки пол. Во средно образование
од вкупно 30 испитаници, 18 или 60% беа женски пол, а 12 или 40% машки пол.
Во овој дел од истражувачките резултати се прикажани споредбите помеѓу
професорите во основно и средно образование, во однос на различните аспекти
на современите трендови и тоа: 1)почитување на разновидноста низ примена
на разновидни наставни форми и отворена комуникација во наставниот процес,
2)примена на технологија низ користење на интернет во настава, 3)зголемена
одговорност низ сопствена самоевалуација, и 4)низ зголемена професионалност низ
посетување на семинари и самоучење. За испитување на разликата користен е t-тест
за независни примероци заради утврдување на статистичка значајност на разликата
во аритметичките средини помеѓу професорите во основно и средно образование.
1) Во однос на почитување на разновидноста низ примена на разни наставни
форми во наставата резултатот од t-тестот покажа дека професорите во основно
образование (M = 41,58; SD = 4,721) имаат статистички значајно повисоко ниво на
примена на разновидни наставни форми во наставниот процес, во споредба со
професорите во средно образование (M = 35,27; SD = 7,358) (t (58) = 4,571, p<0.01).
Ваквиот резултат ја потврдува потхипотезата според која, постојат разлики во
примената на разни наставни форми во наставата во основно и средно образование.
Резултатот од утврдувањето на статистичката значајност на разликата
помеѓу аритметичките средини за застапеноста на отворена комуникација помеѓу
професорите и учениците во основните и средните училишта покажува дека кај
професорите во основно образование (M = 39,62; SD = 5,024) статистички значајно
е застапена во повисока мера отворената комуникација во споредба со наставата
спроведена од професорите во средно образование (M = 31,65; SD = 7,425) (t (58)
= 3,463, p<0,01). Овој резултат ја потврдува потхипотезата дека постојат разлики
во комуникацијата во наставниот процес во основните и средните училишта.
Овие два индикатори укажуваат на повисокото ниво на примена на трендот на
разновидност од страна на професорите во основното образование.
2) во однос на примена на технологија во наставата низ користење
на интернет во процесот на поучување, добиениот резултат покажува дека
професорите во основно образование (M = 25,65; SD = 4,098) покажуваат
статистички значајно повисоко ниво на користење на интернетот во наставата во
споредба со професорите во средно образование (M = 21,09; SD = 4,685) (t (58) =
3,598, p<0.01). Со овие вредности се потврдува потхипотезата според која постојат
разлики во степенот на примена на интернет во наставниот процес во прилог на
професорите во основно образование наспроти средното образование.
3) трендот на зголемена одговорност низ сопствена самоевалуација,
низ добиениот резултат на t-тестот покажува дека професорите во основно
образование (M = 42,89; SD = 4,724) имаат статистички значајно повисоко ниво
на самоевалуација во однос на професорите од средно образование (M = 34,68;
SD =6,547) (t(58) = 5,298, p<0,01). Овие вредности ја потврдуваат потхипотезата,
според која постојат разлики во степенот на сопствена самоевалуација во прилог
на професорите во основното образование.
4) во однос на трендот на зголемена професионалност кај професорите
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низ посетување на семинари добиениот резултат на t-тестот за утврдување на
статистичка значајност на разлики помеѓу аритметички средини покажува дека
професорите од основно образование (M = 34,14; SD = 6,124) имаат статистички
значајно поголема посетеност на семинари и обуки во споредба со професорите
од средните училишта (M = 22,63; SD = 6,496) (t(58) = 5,395, p<0,01). Со ова се
потврдува потхипотезата дека постојат разлики во однос на професионалноста
кај професорите низ посетување на семинари во полза на професорите од
основно образование.

ЗАКЛУЧОК
Поучувањето во 21 век нуди бројни предзвици и сатисфакции за
професорската професија, како сведочење и поттик за израснувањето на младите
луѓе, всадување на доживотно учење, предизвици и возбуда за дизајнирање на
наставата низ ефективно инструирање насочено кон новите едукативни цели.
Четирите трендови влијаат на патот на кој овие задоволства се искусуваат:
зголемување на разновидноста на учениците, зголемувањето на технологијата
во училиштата, зголемување на очекувањата за одговорност во образованието
и зголемувањето на професионализмот кај професорите. Секој тренд претствува
нова можност за учениците и за професорите, но секако ги зголемува и новите
подрачја за активности на професорите. Целата на статијата е професорите да
направат конструктивна примена на трендовите и да најдат секој сопствен начин
за справување со нивните специфични предизвици и дилеми. Во оваа насока
енормно е значењето на субјектот и посебноста на секој ученик, соодветната
мотивација и инструкциите за подобрување, како и психолошката и социјална
свесност на професорите. Треба да се нагласи дека неизмерно важно е да се
направи рамнотежа на искуствата во согласност со сегашните и новите потреби
на наставата и со новиот тип на ученици, како и новите барања на пазарот на
трудот. Дури и самото разбирање на овие трендови на современото образование
од страна на професорите се показател дека Вие сте вид на професор не само
таков современ каков што сакате да бидете, туку таков каков што треба да бидете
во футуристичка смисла.
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Со оглед на фактот дека сите поединечни потхипотези на главната хипотеза
беа потврдени, се заклучи дека се потврдува и вистинитоста на генералната
истражувачката хипотеза, според која, постојат разлики во примената на нивото
на апликација на современите трендови на образование во основно и средно
образование во прилог на основното образование. Добиените податоци се од
прелиминарен карактер, и се само еден мал индиктор на реалната состојба во
образованието. Тие се исто дел од мозаикот на фактот дека е направен добар потег
во однос на апликацијата на современите трендови во образованието во нашата
држава. Ова треба да е поттик за превземање на поинтензивни истражувања со
поголем обем за следење на состојбата образованието на терен и паралелно
подобрување на наставната реалност.
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ НА ПРИМЕРЕ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Аннотация: В статье рассматриваются психологические особенности
агрессивного поведения у подростков, воспитывающихся в семьях и подростков
из детских домов, доминирующие проявления агрессии, связь с индивидуальнопсихологическими оосбеностями. В статье приводятся результаты эмпирического
исследования психологической специфики агрессивного поведения у
подростков-сирот.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное действие,
агрессивное поведение, фрустрация, конфликт

Annotation: The article discusses the psychological characteristics of aggressive
behavior in adolescents who are brought up in families and adolescents from orphanages, the dominant manifestations of aggression, and their connection with individual psychological abilities. The article presents the results of an empirical study of the
psychological specifics of aggressive behavior in orphan adolescents.
Keywords: aggression, aggression, aggressiveaction, aggressivebehavior, frustration, conflict
По определению Е.П. Ильина, агрессивность – это свойство личности,
которое отражает склонность к агрессивному реагированию при возникновении
фрустрирующей и конфликтной ситуации. Агрессивное действие – это
проявление агрессивности, как ситуативной реакции. Если же агрессивные
действия периодично повторяются, то в этом случае следует говорить об
агрессивном поведении. Агрессия же – это поведение человека в конфликтных и
фрустрирующих ситуациях.[3, c.13]
При
состояниях
психической
травматизации,
глубочайшего
психологического дискомфорта дети прибегают к физической ауто- и
гетероагрессии, в менее тяжелых случаях — к негативизму, вербальной и
косвенной агрессии. При сохранности дефицита позитивного родительского
отношения и отсутствии социализации агрессивных тенденций, устремлений
детей, самоконтроля, проявляемая ими агрессивность, по мере их взросления,
приобретает более враждебный окрас, отягчаясь в движении от социальнонеодобряемых действий и их форм к уголовно-наказуемым деструктивным
деяниям.[1, с.369]
В подростковом возрасте может проявляться агрессивное поведение.
Проявления агрессивности у мальчиков и девочек-подростков различно.
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PECULIARITIES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENT AGE ON THE EXAMPLE OF CHILDREN›S HOUSE
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Подростки, чья самооценка находится в конфликте с внешней оценкой социума
(оценка ниже и не соответствует самооценке), значимо отличаются от своих
сверстников более высокими показателями агрессии. Одной из форм агрессивного
поведения является аутоагрессивное поведение, которое представляет собой
деструктивное, саморазрушающее поведение.[2, c.112]
Агрессивные действия рассматриваются не только как результат фрустрации,
но и как следствие учения, подражания другим людям. Агрессивное поведение
в этой концепции трактуется как результат следующих когнитивных и других
процессов[5, с. 160]:
1. Оценки субъектом следствий своего агрессивного поведения как
положительных.
2. Наличие фрустрации.
3. Наличие эмоционального перевозбуждения типа аффекта или стресса,
сопровождающегося внутренней напряженностью, от которой человек
хочет избавиться.
4. Наличие подходящего объекта агрессивного поведения, способного
снять напряжение и устранить фрустрацию.
Э. Фромм полагал, что человек психологически культурен лишь в той
степени, в какой он оказывается в состоянии контролировать в себе стихийное
начало. Если механизмы контроля ослаблены, то человек склонен к проявлению
злокачественной агрессии, синонимами которой можно считать деструктивность
и жестокость [4, c.40].
С целью общей характеристики выборки был проведен сравнительный
анализ данных. В результате было выявлено, что в целом выборка испытуемых
характеризуется следующими показателями: уровень вербальной агрессии
значительно выше у детей - сирот, чем у детей из семьи; физическая агрессия имеет
средний уровень у обеих групп; предметная агрессия имеет средний уровень
у обеих групп; эмоциональная агрессия имеет средний уровень у обеих групп;
уровень аутоагрессии значительно выше у детей-сирот, чем у детей из семьи.

Рисунок 1. Формы агрессивности по методике Почебут у подростков
имеющих семью
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Рисунок 2. Факторы агрессивности по методике Почебут у подростковсирот.
Таким образом, мы видим, что испытуемые 1 группы характеризуются
склонностью к вербальной агрессии и аутоагрессии. В остальных видах агрессии
имеют средние показатели по двум группам.
Анализ применения теста Кеттелла показал, что дети-сироты отличаются
следующими показателями:
»» склонность к интроверсии;
»» эмоциональная неустойчивость;
»» неуверенность в себе;
»» высокий уровень тревожности;
»» эмоциональная зрелость;
»» импульсивность.
В результате сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента оказалось,
что подростки из детского дома, по сравнению с обычными школьниками,
проявляют слабый интерес к общественным стандартам, не прилагают усилий
для выполнения общественных норм и требований, склонны к непостоянству
и могут легко бросать начатое дело, чаще отказываются от своих обязательств.
Отличаются жестокостью, реалистичностью, практичностью.
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С целью выявления особенностей агрессивности у подростков – сирот и
подростков, имеющих семью, был проведен сравнительный анализ полученных
данных с использованием t-критерия Стьюдента.
Сравнению подверглись две группы испытуемых:
»» 1 группа: воспитанники детского дома;
»» 2 группа: дети, обучающиеся в обычной школе.
В результате сравнительного анализа данных были выявлены значимые
различия в показателях агрессивности между двумя группами (на уровне p≤ 0,01)
по шкалам вербальной агрессии и самоагрессии.
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Анализирую полученные результаты можно сказать, что подростки,
лишённые семейного воспитания более замкнутые, могут быть жестокими и
бескомпромиссными.
Результаты проведённого эмпирического исследования убедительно
показали, как важна семья или, по крайней мере, тёплая доброжелательная
атмосфера, для гармоничного формирования личности подростка.
По результатам эмпирического исследования были сделаны следующие
выводы:
»» воспитанники детского дома, склонны к проявлению вербальной
агрессии, этим они отличаются от детей из семей;
»» склонность к саморазрушительному поведению у воспитанников
детского дома выше, чем у обычных школьников.
На основании теоретико-методологического анализа научной литературы
и проведенного эмпирического исследования были разработаны методические
рекомендации родителям и педагогам по коррекции агрессивного поведения
подростков:
»» помочь подростку найти круг интересов;
»» доброжелательная атмосфера;
»» быть внимательным к нуждам и потребностям подростка;
»» демонстрировать модель неагрессивного поведения.
»» быть последовательным в наказаниях подростка, наказывать за
конкретные проступки;
»» четко разделять санкции и наказания;
»» наказания не должны унижать подростка;
»» обучать приемлемым способам выражения гнева;
»» давать возможность проявлять гнев непосредственно после
фрустрирующего события;
»» обучать распознанию собственного эмоционального состояния и
состояния окружающих людей;
»» развивать способность к эмпатии;
»» расширять поведенческий репертуар подростка;
»» отрабатывать навыки адекватного поведения в конфликтных ситуациях;
»» организовать занятия спортом, например, плаванием.
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СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ – СЕРЬЕЗНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: Счастье человека с развитым сознанием – это не «одинокий
остров» в море несчастья других людей. Даже когда «объективное» несчастье
другого человека невозможно полностью устранить, то сочувствие, понимание
и солидарность к жертве являются всеобщей невидимой коррекцией зла. Мы
живет в динамическом мире, в котором обязанности и конформизм часто
сводятся к пассивному комментированию событий, происходящих рядом с
нами, хотя с небольшой долей любви и участия мы бы могли положительно на
это повлиять. К сожалению, тех, кто конкретными действиями борется против
несчастья и боли меньшиство.
Kлючевые слова: человек, сочувствие, понимание, насилие, жертвы

Abstract: The happiness of a person with a developed consciousness is not a
“lonely island” in the sea of other people›s misfortunes. Even when the “objective”
misfortune of another person cannot be completely eliminated, sympathy, understanding and solidarity with the victim are a universal, albeit an invisible and impotent correction of evil. We live in a dynamic world in which duties and conformism
often boil down to passive commenting on events occurring in the vicinity of us, although with a small amount of love and participation we could positively influence
these Unfortunately, those who are fighting with concrete actions against misfortune and pain are less in number.
Keywords: man, sympathy, understanding, violence, victims
Понятие «семейное насилие» существует многие века. Оно такое же
старое, как и само человечество, и не может быть ассоциировано с какойто одной определенной культурой, расой, верой или другим социальным
признаком. Еще двадцать лет назад в Р.Македония считалось, что семейное
насилие — это событие личного характера, которое происходит за закрытыми
дверями1. Никто не интересовался и не старался решать проблемы тех, кого
избивают и унижают, которые не имеют права голоса и выбора, т. е. многих
тысяч жертв, которые, перешагивая порог дома, заходили в ад — замкнутый
круг семейного насилия.
В отличие от многих стран мира, в которых уже почти три десятилетия
социальная и научная общественность занимаются проблемами семейного
насилия, рассматривая его как в теоретическом, эмпирическом, социальном
1. Студија “Живот во сенка“ (УСАИД), Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ
– ЕСЕ, Скопје 2007 (стр. 1)
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и правовом аспектах, в Македонии об этой проблеме впервые заговорили в
1994 году. Неправительственные организации (НПО) не только представили
перед общественностью проблему семейного насилия, но и открыли первые
горячие телефонные линии для женщин и детей, являющихся жертвами
данного вида насилия.
Семья, среди членов которой существует насилие, представляет
особенную общественную группу, функционирующей как система со значимой
социализирующей функцией. Роль и положение каждого члена такой семьи являются
строго определенными, при чем в большей мере они определяются культурой
данной ячейки, которая путем социализации переносится из поколения в поколение.
Обсуждая проблему насилия над женщинами, можно найти многие ответы на
вопросы, если рассмотреть положение женщины в целом в данном обществе.
Определение насилия над женщиной, данное ООН (в Декларации об
искоренении насилия в отношении женщин, Резолюция 48/104 от 20.12.1993г.
Генеральной Ассамблеи), гласит: «Насилие над женщинами — это любой акт
насилия, совершённый на основании полового признака, который причиняет
или может причинить физический, половой или психологический ущерб или
страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов».
Чтобы иметь целостное представление об определенной личности,
кроме всего прочего, необходимо знать условия, в которых она живет. Основы
поведения личности необходимо искать в самой семье, хотя большое значение
имеет и окружающая среда, в которой данная личность живет и действует в
социальном, психологическом, экономическом и других отношениях.
Жизнь внутри семьи для детей является первой школой, в которой
они получают эмоциональное образование. Именно там они осознают
свои собственные чувства и то, как другие реагируют на их чувства, учатся
тому, как принять собственные чувства и как их выразить, а также учатся
эмоциональному поведению. Чтобы овладеть всеми этими умениями, для
ребенка важны не только родительские слова и поступки, но и то, каким
образом родители справляются с собственными чувствами и каким является
их взаимное эмоциональное общение. Некоторые родители приказывают,
повышают тон, теряют терпение при малейшем неуспехе ребенка. Некоторые
даже унижают ребенка, называя его глупым. Они, в основном, показывают тот
же тип поведения, который имеет место и в их браке, т. е. они руководствуются
нетерпимостьюстью и презрением.
В процессе эмоционального воспитания детей родители чаще всего
совершают данные три ошибки:
»» полностью пренебрегают детскими чувствами и рассматривают
детское беспокойство как нечто незначительное, которое пройдет
само по себе;
»» слишком необъективны, т. е. воспринимают чувства ребенка, но
считают, что ребенок имеет выгоду от пережитого эмоционального
кризиса;
»» презирают и не уважают детские чувства. Чаще всего родители осуждают
ребенка и являются слишком строгими, когда делают замечания и
наказывают. В результате этого дети реагируют по-разному: замыкаются
в себе, становятся одинокими, слабовольными, безучастными,
раздражительными, подавленными, грустными, несчастными, ими
овладевают заботы и страхи. У некоторых детей появляются трудности
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мышления и концентрации внимания, они не могут быть спокойными,
реагируют нервно и шумно.
Ребенок растет, проходит через период полового созревания и входит в
период юношеского возраста. Если в семье все это время существует девиантное
поведение и семейное насилие, тогда юная личность будет подвергнута
отрицательным последствиям.
Личность может подвергаться семейному насилию в течении всей жизни,
начиная с детства и вплость до глубокой старости. Чаще всего жертвами семейного
насилия становятся женщины, дети и старики. Насилие в семье включает в
себя широкий спектр угрожающего поведения, которое один из членов семьи
использует, чтобы властвовать и контролировать другого члена семьи или чтобы
удовлетворить некоторые собственные потребности за счет других.
Последствия от воздействия насилия являются множественными и имеют
огромное влияние на психическое здоровье тех, кто напрямую с ним сталкивается,
а также на здоровье наблюдателей! Самые распространенные последствия: низкий
уровень самоуважения, напряженность, подавленность, агресивность, попытки
самоубийства, зависимость, нестабильность в партнерских отношениях, а также
низкая производительность труда2. Семейное насилие можно объяснить только с
помощью интерактивного взаимодействия большего количества факторов, которые
разделены на три группы: индивидуальные характеристики, характеристики семьи
и характеристики более широкого общественного окружения.
Существует ясная взаимосвязь между возникновением насилия в семье и
присутствием насилия в обществе, включая и насилие, показываемое в СМИ. Также
семейное насилие переносится из поколения в поколение. Насилие, переживое
в детстве, способствует развитию насилия в более позднем возрасте. Именно
поэтому семейное насилие не может рассматриваться как «личная семейная
проблема». Оно представляет серьезную общественную проблему, которая
требует вмешательства со стороны общества и профессиональных служб.
Общественный интерес и интерес со стороны социальных работников,
которые усиленно работают над разъяснением данного сложного феномена,
наказательно-правовой сферы и многих неправительственных организаций
вызывает тот факт, что несмотря на рост самосознания в отношении
предубеждений, усовершенствование образовательного потенциала, улучшение
жизненных стандартов, семейное насилие все таки продолжает распрострянятся
с устрашающими темпами и проявляется во все более разнообразных формах.
Особенный интерес среди ученых и СМИ вызывает тот факт, что семейное
насилие существует и между людьми, обладающими высоким интеллектуальным
потенциалом, высокими общественными позициями, хорошей репутацией в
обществе. Этот сложный феномен все еще до конца не объяснен. Соответсвенно,
целевой группой не являются «низкие» слои общества (категория слабообразованных,
т. е. с более низким культурно-образовательных уровнем, низким экономическим
статусом, социальными отклонениями, болезнями и т. д.). Понятие «семейное
насилие» все глубже проникает во все уровни общественной дифференциации.
Необходимо иметь ввиду, что в большинстве случаев о семейном насилии не
сообщается в соответствующие органы власти. Данный факт является особенно
обеспокоительным и характерным для стран с переходной экономикой (в том
2. Студија “Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејното насилство“,
Здружение за еманципација на, солидарност и еднаквост на жените РМ – ЕСЕ, Скопје, 2008, стр. 7-8
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числе и Р.Македония), в которых не существует четко организованной системы, а
также не хватает хорошо обученных кадров и наказательного права, с помощью
которого бы можно было наказать преступников. Также необходимо упомянуть
и о том, что даже после сообщения о случае насилия жертвы не обладают
необходимой защитой и становятся мишенью для мести со стороны преступника,
которая чаще всего является еще более жестокой, чем первичный акт насилия.
Поэтому основные усилия всех учреждений должны быть направлены на
более активную поддержку и стимулирование жертв к сообщению о семейном
насилии в любом его виде, создание строгих норм и законов, которые будут
введены в практику с целью обеспечения правды, а также на создание
функциональной системы, которая будет препятствовать повторению семейного
насилия и обеспечит повторную социализацию жертв в обществе.
Слово «насилие», в соответствии со своей этимологией, означает
агрессивное, нежеланное, неприятное поведение, направленное против воли
другого человека. Насилие может проявлятся самым разнообразным образом, но
считается, что даже самая незначительная словесная агрессивность не должна
быть характерной чертой человека, живущего в современном цивилизованном
мире. Но, несмотря ни на что, человеческое естество мало изменилось на
протяжении веков. Зло и насилие – иррациональны, их невозможно рассматривать
как рецидив, происходящий из каких-то невозвратно прошедших времен. Они
проявляются на всех этапах человеческой истории, меняя лишь свой внешний
облик, чтобы соответствовать новым временам и условиям жизни. И, несмотря на
все новые и новые достижения в области технологий, насилие повреждает самое
основное, хрупкое и человеческое.
Говоря о насилии, мы, прежде всего, думаем о состоянии, в котором
находится другая жертва, т.е. о ее низшем положении. Мы живем в мире, в
котором женщины и дети априори входят в категорию низших. Они являются
самой ранимой категорией общества, на которую направлено иррациональное
насилие. Прогресс лишь маскирует способы, с помощью которых наносится
все та же грубая и бесконечная боль, которая препятствует появлению любви и
душевного роста человечества в целом.
Случаи насилия, в которые втянуты дети, насилие над детьми (особенно в
кругу семьи) и насилие со стороны детей вызывают особенное беспокойство во
многих странах мира, в том числе и в Р.Македония3. В Македонии нет достаточных
эмпирических данных данного типа, а так же не оценена эффективность
существующих систем защиты и предоставления услуг жертвам насилия. Основые
данные, связанные с защитой детей в Македонии, являются труднодоступными,
т.к. случаи насилия и жестокого обращения, которые связанны с детьми,
чаще всего остаются скрытыми, хотя общеизвестно, что эта проблема широко
распространена.
Все мы знаем универсальное положение: насилие у нас является таким же
страшным и унизительным, имеет те же формы и то же влияние на жертв, как и
везде в мире. Жаль, что самое точное тождество с мировыми тенденциями мы
постигаем таким отрицательным образом. Возможно ли остаться хладнокровным,
быть лишь профессионалом в работе, сталкиваясь с такими проблемами? Даже
читая о семейном насилии, мы соприкосаемся с несчастьем жертвы и не можем
3. Трајкова, В., “Извештај: Проценување како реагираат институциите во ПЈР Македонија кои се надлежни за
заштита на децата од насилство“, Институт за социјална работа и социјална заштита – Филозофски факултет
Скопје (2006), стр. 8
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остаться равнодушными, а многие зададут себе вопрос: «Что делаю я? Чем могу
помочь?».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анализа на засолништа, Здружение за еманципација, солидарност и
еднаквост на жените на Р.М. – ЕСЕ, Скопје (2010)
2. Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно
насилство (2010) Програма за работа на псијолошко советувалиште
за семејно насилство, Здружение за еманципација, солидарност и
еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ, Скопје
3. Годишен извештај за работата на сос телефонот за деца и млади 0800 1
22 22 и на бесплатната правна служба при првата детска амбасада во
светот Mеѓаши во 2012 година, Скопје, јануари 2013
4. Програма за работа на психолошко советувалиште за семејно
насилство “Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на
семејното насилство“, Издава Здружение за еманципација, солидарност
и еднаквосат на жените на РМ – ЕСЕ, Скопје (2010)
5. Трајкова, В., “Извештај: Проценување како реагираат институциите во
ПЈР Македонија кои се надлежни за заштита на децата од насилство“,
Институт за социјална работа и социјална заштита – Филозофски
факултет Скопје (2006)

67 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Универсальные истории международных и македонских жертв насилия
являются важным материалом для обучения бывших, нынешних и, к сожалению,
будущих жертв насилия. Семейное насилие в течение длительного времени
скрывается из-за стыда, который, в сущности, защищает насильника, а также изза укорененного парадоксального «защитного» поведения общества, которое
готово «спрятать» неприятное, словно оно никогда не случалось, и пренебречь
преступным поведением из-за конформизма и безразличия к другому человеку.
Большой оптимизм и желание побороть одиночество и душевную пустоту,
заполнив ее любовью, могут дать новый смысл жизни. Такие человеческие
превоплощения могут привести к появлению особенных человеческих качеств
и особенных условий, соответствующих среде, в которой он растет и которая
заставляет его принять собственный кризис как вызов и превратить его в шанс
на успех и перемены.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений педагога
с делинквентными подростками. Коррекционная деятельность педагога в
отношении делинквентных подростков основана не то¬лько на реализации
различных профессиональных компетенций, но и на наличии комплекса
личностных качеств, позволяющих эффективно организовать процесс коррекции.
В представленном исследовании авторитет педагога связывается с личностными
качествами и проявляемой психологической близостью.
Ключевые слова:
авторитет педагога, психологическая близость,
делинквентные подростки, личностные качества педагога

FEATURES OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL PROXIMITY OF THE TEACHER WITH DELINQUENT TEENAGERS
Abstract: The article deals with the relationship of the teacher with delinquent
teenagers. The correc-tional activity of the teacher in relation to deviant adolescents is
based not only on the implemen-tation of various professional competencies, but also
on the presence of a complex of personal qualities that allow to effectively organize
the correction process. In the present study, the au-thority of the teacher is associated
with personal qualities and manifested psychological close-ness.
Keywords: authority of the teacher, psychological proximity, delinquent teenagers, person-al qualities of the teacher
В психолого-педагогической научной литературе уделяется немало
внимания изучению личностных каче¬ств педагога, его авторитету, которые
позволяют ему более эффективно осуществ¬лять процесс обучения и воспитания
(И.П. Андриади, М. Ю. Кондратьев, Дао ТхиОань и др.). Мнения о том, что авторитет
учителя зависит от совокупности его личностных качеств, придерживается
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вьетнамский исследователь Дао ТхиОань [2]. По мнению И.П. Андириади,
авторитет образуется синтезом свойств личности: если свойства педагога
отвечают требованиям деятельности, то он является авторитетным для коллектива
школьников, и наоборот, несоответствие свойств личности требованиям ведет к
неавторитетности руководителя [1]. По мнению известного психолога в области
девиантологии М. Ю. Кондратьева, авторитетом называется человек, с мнением
которого считаются, которому стремятся подражать и которому доверяют решение
тех или иных вопросов [3]. Автор выделил стадии становления авторитета учителя.
Одна из стадий – «педагог как референтное лицо». Данная стадия становления
авторитета учителя характеризуется его «личностным видением», «личностным
различением». При этом усиливается личностная избирательность учащихся:
какие-то учителя оказываются референтными и авторитетными, а какие-то нет [3].
Референтность (от лат. re ferens – сообщающий) – отношение значимости,
связывающее субъекта с другим человеком или группой лиц. В отечественной
социальной психологии референтность определяется как «отношение
значимости, связывающее субъекта с другим человеком или группой лиц»
[4, С. 141]. В основу термина «референтность» положено понятие значимой
избирательности при определении субъектом своих ориентаций (мнений,
позиций, оценок). Функцию референтного объекта, с которым индивид соотносит
себя, могут выполнять группа членства, какая-либо внешняя группа, отдельный
человек (реальный, вымышленный идеал, литературный герой и т.д.). Значение
термина «референтность» в отечественной социальной психологии связано с
понятием «значимый другой», введенным в социальную психологию в 30-х годах
XX века благодаря Г. Салливану.
В зарубежной психолого-педагогической научной литературе исследование
влияния взаимоотношений учителя и подростков в ходе формирования
авторитетности наставника, основанное на взаимной перцепции и личностных
качествах осуществляется в следующих направлениях: изучения взаимоотношений
с учителем в период подростковой идентификации и рисков девиаций (W. J. Livesley, D. B. Bromley [7]), выделения закономерностей формирования подростковых
девиаций (A. E. Bonny, M. T. Britto, B. K. Klostermann, R. W. Hornung and G. B. Slap
[6], C. Murray, & K. Malmgren [9], S. Waters and D. Cross [10]), изучения специфики
общения подростков-девиантов и учителей (A. Lessard, M. Poirier & Fortin, L. [8].
В вопросе о комплексе личностных качеств педагога и их влияния на процесс
формированияпсихологическойблизостииавторитетауделинквентныхподростков,
мы взяли за основу предположение о том, что референтность и авторитет педагога
связаны с проявляемой педагогом-наставником психологической близостью. Для
изучения личностных особенностей и референтности педагогов наиболее успешно
осуществляющих процесс обучения и воспитания делинквентных подростков
использовались следующие методики: модифицированная шкала «симпатической
дистанции» Д. Фелдса [5], шкала референтности [5], оценка личностно и
профессионально значимых качеств педагогов.
Исследование проводилось на базе Медико-психологического центра г.
Липецка. Всего в исследовании приняли участие 8 педагогов и 17 подростков,
состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
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Вначале подростки оценивали по 11-балльной шкале Д. Фелдса степень
психологической близости каждого из предложенных педагогов-наставников с
использований вопросов-ситуаций. Далее по 5-балльной шкале референтности
определялась значимость (авторитетность) личности того или иного педагога
для группы подростков. Подросткам также предлагалось 20 личностно и
профессионально значимых качеств педагогов, которые они оценивали по
10-балльной шкале.
Экспериментальное изучение взаимосвязи личностных качеств,
референтности и авторитета у делинквентных подростков позволяет сде¬лать
следующие выводы:
»» Авторитет педагога и его референтность у делинквентных подростков
определяется как психологической близостью педагога-наставника
с ними, так и комплексом отдельных профессионально значимых
личностных качеств.
»» Выявлено, что делинквентные подростки интуитивно выбирают в
качестве референтного (значимого, авторитетного) для них лица
педагогов с предельной выраженной психологической близостью.
»» В ходе оценки личностных качеств педагогов делинквентные подростки
отдали предпочтения (7 баллов и более) тем свойствам, которые входят
в профессиограмму педагога и, в целом, связаны с его психологической
близостью с детьми: умение понять и принять, душевность, честность,
уверенность в себе, общительность, требовательность, доброта,
уважение к детям, искренняя любовь к детям и др.
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Рис.1
Взаимосвязь психологической близости и личностных качеств
педагогов, авторитетных и неавторитетных у делинквентных подростков
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ПРОФИЛОТ НА ЛИЧНОСТ КАКО ФАКТОР НА РИЗИК ЗА
МЕНТАЛНИ НАРУШУВАЊА

THE PROFILE OF PERSONALITY AS A RISK FACTOR FOR
MENTAL DISORDERS
Abstract: Numerous researchers pointed to some specific personality traits as
risk factors for mental disorders. The purpose of this paper is to examine personal
characteristics common to people with depressive episodes, which can have positive
implications for the diagnosis and treatment of these individuals. The paper examines
the relationship of depression with the five-factor model of personality. The methodological approach is designed as a longitudinal study, with an overview of personality
profiles common to people with depression. The sample consists of 63 people with a
diagnosis of a depressive episode that has been treated in a psychiatric practice for a
period of 1 to 5 years. The results showed a significant correlation of depression with
the dimensions of the five-factor model. The conclusion of this research is that a specific profile of personality with certain personality traits is a risk factor for depressive
disorders. These findings can have practical and very useful application in the diagnosis, prognosis and treatment of depression.
Keywords: personality profile, mental disorders, depressive episodes, five-factor model
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Апстракт: Бројни истражувачи укажале на извесни специфични особини
на личноста како фактори на ризик за ментални растројства. Целта на овој труд
е испитување на персоналните особини заеднички за лицата со депресивни
епизоди, што може да има позитивни импликации за дијагностицирање и третман.
Во трудот се испитува поврзаноста на депресијата со пет-факторскиот модел.
Методолошкиот пристап е дизајниран како лонгитудинална студија, со преглед
на профили на личноста кои се заеднички за лицата со депресија, на примерок
од 63 лица со дијагноза на депресивна епизода третирани. Резултатите покажаа
значајна корелација на депресијата со димензиите на пет-факторскиот модел.
Заклучок на ова истражување е дека специфичен профил на личност со одредени
персонални особини е фактор на ризик за депресивни растројства, а овие наоди
може да имаат практична и многу корисна примена во дијагностиката, прогнозата
и третманот на овие лица.
Клучни зборови: профил на личност, ментални растројства, депресивни
епизоди, пет -факторски модел
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ВОВЕД
Структурата и динамиката на личноста се покажаа како важни фактори
менталното здравје како и за појавата на ментални нарушувања во голем број
на студии. Бројот на научни трудови на тема личност во последниве години е
во пораст, заради потребната од потврди за специфичната улога на базичните
персонални особини од аспект на современите мултидимензионални теории.
Едно од најраспространетите ментални нарушувања е депресијата. Според
Светската здравствена организација се укажува дека депресијата е се повеќе
распространета, и дека заедно со болестите на зависности е водечка причина
за суицид, а се предвидува дека до 2020 година може да стане втора водечка
причина за инвалидност.
ТЕОРИСКИ ПРИСТАП НА ПРОБЛЕМОТ
Депресијата, како често ментално нарушување, може да има многу
различни причини, ендогени или егзогени, а свеста за комплексноста на
ова проблем го прави пристапот до депресивна личност конзистентен со
посебноста на секој пациент. Од хиерархиска перспектива на личноста
симптоми поврзани со повеќето клинички нарушувања, кои вклучуваат
специфични синдроми како што се депресивни нарушувања, може да лежи
некаде помеѓу генетски фактори и особини на личноста, Borkenau и Ostendorf (1998). Авторите Widiger и Trull (1992) сугерираа неколку начини на кои
клиничките нарушувања може да бидат поврзани: персоналните особини
придонесуваат за менталното нарушување и влијаат на манифестација или
третманот, менталното нарушување влијае врз персоналните димензии, или
трета варијабла придонесува за менталното нарушување.
Истражувачки прашања од кои е мотивиран освој труд се: Кои од димензиите
на личноста се заеднички за лицата со ментални нарушувања? Која е специфичната
улога на димензиите на личноста во појавата на депресивни растројства? Трудот
има за цел да придонесе кон одговор на прашањата преку испитување на
влијанието и специфичната улога на личноста врз појавата на депресијата, а во
врска со димензиите на пет-факторскиот модел на личноста.
ПРОФИЛ НА ЛИЧНОСТ И ДЕПРЕСИВНИ РАСТРОЈСТВА
Човечката личност се смета за важна за разбирањето на човечката
природа и психичкиот живот на човекот. Постојат бројни модели на особини
на личноста, а во овој труд се третира Пет-факторскиот модел на личноста (Five
Factor Model - FFM), популарно именуван како „Големите пет“ (Digman, 1990;
Costa & McCrae, 1992). Тој стана доминантна парадигмата на психологијата
на личноста во последниве години, со оглед на нејзиното теоретско,
истражувачко и практично значење во клиничката евалуација. Моделот ја
претставува класификацијата на личности што опфаќа пет широки димензии:
невротицизам, екстраверзија, отвореност за искуства, соработливост или
пријатност и совесност. Оваа теорија е претставена како сеопфатна таксономија
на карактерот на личноста која со пет фактори го вклучува нормалното и
патолошкото во единствена област на личноста.
Основните пет фактори се нарекуваат домени кои вклучуваат групи
од различни когнитивни и афективни димензии на однесувањето, додека
аспектите ги претставуваат потесните црти кои ги претставуваат основните
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домени. Невротицизмот (Н) е прв домен, кој го разликува прилагодувањето
и емоционалната стабилност во однос на неприлагоденост и емоционална
нестабилност. Таа е општа тенденција да се доживуваат негативни емоционални
состојби, како: тага, страв, гнев, вознемиреност, вина и други негативни
чувства. Отвореност (О) подразбира естетска чувствителност, интелектуална
љубопитност, прферирање разновидност, потреба од промени и независност
на мислата, склоност за нематеријални нешта. Соработливост, пријатност (А)
на димензиите на меѓучовечките односи. вклучува довербата, алтруизмот,
сочувство, потребата да им помогне на другите, што е спротивно на цинизам,
себичност и антагонизам, сомневање во однос на посветеноста на другите луѓе,
егоцентричност и компететивност. Совесност (C) е способноста за самоконтрола
во однос на дисциплинирани стремежи кон цели и строго придржување кон
сопствените принципи.
Бројни истражувања го испитала односот помеѓу депресијата и други
специфични психијатриски дијагнози и петте фактори (Costa & Widiger,
2002, McCrae, 1994; Trull & Sher, 1994; Widiger & Trull, 1992). Истражувањата
се насочени кон ментални нарушувања воопшто (Widiger & Trull, 1992), или
специфични нарушувања како што депресивни нарушувања (Кларк, Вотсон,
и Минека, 1994). Студиите кои ги истражиле можните односи меѓу личноста
и депресија идентификуваат специфични карактеристики на личност како
фактори на ризик за депресија. Споредувани се профили на личност од 290
лица без депресија и 119 депресивни пациенти. Депресивните пациенти
биле карактеризирани со покачена невротичност, намалена екстроверзија
и намалена совесност и помалку убедливи наоди од намалена отвореност и
усогласеност. Најголем придонес во регресивната анализа која предвидува
депресија беше зголемена невротичност и намалена екстроверзија. Студијата
на Nicole Cohen, 2004 ја испита врската помеѓу почитувањето на усогласеноста
со лековите и карактеристиките на личноста кај лица со депресија укажува на
интригантни потенцијално важна наоди во однос на димензиите на личноста
и усогласеноста со лековите. Познато е дека патологијатата на личноста е
значаен негативен индикатор на исходот (47, 48) сепак, истражувањето се
занимава со релацијата помеѓу личноста и почитувањето на терапијата кај
пациентите со депресија е ограничени и шпекулативни.
МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Методологијата на истражување која е применета во овај труд е темелена на
увид во современите емпириски наоди за влијанието на особините на личноста
врз депресивните растројства. Тоа е направено со компаративен пристап на
наодите од оваа област презентирани во современата литература со наоди од
теорија и емпирија во наши услови. Компаративниот пристап е применет на
конретен примерок на пациенти.
Појава на истражувањето во овој труд се депресивните растројства и
нивната поврзаност со особини а личноста. Предмет на истражувањето е колку
одредени особини на личноста можат да бидат извор на депресивни растројства.
Проблем на истражувањето е влијанието на особините на личноста според пет
факторскиот модел врз депресивните растројства, а цел на истражувањето е како
да се подобри дијагнозата на депресивните пациенти.
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Генералната хипотеза гласи: Постои поврзаност помеѓу персоналната
структура на личноста со сите домени на петфакторкиот модел и појавата на
депресивните растројства.
Примерокот се состои од пациенти од одделение за психијатрија на Клиника
во Р. Македонија. Примерокот се состои од 63 лица (35 жени, 27 мажи), на возраст
од 18 до 65 години (M = 41.5, SD = 11.3), со дијагноза на депресивна епизода кои
се третирани во психијатриска ординација.
Мерни инструменти користени за одредување на варијаблите се следниве
стандардизирани прашалници. За да се измерат петте димензии на личноста
користен и НЕО Инвентар NEO PI-R (41). За да се процени сериозноста на
депресијата, го користен е Беков Инвентар на Депресија (БДИ) кој е еден од
најпопуларните инструменти за мерење на интензитетот на симптомите на
депресија во клинички и општата популација.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Целта на тековната студија беше да се утврди дали постои специфичен
профили на личности кај депресивни пациенти, т.е. дали одредени особини на
личноста се значајно поврзани со депрсивните нарушувања. За да се проценат
можните индикатори на депресија беше направена мултипла корелација и
регресивна анализа на примерокот со домените од пет-факторскиот модел:
невротицизам, екстроверзија отвореност, совесност, соработка, како независни
варијабли и депресија, како зависна варијабла.
Резултатите покажуваат задоволителна корелации помеѓу резултатите од
инвентарот на личноста и на депресивноста. Корелациите се презентирани во
Табела 1.
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Испитаници

Мултипла корелација Мултипла детерминација

Варијанса
Н
R
R2
63
0 .26
26%
Табела 1: Мултипла корелација на основните скали на NEO-PI-R разгледувани
заедно
Ниво на значајност: ** p<.000; * p<.001
Моделот на мултипла корелација од особините на личноста невротицизам,
екстраверзија, достапност, совесност и отвореност кон искуство, разгледувани
заедно, објаснува 26% од варијансата на депресијата. Со тоа се потврдува
хипотезата дека постои поврзаност помеѓу персоналната структура на личноста
и појавата на депресивните растројства.
Кога се тестира поврзаноста на секоја од димензиите на личноста со
депресијата, добиени резултати се дека личностите со депресивни нарушувања
покажуваат специфична личноста која се карактеризира со значително зголемено
ниво на невротичност и намалени: екстроверзија, совесност, отвореност
и соработка. При тоа, најголем придонес имаат домените: невротицизам,
екстраверзија и совесност (Табела 2).
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Коефициент корелација

Домени

Детерминација

Варијанса

0,122

12%

Н Невротичност

R
0,35**

E Екстраверзија

-0,32**

0,102

10%

O Отвореност
A Соработка
С Совесност

-0,18
-0,22*
-0,34**

0,032
0,048
0,116

3%
5%
12%

Табела 2: Корелации на основните скали на NEO-PI-R

Врз основа на невротицизмот може да се предвиди склоноста кон депресивни
нарушувања, што е очекувано, имајќи го предвид дека оваа димензија која се
однесува на негативна емоционалнос учествува со 12% во одредувањето на
депресивноста, а предвидливата валидност е највисока (со регресивен коефициент
β=0.34, p<0.01). Насоката на коефициентот на регресија подразбира дека врз основа
на зголемените вредности на невротицизмот, може да се очекува повисок резултат
на скалата на депресија. Друга особина на личноста која значајно придонесуваат
за предвидување на зависната варијабла на статистички значаен начин е
екстраверзија, која учествува со 10% (со регресивен коефициент β=-17, p<0.01).
Екстраверзијата се карактеризира со дружељубивост и активност, што значи дека
таквите луѓе генерално прибегнуваат кон позитивни емоции. Ова е во склад со
претходните емпириски докажани теоретски размислувања, за тоа дека особини
на личноста ги предиспонираат луѓето кон депресивни реакции се екстраверзија
и невротицизам, како што се дефинирани од пет-факторскиот модел на личноста
(Costa and McCrae, 1980; David et. al., 1997; Lucas and Fujita, 2000; Marić, 2010).
Димензијата совесност има значајно влијание врз депресивните растројства
и учествува со 11%, а предвидливата моќ е значајна и со негативен регресивен
коефициент (β=-17, p<0,01), што значи дека во случаи на високи вредности на оваа
особина на личноста, очекуваната вредност на скалата на депресија ќе биде помал.
Соработка или пријатноста, како карактеристика на љубезни и кооперативни
личности учествува со понизок негативен коефициент (β=-14, p <0.01), што значи
дека во случаи на изразена особина, се очекува пониска вредност на депресија.
Со овие наоди се потврдува хипотезата дека постои поврзаност помеѓу степенот
на развиеност на одредени собини на личноста и депресивните растројства.
ЗАКЛУЧОК
Ова истражување ги потврди претпоставките за улогата на карактеристиките
на личноста во изразувањето на негативната афективност, овозможувајќи делумно
да се објасни поврзаноста на депресијата со одредени персонални особини.
Резултатите во целина покажаа дека суб-скалите на прашалникот на петфкторскиот модел значително корелираат на предвидлив и логичен начин во
однос на основната претпоставка на поврзаност на депресивните растројства
со основните карактеристики на личноста Депресивните растројства покажаа
умерена поврзаност со сите аспекти на личноста: невротицизам, екстраверзија,
отвореност, совесност, соработка. Неспецифичните врски со одредени домени
на личноста произлегува од основната природата на оваа поддршка, или од

77 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

Ниво на значајност: ** p<.000; * p<.001

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

условеноста на доживеаните искуства на оптимизам, вредности и верувања кои се
балансирани со позитивен однос кон себе - совесност и емоционална стабилност,
кон други луѓе - соработка и екстраверзија, отвореност кон надворешно и
внатрешно искуство, и кон работните и социјалните активности- совесност. Од
сите домени на личноста, емоционалната лабилност се покажа како димензија која
има најголемо негативно влијание врз сите аспекти на депресивни растројства:
соматските, когнитивни и емоционални кои се поврзани со доживување на
ниско ниво на енергија и слабост, нарушено здравје и незадоволни потреби.
Екстраверзијата и совесноста ја потврдија очекуваната поврзаност со скалите
на депресивност. Аспектите на совесноста: компетентност, самодисциплина и
аспирацијата за ред се логично во негативна корелација со депресијата, зашто
се поврзани со позитивна способност за само-процена, рационален приод кон
решавање проблем и когнитивна ефикасност, спротивно на депресијата која има
негативно влијание врз доживување на сопствените способност и когнитивна
ефикасност. Од друга страна, димензијата на отвореност покажува најмал степен на
корелација со депресијата, што е случај со наодите и во другите слични истражувања.
На крајот, останува прашањето дали само особини на пет-факторскиот
модел на личноста кои покажаа значајна корелација со депресивноста се
релевантни показатели, и дали останатите се помалку психолошки релевантни за
депресијата само затоа што не се значајни поврзани со неа и не придонесуваат
за дополнително продолжување на испитувањата.
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК
СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье раскрывается понятие нравственности и актуальность
нравственного
воспитания.
Рассматриваются
теоретические
аспекты
мультипликационных фильмов как средства нравственного воспитания в
психолого-педагогической литературе. Представлены критерии отбора и правила
показа мультфильмов.
Ключевые слова: дошкольный возраст; нравственное воспитание;
мультфильмы; дошкольное образование

ANIMATED FILMS AS A MEANS OF MORAL EDUCATION
FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE.

Приоритет нравственного воспитания провозглашен в области политики
Российской Федерации на ближайшие годы, так как только нравственные
начала в социальной и государственной сфере взаимодействия людей являются
фундаментом гуманизма в обществе. В «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» указано, что центральной
задачей государственной политики Российской Федерации на современном
этапе является «обеспечение духовно-нравственного воспитания, приобщение
подрастающего поколения к духовным ценностям».
По мнению Бабаевой Т.И., в процессе нравственного воспитания у
человека формируется гуманное отношение к окружающему миру, реализуется
регулятивная функция морали, формируется направленность личности,
ее мировоззрение, система нравственных убеждений, что обеспечивает
гармонизацию личности и общественных интересов, способствует
формированию нравственного поведения [1].
В трудах таких известных учёных, как Д.Б. Эльконин, Л.С. Выгодский, П.И.
Божович рассматривалась проблема нравственности личности и было установлено,
что период дошкольного детства является сензитивным для нравственного
воспитания. В дошкольном возрасте дети овладевают общепринятыми нормами
поведения, открывают их социальное значение, приобретают практический опыт
нравственного поведения.
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В настоящее время одной из задач педагогов и специалистов ДОО является
подбор и рациональное использование средств и методов воспитания, в частности
воспитания нравственных качеств личности. Согласно результатам, полученным
в ходе социологического исследования «Дошкольное медиаобразование:
траектории развития», проведенного A.A. Немирич в апреле 2011 г., наиболее
предпочтительным видом медиа для обучения и воспитания детей дошкольного
возраста является мультипликационный фильм [5].
Анализ ряда психолого-педагогических и искусствоведческих исследований
(Л.И. Баженова, Г.Н. Козак, С.М. Эйзенштейн) позволяют утверждать, что мультфильм
– это один из уникальных современных инструментов влияния на ребёнка
благодаря использованию особого художественного приёма – комбинирования
вымышленного и действительного. Особенность детей дошкольного возраста
заключается в том, что они излишне впечатлительны и далеко не всегда способны
отличитьреальность от созданий воображения, поэтому дошкольники начинают
доверять мультфильму, принимая его за часть действительности, воспринимать
те жизненные ценности и установки, которые в нем содержатся.
Влияние мультипликационных фильмов на развитие личности ребенка
изучали такие исследователи, как М.В. Корепанова, О.В. Куниченко, Е.А. Тупичкина,
Н.В. Олейник и др. По мнению учёных, мультфильмы показывают ребенку
результаты несоблюдения нравственных норм, проявления человеческих
пороков, учат тому, какие наказания могут последовать за неправильными
действиями и к каким положительным результатам привести правильные
поступки. Сложные для осознания дошкольников качества доброты, зависти,
отзывчивости и т.д. в мультфильмах представлены в доступной для восприятия
детей образной форме.
По утверждению Р. Г. Казаковой, мультипликационные фильмы, отражающие
актуальные для дошкольников ситуации, заинтересовывают дошкольников,
способствуют вхождению в экранные образы, тем самым у детей складывается
впечатление непосредственного нахождения в сюжете, а это открывает новые
возможности для работы с дошкольниками [2].
В работе А.Ф. Лалетиной представлен сравнительный анализ воспитательного
потенциала мультипликационных фильмов советского периода и отечественных
и зарубежных мультфильмов нашего столетия. В результате анализа был
выявлено, что советские мультфильмы соответствуют возрасту детей, они
просты и доступны для детского восприятия, герои мультфильмов изъясняются
грамотным языком, их поступки можно использовать в качестве понятного детям
воспитательного примера или антипримера поведения. Во многих современных
мультфильмах были выявлены такие существенные недостатки, как однообразные
голоса, низкий уровень речевой культуры, бедность речи. Сюжеты современных
мультфильмов часто содержат совершенно не детские составляющие, в них
можно встретить много агрессии. Отсюда вывод: современные мультфильмы
обладают сомнительным воспитательным потенциалом, не удовлетворяющим
решению задач нравственного воспитания. Таким образом, мультфильмы могут
быть средством нравственного развития детей дошкольного возраста только при
условии рационального их отбора для просмотра детьми.
О. В. Куниченко в качестве критериев отбора мультипликационных фильмов
с точки зрения их пригодности для использования как средства нравственного
воспитания дошкольников выделила следующие:
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»»

»»

»»

»»

требования к зрительному ряду (соответствие видеоряда возможностям
восприятия детей: умеренная скорость представления материала;
умеренная яркость и гармония цвета);
требования к звуковому ряду (доступная ребенку лексика,
соответствующая его возрасту и словарному запасу; эмоционально
окрашенная речь героев, усиливающая смысловую и чувственную
нагрузку);
требования к сюжетной линии (четкость, простота, логичность,
доступность сюжета; динамичное, экспрессивное развитие сюжета;
отсутствие демонстрации опасных для жизни и здоровья форм
поведения);
требования к образу персонажей мультфильма (оригинальность,
экспрессивность и индивидуальность представления героев,
запоминающийся характер их образов; яркость проявления черт
характера; благородство, отвага, успешность и харизматичность
положительных героев, как возможность пробуждения желания
дошкольника подражать);
требования к нравственной проблематике фильма (развитие сюжета,
ставящее ребенка перед нравственными проблемами, ситуациями
выбора и принятия решения; утверждение абсолютной ценности
любого существа, идеи дружбы, единения, взаимопомощи, добра и
справедливости; наличие в явной или скрытой форме нравственных
выводов).

Таким
образом,
мультипликационный
фильм,
соответствующий
перечисленным выше требованиям может выступать в качестве средства
нравственного воспитания детей дошкольного возраста и использоваться в
воспитательном процессе ДОО.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, я выделила
наиболее важные правила показа мультипликационных фильмов детям, которые
необходимо знать педагогам ДОО и родителям дошкольников:
»» прежде чем показывать мультфильм ребенку, ознакомьтесь с ним сами
(изучите на предмет соответствия критериям, перечисленным О. В.
Куниченко);
»» до трёх лет мультфильмы использовать нежелательно (на протяжении
раннего возраста ребёнок должен воспитываться в максимально
естественной среде);
»» подбирая мультфильм, учитывайте возраст ребёнка (необходимо
соответствие сложности сюжета, длительности мультипликационного
фильма возрасту дошкольника);
»» обращайте внимание на воспитательные возможности содержания
(любой мультипликационный фильм должен нести в себе мораль);
»» не используйте мультфильм с целью просто занять ребёнка (время,
проведенное ребёнком за просмотром мультфильмов должно быть
ограничено одним часом в сутки);
»» за просмотром мультипликационного фильма должна следовать беседа
по нему (для того, чтобы уточнить понимание ребёнком содержания
мультфильма, выявить его оценку действий персонажей, натолкнуть на
собственные выводы)
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Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что в современном
образовательном пространстве существует бесчисленное множество средств
воспитания и образования детей. Взрослым следует знать о требованиях и
правилах их использования, ведь задача родителей и педагогов – создать
условия для активного и эффективного развития дошкольников в различных
видах деятельности.
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Апстракт: Aудитивното искуство често пати е над визуелното. Многу почесто
аудитивната перцепција доведува до духовна експресија, за разлика од визуелната,
но кога станува збор за филм двете компоненти треба да се надополнуваат. Другоста
на аудитивното/музичкото е често пати потенцирана во филмската уметност. Поради
тоа епистемолошкиот статус на звукот е придавка, а визуелното е именка – “звуците
функционираат како придавки кои само ги опишуваат или карактеризираат
супстанците кои се во основа визуелни и претставуваат именки“ (Kristijan Mez).
Игор Стравински ја именувал филмската музика како “тапети“, а Едвард Браниган
сметал дека “многу рано се воспоставува рамноправност меѓу звукот и сликата“,
објаснувајќи го концептот на филмската музика. Но, музиката е таа што понекогаш
ја истакнува суштината на филмот, а сепак не се работа за мјузикл.
Целта на овој труд не е примарно застапување на аудитивното искуство
над визуелното (иако денес е неоспорна доминацијата на аудитивното), дури ниту
нивната еквиваленција, туку одредување на музиката (неразделно од saundtrack)
како интегрална компонента на филмот.
Поради тоа е неопходно да се бараат алтернативни решенија за анализа на
музиката. Можеби би требало да се започне со размислувањата за музиката во
филмот, а не за музика за филм и да се побара значењето “делувањето“ на музиката
во филмскиот систем. Во таа смисла, ангажманот на музиката во содејство со
сликата и нарацијата овозможува една продуктивна интерпретација. Од тие
причини музиката во филм би требало да се именува како функционална музика
за разлика од употребуваниот термин “применета музика“.
Клучни зборови: музика во филм, применета музика, функционална музика,
диегетичка музика, недиегетичка музика, филмско-визуелен наратив

APPLIED MUSIC OR FUNCTIONAL MUSIC IN THE FILM
Abstract: The auditory experience is often above the visual. More often auditory
perception leads to spiritual expression, unlike the visual, but when it comes to film,
the two components should be complementary. The otherness of the auditory /musical is often highlighted in the film art. Because of this, the epistemological status of the
sound is an adjective and the visual is a noun - «sounds function as adjectives used to
modify or describe visual objects and it is through their visualized presence that these
objects are concretized as nouns» (Christian Metz). Igor Stravinsky named film music
as «wallpaper» and Edward Branigan explaining the concept of film music, considered
that “the equality between sound and image is established, too early». But, sometimes
it is the music which emphasizes the essence of the film, and yet it is not a musical.
The purpose of this paper is not primarily representing auditory over visual experience (although nowadays the dominance of auditory is undisputed), not even their
equivalence, but defining of the music (inseparable from soundtrack) as an integral
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ПРИМЕНЕТА МУЗИКА ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА МУЗИКА
ВО ФИЛМОТ
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component of the film. Therefore, it is necessary to look for alternative solutions for
the analysis of music. Maybe it could be started by thinking about the music in the film
and not the music for the film and to seek the meaning of «operation” of the music in
the film system. In that sense, the involvement of music in conjunction with the image
and narration allows a productive interpretation. For these reasons, the music in a film
should be referred to as functional music unlike the widely used term «applied music».
Keywords: music in film, applied music, functional music, diegetic music,
non-diegetic music, film and visual narrative
КОНЦЕПТИ НА МУЗИКАТА ВО ФИЛМОТ
Вообичаено проучувањата на оваа тема се одвивале во рамки на исклучиво
филмски или музички студии и од тие причини не е можно да се опфатат сите
пристапи на концептот за музиката во филмот. Уште повеќе што saundscape
(звучната претстава на филмското остварување) нужно навлегува во гледишта од
повеќе области: историско, музиколошко, културно, семиотичко и слично. Поради
тоа ќе се обидам да се приближам кон концептите кои воспоставиле доминантен
код во тек на созревањето на седмата уметност, доминантен збир на музиколошкосемиотички факти во рамки на секундарниот систем на филмот – филмска музика.
Првите филмски проекции (немите филмови) биле пратени од “жива
музика“ (пијанист или помал оркестар), која обезбедувала расположение, ритам
или директно ја имитирала акцијата што се одвивала на екранот. Музиката на
немиот филм била заинтересирана директно за diegesis – филмската приказна
и придонела кон создавање на еден практичен изум т.н. cue sheets – “музика
– чаршав“ (одбрани музички парчиња соодветно да ја истакнат акцијата на
било кој филм). Музиката на немиот филм, иако не секогаш доследно, дала
една од темелните поставки на музиката во современиот филм: пласирање на
дополнителни информации, доизградување на филмско-визуелниот наратив
како коментар на начин на еден антички хор. На слична постапка се наидува и во
современиот филм, на пример во филмот на Слободан Шијан “Кој тоа таму пее“
каде што клучните сцени се “врамени“ во музичка нумера – коментар од страна
на двајца музичари/наратори. Бидејќи и понатаму ќе се среќава во текстот, сметам
дека овде треба да се дообјасни терминот diegesis (превземен од Etienne Suri)
во однос на филмската уметност. Диегезa (diegesis) е збиднување прикажано на
филмско платно, вклучувајќи ги и сите структури со значење кои го објаснуваат
или придонесуваат за неговото разбирање како слика на еден свет, без разлика
на тоа колку тој свет личи или не личи на светот од не филмската стварност. Значи,
диегезата ја чинат редослед на случки на екранот, но и општествени, психолошки
или морални околности од кои овој тек е условен или пак тој ги условува нив
(историски рамки на случувањата, карактерите на ликовите, заплет и расплет на
дејствието, иконографија на прикажаниот свет, просторно временска димензија
на случувањата и сл.). Поимот диегенеза всушност е многу поширок со значење
од поимите “нарација“ и “дејство“.
Прекинот со првобитниот начин на озвучување на филм се случил 1915
година со продукцијата на филмот “Раѓањето на нацијата“ од David Wark Griffith (1875-1948) која подразбирала “фиксирана партитура“ – комбинација на
оригинални теми инкорпорирани во веќе постоечка музика, создадена од Joseph
Carl Breil (1870-1926). Пристапот на “кроење“ на филмската партитура (оригинал/
компилација) се нарекува композитна партитура и таа доминирала се до појавата
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на Maximilian Raoul «Max» Steiner (1888-1971), а до реконтекстуализација доаѓа во
последните децении од дваесеттиот век.
Творештвото на Макс Штајнер означува пресврт во концептот за музиката во
филмот и со него се поврзува раѓањето на класичната филмска партитура (classical film
scoring), односно создавањето на background партитура за секој филм поединечно.
Стандардната пракса на недиегетичка партитура (underscore), чиј извор
се наоѓа надвор од филмскиот кадар (и експлицитно и имплицитно), Штајнер
ја воспоставил во филмовите “Симфонија од шест милиони“(1932) и “Кинг
Конг“ (1933). Иако, од време на време бил етикетиран како автор на “Мики
Маус“ партитури, тој е првиот композитор кој се посветил на компликуваното
психолошко продлабочување на ликовите, на нивната полова, етничка и класна
разлика. Со партитурата за филмот “Кинг Конг“ тој го мобилизира музичкото
преносно значење на женскиот идентитет и другоста. Создавајќи ја оваа партитура
го нагризува дотогашниот статус на музиката во филмот – пред сѐ миметички
(во служба на визуелното) и со тоа музиката започнува да го диференцира
раскажувањето од прикажувањето и да ги извршува обете функции истовремено.
Воедно тоа беше и класичниот период на музиката во филмот (завршен околу 50-те
години од 20-от век), чии најизразити претставници беа Штајнер и Erich Wolfgang
Korngold (1897-1957) со партитури базирани претежно на романтичарскиот
симфонизам со лајтмотив кој се подразбира и со употреба на функционални теми.
Од друга страна, експерименталните постапки на современата музика најудобно
се сместени во документарните филмови.
Без сомневање, најинтересен е податокот дека првиот звучен филм значи
истовремено и воспоставување на жанрот мјузикл во филмот (Jazz Singer, 1927),
како логичен тек на созревањето на Soundscape поаѓајќи од улогата на музиката
во немиот филм, при што диегезата расне од фабулата распределена на звук/
музика, слика и случувања. Мјузиклот е битен и поради воведувањето на џезот
(популарна музика) на позиции кои до тогаш биле ексклузивен домен на високата
уметност – оваа филмско-музичка форма е своевиден американски одговор на
елитизмот на европската култура. Како последица на тоа, популарната музика
станува стандарден и дури рамноправен материјал во филмските партитури, со
што се проширува и т.н. музички речник.
Во контекст на музиката во филмот, последните децении од минатиот век
можеме да ги сметаме како автентичен музички пост период. Употребувани се сите
постоечки музички жанрови, нивната слободна синтеза, меѓусебно вкрстување и
реконструирање. Концептот музика во филм прераснал во доминантен музички
вид околу кој се поврзани најзначајните имиња и остварувања на денешницата.
Таа ги преоѓа границите на областа на музичката уметност и бара прилагодливост
и согледување на базичните, интердисциплинарни аспекти. Според Баронијан
една од важните карактеристики на музиката во филмот е начинот на кој музиката
се однесува и комуницира со останатите изразни елементи.
ДИЕГЕТИЧКА И НЕДИЕГЕТИЧКА МУЗИКА ВО ФИЛМ
Во анализите на интеракциите помеѓу музиката и филмот, интерпретативниот
пристап кон музиката за филм се однесува на односот помеѓу сликата и музиката/
звукот. Ова поедноставување се однесува на разграничувањето на музиката во
филмот како музика на изворот (Source Music – музика од кадар) и музика во позадина
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(Background Music). Терминот “музика од кадар“ упатува на прикажувачката
функција на музиката, а не на функцијата на раскажување. Теоретичарката
Клаудија Горбман направила пресврт во дефинирањето на терминот “музика во
филм“ во насока и во сооднос со нарацијата, а не во исклучив сооднос со сликата.
Во нејзината студија “Unheard Mellodies“, таа ја ресистематизира дотогашната
критичка интерпретативна пракса воведувајќи ја во неа теоријата на наративот
и термините “диегетичко“ и “недиегетичко“ применети на музиката. Според неа,
диегетичка музика би била еквивалент на “музика од кадар“, а недиегетичка музика
би била еквивалент на бекграунд партитура. Диегетичката музика се разгледува
низ една дијалектичка структура која ја чинат две рамнини: наративот (филмска
приказна) и нарација (процес со кој наративот се пренесува на гледачот); а нивни
конституенти се творби на музика и слики, односно нивниот флуктуирачки однос.
Уште поконкретно поврзување на музиката во филмот со нарацијата формира
Иво Блах прикажувајќи го односот кој изразните средства на звукот/музиката го
имаат кон сликата: реален однос (изворот на звукот се наоѓа во сликата или во
околината на видното поле на објективот вон сликата), паралелен однос (звукот е
пратечка самостојна наративна рамнина која со значењето се поврзува за сликата)
и контрапунктален однос (каде што гледачот треба да го открие меѓусебниот
сооднос на значење – можност за субјективно набљудување, конструирање на
стварноста). Тој исто така ја забележува и важноста на невербалниот наратив кој
го нарекува “имплицитен говор“ со потиснато лексичко значење а потенцирано
значење од психолошки аспект, постигнато со ангажирање на звукот/музиката.
Блах имал увид во релативно сродната дисциплина каде што нејзина основа е
всушност врската помеѓу звукот/музиката и нарацијата а тоа е радиофонијата.
Според него композиторот и режисерот би требало да бидат на некој начин вешти
архитекти на филмската (музичката) партитура.
Најдобар пример за тоа е опусот на Бернард Херман чии почетоци поврзани
со компонирање на музика за радио драма и соработката со Орсон Велс ќе бидат
успешно пренесени на филмот “Граѓанинот Кејн“.
До 60-те години на минатиот век, недиегетичките партитури биле вообичаено
оркестарски од изворите на уметничката музика, додека диегетичката партитура
по правило била популарна песна. Нивната разлика континуирано се истакнувала,
па дури и денес постои како конкретна поделба на композитори и пишувачи на
песни (songwriter). Тоа значи дека долго време проучувањата на музиката за филм
се однесувале на музиколошки анализи со отсуство на интерес .за музиката од
кадар. Причината е очигледна – местото на “вистинската“ уметност се наоѓа во
уметничката музика, односно во оркестарско/симфониска партитура, сместена
во бекграунд музиката.
Културниот елитизам резултирал со долготрајно интерпретативно
искривување во ликот на недиегетичката гломазна класична партитура, која
била со статус на заштитена културна вредност во праксата на интерпретација
на музиката во филмот. Како што диегетичката музика и се спротиставувала на
недиегетичката, така и Биг Бенд оркестарот или ревијалниот ансамбал стоел
наспроти симфонискиот оркестар, а класичната музика наспроти џез и рок
звукот. Сепак, традицијата на стилски вариетети на филмска музика и нивното
течение помеѓу диегетичкото и недиегетичкото, ги прекршува гореспоменатите
спротиставености и владејачкиот статус на симфониската категорија. Од тие
причини, придонесот на појавата на мјузиклот е огромен не само поради
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изведувањето на популарна музика, туку и поради квалитативното приближување
на спроти-ставените жанрови по пат на стилизација при поврзување на музичките
нумери создавани од професионални композитори/ аранжери. На тој начин доаѓа
до двонасочно приближување при што класичната недиегетичка партитура со
соодветна обработка се приближува кон диегетичка, додека популарната музика
се облекува во “сериозен“ добро осмислен (често пати класичен) аранжман.
Користењето на недиегетичките популарни сонгови денес е вообичаена
постапка, при што се користат различни форми на популарни песни за дефинирање
на карактерот (популарната музика во underscore статус функционира налик на
традиционална оркестарска партитура). Дури и на местата каде што симфониската
музика доминира во бекграундот, а популарната музика на onscreen сликата,
раздвоеноста помеѓу музиката од кадар и позадината не мора да биде дадена
со просто раздвојување на музичките стилови, наративните функции или со
хиерархијата на вредности. Од тие причини било оправдано, дури и неопходно,
воведувањето на поделбата на диегетичка и недиегетичка музика. Но, оваа
поделба создала нов проблем. Имено, диегетичката музика се појавува во повеќе
градации. Мјузиклите на пример нудат прецизна поделба на овие два вида на
музика. Сепак среќаваме спорно место за дефинирање и разграничување на видот
на музиката во филмот при процесот на звучното претопување (audio dissolve) кој
поаѓа од изворот на придружбата (кој е и видлив и диегетички и вообичаено е
клавир), за потоа да “прошета“ во оркестарска бекграунд партитура.
Се поставува прашањето: Дали во овој случај се наоѓаме на територија на
диегетичка или недиегетичка музика? Кога Бернард Херман во воведните тактови
за филмот “Таксист“ на Мартин Скорцезе, широките дисонантни оркестарски
блокови ги стеснува во лелеава џез линија – дали слушаме само подлога за
воведна секвенца или до нас доаѓа реална музика на еден велеград во ноќта?
Функцијата на музиката во филмот можеме да ја поставиме така што ќе се
послужиме со принципот на вкрстување на рамнини налик на оној кој го предлага
Симор Четмен како основа на процесот на нарациската структура на филмот (тој тоа
го прави со пресек на дијаграми). Разликата би била во тоа што во овој случај би се
користел тростран просторен координатен систем кој воспоставува трипартитна
структура на музиката во однос на сликата и нарацијата. На таков начин, музиката
од кадар и музиката на позадината (диегетичката и недиегетичката музика) би
можеле да создаваат сопствен заеднички кохерентен наративен систем, кој
поседува карактеристики на раскажувачки текстови со одредена фокализација.
Звукот треба да функционира и посредува како фактор на хомологизацијата на
сликата и динамиката на нарацијата.
АНАЛИТИЧКА ПРАКСА НА МУЗИКАТА ВО ФИЛМОТ
Традиционалниот начин за анализа на концертната и сценската музика
може само делумно да се практикува во контекстот музика во филм. Секако дека
е неопходна внимателна музиколошка анализа која придонесува кон подобро
разбирање на она што музиката го додава на сликата и нарацијата. Сепак,
интерпретацијата не смее да запре до овде бидејќи тоа би значело разгледување
на функцијата на филмската музика низ призмата на т.н. “чиста“ музика. Од друга
страна, разбирливо е тоа што филмската музичка литература се разгледува од
аспект на симфониска бекграунд партитура бидејќи на тоа подрачје најдобро
функционираат традиционалните аналитички средства.
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Сепак и во случај на изолирана музиколошка примена, вообичаените методи
на анализа се доведени во прашање поради разновидноста на стилови користени
во овој жанр (особено тоа се однесува на променетиот статус на популарната
музика). Музиката во филм бара по подвижна анализа чие орудие може да биде
двојно – и семиотичко и музиколошко, бидејќи филмската музика само во ретки
случаи има по обемна форма и се третира фрагментирано на законитости кои не
се исклучиво музички. Семиотиката не е во контрадикција со музикологијата, иако
е насочена кон зборот и сликата, таа сепак може сосем компетентно да направи
анализа на музичките жанрови во спрега со културните кодови, односно да го
анализира патот по кој музиката комуницира со публиката во одреден контекст и
на ој начин да го истакне социјалниот статус на музиката. Всушност, насоченоста
кон зборот и сликата овозможува филмската музика да се гледа како функционален
предмет кој егзистира внатре во филмот и чија логика се темели на “преговорите“
помеѓу логиката на филмската уметност и логиката на музичката уметност.
Музиката во филмот има потреба од двојна анализа бидејќи се
карактеризира со интензивна работа на еден музички подсистем на самиот филм.
Одредена филмска музика може сосем лежерно да функционира и без филмскиот
екран. Таков е примерот со музиката на Хенри Манчини за филмот “Пинк Пантер“
на Блејк Едвардс од 1963 година. Партитурата на Манчини се карактеризира со
користење на популарна-џез музика во класичарски битмап. Темите се одликуваат
со свежина, певливост, прилагодливост (може да се преместуваат од еден во
друг амбиент со мали интервенции), соодветност за лајтмотивска и варијациона
работа. Првата главна тема пристигнува од светот на џезот и се поврзува за
сегментите на акција на Клузо и сер Чарлс Литон (за драматичните моменти на
филмот). Таа лесно се фрагментира со цел за постигнување гротеска и се појавува
исклучиво во функција на недиегетичка, underscore партитура. Изведувачкиот
состав варира од голем оркестар до мал камерен состав, со константно нагласен
звук на лимени дувачи како сигнал за опасност.
Во втората тема се воспоставува паралела со сонатниот облик на
класичарската епоха и поседува обележје на лиричност со модел на популарна
песна. Темата осцилира помеѓу повремени дискретни влезови на фолклор
(скијањето во Кортина) и лежерна музика на заведување која го прати носењето
на малку опијанетата принцеза од страна на жонглерот во еден гламурозен
монденски собир. Втората тема се појавува со двојна форма и значење: и како
диегетичка (на една од забавите добива и изведувачка и текст) и како недиегетичка;
и ја изведува ревијален ансамбл. Интересно е тоа што партитурата за “Пинк
Пантер“ истовремено дава и машка и женска полова диференцијација – првата
тема означува машки идентитет, а втората тема женски идентитет. Манчини се
служи и со музички цитати – сегментот на заспаната убавица од Чајковски е во
служба на истакнување на комиката на псеудо -љубовните сцени.
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на досега изнесеното, се наметнува едно поместување во
терминологијата на музиката во филмот. Таа и денес вообичаено се нарекува
применета музика. Но, доколку филмската музика е навистина применета музика,
тогаш таа не е ништо друго освен музика за филм или “тапети за готови ѕидови“,
бидејќи според Игор Стравински “музиката е премногу возвишена уметност и
премногу благородна за да се стави во служба на друга уметност“. Секако дека
оваа изјава на Стравински е од пеесетите години на минатиот век кога филмската
музика го немала достигнато соодветниот статус. За тоа сведочи и ставот на Пјер
Шефер кој предупредува на занемарувањето и “варварскиот“ третман на музиката
во процесот на монтажа и музичко миксање. “Применливоста“ на музиката се
одржувала и понатаму, така што Варткест Баронијан можеби бил во право кога
се запрашал за функцијата на филмската музика – дали се работи за уметност или
занает, дали е изведена уметност или продукт на субкултура, иако го забележува
постанокот на уметноста вон признатите академски норми, вон “чистата“ музика.
Доколку денешната филмска музика е применета музика, така гледано
можеби и Бах создавал применета музика како “службеник“ на црквата Св.Тома
во Лајпциг, па и Моцарт и Хајден пишувале применета музика по налог на
нивните “работодавачи“. Така гледано и Шубертовата применета музика би била
неодминлив бекграунд елемент на Виенските вечеринки, а музиката на Хендел
(“Музика на вода“ и “Музика за огномет“) би била сјаен звучен “декор“ за кралските
забави. Се чини дека терминот применета музика се користи соодветно само во
случаите на филмските почетоци (“музички чаршафи“) кога на сликата навистина
и биле “пришиени“ парчиња музика и доаѓало до терминолошки несогласувања
поради младоста на филмската уметност.
Местото на музиката во филм се наоѓа во нејзината функција во рамки на
филмскиот систем и е сосем оправдано (ако не и неопходно), наместо “применета
музика“ да се нарекува “функционална музика“.
На музиката во филм често и се припишува ограниченост или условеност
од сликата и/или нарацијата, но тие забелешки може да се припишат практично
на секој жанр во историјата на музиката. Поради тоа е драгоцена и охрабрувачка
мислата на Ерик Волфганг Корнголд: “Не е точно дека филмот ја ограничува
музиката, експресивноста. Музиката е музика било да е пишувана за сцена,
концертна сала или филмско платно. Може да се менува формата, манирот на
пишување, но нема потреба композиторот да прави компромиси или отстапки кои
би се коселе со она што тој го смета за своја музичка идеологија. Единственоста
на филмот треба да претставува инспирација за фантазијата на композиторот и
проба за неговата јачина. Филмот е директен пат кој води кон ушите и срцата на
публиката, а сите музичари треба во него да согледуваат големи можности.“
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Encyclopædia Britannica, Inc. September 13, 2015. Retrieved September
29, 2013
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Апстракт: Алкохолизмот е една од најраспространетите болести на
зависност особено кај средносколската младина.Алкохолизмот е од психогено
потекло, но значајно влијание има социјалната средина. најчесто се изразува како
губење на способноста на поединецот, воздржување од прекумерна употреба
на алкохол, што доведува до зависност, нарушување на психичкото и физичкото
здравје и социјалните односи во средината.Според распространетоста и штетните
влијанија на алкохолот по здравјето на младите, алкохолизмот завзема место по
кардиоваскуларните и малигните заболувања. Голем дел од тинејџерите не се
доволно информирани за последиците од неконтролираното консумирање на
алкохол. Тие само знаат дека пиењето е забавно и дека сите го прават и веруваат
дека тоа ја зголемува нивната популарност.
Училиштето претставува воспитно образовна институција каде што младите
стекнуваат знаења, вештини и навики.
Цел на трудот: Да се направи анализа на употребата на алкохолот кај младите,
последиците од неговата употреба исто така значајно е да се потенцира воспитното
влијание на училиштето во превенција, наставникот како фундаменален фактор
во реализирањето на образовниот процес и едукативна подршка на младите,
бидејки алкохолизмот претставува есенцијален проблем во општеството.
Материјали и методи:Направена е писмена анкета, односно анонимен
прашалник за 140 ученици меѓу средмошколската младина во три училишта едно
стручно училиште и две гимназии.
Резултати:Од вкупно анкетираните 140 средношколци,од кои 62 се женски
пол, 78 се машки пол. По национална припадност:македонци се 67, албанци-11,
роми-13, останати-49.
Клучни зборови: алкохол, употреба, зависност, училиште, превенција

THE USE OF THE ALCOHOL BETWEEN THE MIDDLE EASTERN YOUNG PEOPLE AND THE EDUCATIONAL INFLUENCE OF THE SCHOOL IN PREVENTION
Abstract: Alcoholism is one of the most widespread addiction diseases, especially among middle-aged youth . Alcoholism is of psychogenic origin, but the social
environment has a significant impact. is often expressed as a loss of an individual’s
ability to refrain from excessive alcohol use, which leads to addiction , a disruption of
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mental and physical health, and social relationships in the environment. According to
the prevalence and harmful effects of alcohol on the health of young people, alcoholism takes its place in cardiovascular and malignant diseases. Many teenagers are not
sufficiently informed about the consequences of uncontrolled alcohol consumption.
They just know that drinking is fun and everyone is doing it and believe it increases
their popularity.
The school is a educational educational institution where the youth
Purpose : To analyze the use of alcohol in young people, the consequences of its
use is also important to emphasize the educational influence of the school in prevention, the teacher as a fundamental factor in the realization of the educational process
and educational support of the youth, because the alcoholism is an essential problem
in society.
Materials and Methods : Written questionnaire, ie anonymous questionnaire for
140 students among the middle school youth in three schools, one vocational school
and two gymnasiums.
Results : Out of the total number of surveyed 140 high school students, of which
62 are female, 78 are male. By nationality : Macedonians are 67, Albanians-11, Roma13, the rest-49.
Keywords: alcohol, use, addiction, school, prevention
ВОВЕД
Алкохолизмот во светот и кај нас од ден на ден станува се поактуелен и
помасовен проблем. Негативните последици кои произлегуваат од употребата и
злоупотребата на алкохолот се многубројни и го загрозуваат здравјето и животот
на младите луѓе, негативно влијаат на процесот на образование, семејството и
социјалната средина.
Алкохолизам или алкохолна зависност, хронична болест позната по
употребата на прекумерни дози на алкохол. Луѓето кои страдаат од ова заболување
се познати како алкохоличари. Тие не можат да го контролираат своето пиење дури
ниту кога станува директна причина за сериозна штета, вклучувајќи медицински
заболувања, брачни проблеми, загуба на работата или сообраќајни незгоди.
Медицинската наука сѐ уште ја нема откриено точната причина за алкохолизмот,
но истражувањето покажува дека генетички, психолошки и социјални фактори
помагаат во неговото развивање. Алкохолизмот сѐ уште не е излечен, но
најразлични третмани можат да им помогнат на алкохоличарите да го избегнат
пиењето и да си го вратат здравиот живот.
СЗО проценува дека скоро 62 милиони луѓе ширум светот патат од
алкохолна зависност. Општата состојба на болеста варира во различни земји. Во Р.
Македонија се регистрирани 527 лица болни од алкохолизам во 2002 година, што
е приближно 0.02% од населението, додека вистинската бројка на луѓе зависни
од алкохол се проценува дека е поголема. За споредба, во САД се проценува дека
има околу 15 милиони луѓе кои имаат проблеми поврзани со нивната употреба
на алкохол. Од нив, 8.1 милион мажи и жени имаат алкохолна зависност, или
приближно 3% од населението. Мажите имаат трипати поголема веројатност
да станта алкохоличари во однос на жените, додека луѓето над 65 години имаат
најмали стапки на алкохолизам. Во Македонија, но општо и во светот, луѓето кои
почнуваат да пијат на рана возраст имаат голем ризик да станат алкохоличари.
Проценките кажуваат дека 40% од луѓето кои почнале да пијат на возраст под
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ВИДОВИ АЛКОХОЛИЗАМ И НЕГОВА КЛАСИФИКАЦИЈА
За целосно разбирање на алкохолизмот мора да се потсети дека акутниот
и хроничниот алкохолизам треба да се имаат барем основни познавања за т.н.
алкохемии кои претставуваат хронични труења. Алкохолната зависност се
развива различно кај секоја индивидуа.
Под акутен алкохолизам се подразбира повремено уживање на алкохолни
пијалоци или екцесивно опивање кое не останало незабележано од општествената
средина.
Според дефиницијата на СЗО под хроничен алкохоличар се подразбира лице
кое прекувремено зема алкохолни пијалоци, а чија зависност од алкохол е таква што
покажува душевни растројства , односно индиректен фактор на криминалитетот.
Меѓу нив Јевтиќ ги поместува хроничниот алкохолизам се дели на:
1. Хроничен алкохолизам
2. Delirium tremens potatorum
3. parafronezija potatorum ( за која се карактеристични)
а) parafronezija potatorum perspektiva,
б) parafronezija potatorum kverulatorija
в) самрачна љубомора на алкохоломани.
г) Epilepsija potatorium
4. Алкохолна халуциноза
5. Корсаковиот амнестички синдром2.
1. Хроничниот алкохолизам се развива различно кај секоја индивидуа.
Но, одредени симптоми ја карактеризираат болеста, која бргу се развива кај
младата популација. Алкохоличарите развиваат силна потреба за пиење и
покрај свесноста дека пиењето им создава проблеми во животот. Тие страдаат
од недостаток на контрола, односно неможност да сопрат со пиењето кога
веќе почнале. Алкохоличарите стануваат физички зависни од алкохол. Кога ќе
престанат да пијат по период на тешка злоупотреба на алкохол, тие страдаат
од непријатни физички симптоми, кои вклучуваат гадење, потење, тресење и
вознемиреност, познати како симптоми на враќање. Алкохоличарите развиваат
поголема толеранција на алкохол, односно, тие треба да пијат големи количини
на алкохол за да стигнат до интоксикација.
2. Delirium tremens potatorum, настанува кај хроничните алкохоличари по
употреба на алкохолни пијалоци 5-10 години. Кај болните се појавува интензивен
страв и слушни халуцинации. Многу често гледаат бели глувци и лилјаци,
слушаат разговори во кои нивните напријатели се договараат да ги ликвидираат.
Делириумот обично трае 3-7 дена, болеста завршува со длабок сон, по кој
болниот се буди сосема прибран, 25% од болните завршуваат со смрт поради
декомпензација на срцевиот мускул.
1. https://mk.wikipedia.org/wiki/алкохолизам
2. З. Сулејманов, Социјална патологија, Скопје 2002, стр 321
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15 години ќе станат евентуално алкохоличари во некој момент од својот живот.
Овие индивидуалци имаат четири пати поголеми шанси да станат алкохоличари
во однос на оние кои го одложувале пиењето до својата 21 година1.
Употребата на алкохолот кај младите лица претставува тежок проблем, кој
нанесува материјални штети на семејството, средината.Големи се и непроценливи
човечките жртви, а личните и семејните трагедии се мошне чести и алармантни.
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3. Во овие душевни состојби се појавуваат ситни кражби, измами поврзани
со консумирање на алкохол. Насилните престапи и смоубиствата главно се вршат
во депресивната фаза.
4. Алкохолна халуциноза е релативно ретка душевна болест која се
карактеризира со оптички и слушни халуцинации.Овие болни можат да бидат многу
опасни за својата околина, кое предизикува збунетост, поспаност, депресија и страшни
халуцинации. Во овој стадиум на делириум, кај рацете се појавува неконтролирано
тресење, кое може да се прошири на главата и телото. Жените кои пијат претерани
количини на алкохол за време на бременоста, водат ризик за да родат дете со
фетален алкохолен синдром (ФАС), што е водечка причина за дефекти при раѓањето,
комбинација на физички и писихички дефекти, како што се ретардација, мала глава
и слаба мускулатура. Некои бебиња изложени на алкохол за време на созревањето
на фетусот развиваат фетален алкохолен ефект (ФАЕ), кој вклучува повеќе суптилни
симптоми, вклучувајќи проблеми во однесувањето, проблеми со концентрацијата и
фокусирањето или немоќноста да мислат апстрактно.
5. Корсаковиот амнестички синдром, кај него најизразени симптоми се на
подрачјето на интилегинцијата. Болните не можат ништо да запомнат, но сепак
се сеќаваат од поблиското и подалечното минато, сегашноста ја исполнуваат со
измислени содржини.
Според Худолин, душевните пречки што мажат да се јават со употребата на
алкохол ( но кои не мора да бидат во врска со хроничниот алкохолизам) се:
»» нормално пијанство;
»» патолошка пијана состојба и
»» диспоманија (неодолива желба за алкохолен пијалок кај лица кои инаку
не пијат)3
За да дознаеме колку младите ги употребуваат алкохолните пијалоци
направивме писмена анќета кај 140 средношколци од кои 62 женски и 78 машки,
кои можеме да ги претставиме во следната табела:
Пол
Број
Процент
Машки
78
55,71
Женски
62
44,29
Вкупно
140
100,00
Табела бр 1.
Од податоците во табелата можеме да забележиме дека 55,71% од
испитаниците се машки а 44,29 % се женски
Според национален состав нашите испитаници се по случаен избор, кои се
прикажани на следнава табела:
Национална припадност
Број
Проценти
Македонци
67
47,85
Албанци
11
7,85
Роми
13
9,28
Останати
49
35,00
Вкупно
140
100,00
Табела бр.2
3. З. Сулејманов, Н, Стојановски, Социјална патолигија, Скопје, 2002, стр 324
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Од податоците во табелата можеме да видиме дека нашите испитаници се од
различни по национален состав од кои:Македонци се 47,85%, Албанци 7,85%,Роми
9,28,Останати се 35%. Но во нашата писмена анкета сакавме да дознаеме колку од
нив конзумираат алкохолни пијалоци:
Број
%
редовно
63
45,00
повремено
48
34,28
понекогаш
11
7,85
без одговор
18
12,85
вкупно
140
100,00
Табела бр. 3 Употреба на алкохолни пијалоци
Од податоците во табелата можеме да заклучиме дека алкохолот кај
средношколската младина е во значителен пораст во споредба со претходните
податоци од истражувањата, кое што негативно се одразува врз развојот на
младата личност, како интелектуално, така и вклопување во социјалната средина.
Во ова истражување имавме цел да дознаеме како училиштето има воспитно
влијание во превенција од употребата на алкохолот.
ВОСПИТНОТО ВЛИЈАНИЕ НА УЧИЛИШТЕТО ВО ПРЕВЕНЦИЈА
После семејството училиштето претставува воспитно-образовна институција
каде младите покрај образованието, се воспитуваат, стекнуваат навики, умеења.
Успехот на учениците претставува показател за неговиот развој. Училиштето
претставува најорганизирана и специјализирана установа за воспитување и
образување на младите.Со оглед на тоа што анкетираната група се млади, кои се
уште се вклучени во воспотно-образовниот процес, затоа сакавме да дознаеме
каков е нивниот успех во последната година при што ги добивме следните
резултати:
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Графикон бр.1
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Број
%
Слаб
2
1,42
Доволен
11
7,85
Добар
17
12,14
Мн. добар
19
13,57
Одличен
87
62,14
Без одговор
4
2,85
Вкупно
140
100,00
Табела бр. 4. Успех на испитаниците во последната година
Од изнесените податоци во табелата можеме да заклучиме дека најголем
број ученици се со одличен успех (62,14%), мн. добри (13,57), со добар успех се
(12,14%),, долволни се (7,85%),со слаб успех се (1,42%) а без одговор се (2,85%).
Во училиштето од страна на воспитниот кадар од младите се бара да
ги извршуваат училишните обврски, кои доколку зависно интелектуални
способности не ги совлада, кај младите се јавува отпор спрема училиштето,
кое резултира со слаб успех, бегање од часови и посегнување кон алкохолни
пијалоци. Ако се работи за објективност на одговорите можеме да констатираме
дека најголемиот број на средношколци кои се анкетирани се заинтересирани да
постигнат подобар успех.
Поведението кај младите и нивниот образовен статус, присуството на социопатолошките појави и нивното друштво, начинот на користење на слободното
време, можат да доведат до зголемена употреба на алкохолни пијалоци, а со тоа
и појава на престапи.
Периодот на транзиција во нашата земја покажа дека најпрво без работа
останаа работниците без образование и квалификација, малиот број на
вработувања во приватниот сектор, затоа младите бараат излез надвор од
државата и професии што одговараат на пазарната економија и информатичкото
општество.
Овие фактори можат да доведат и до напуштање на училиштето и вршење
на девијантни дејства.
ЗАКЛУЧОК
1. Долгорочната употреба на големи количини на алкохол можат да
предизвикат сериозно оштетување на црниот дроб. Во првиот стадиум
од болеста, маснотија се акумулира во црниот дроб. Повеќето луѓе
не ги препознаваат симптомите на овој стадиум, иако кај повеќето од
нив црниот дроб отекува и станува поголем. Некои луѓе добиваат и
хепатитис, кој ги воспалува и убива клетките на црниот дроб.
2. Тешкото пиење истотака го оштетува и срцевиот мускул. Близу
половината од кардиомиопатиите се поврзани со злоупотреба на
алкохол.
3. Во некои случаи, алкохолот доведува до делириум тременс (алкохолно
лудило), кое предизикува збунетост, поспаност, депресија и страшни
халуцинации.
4. Студиите покажуваат дека зависници од алкохол ќе пијат прекумерни
количини на безалкохолни пијалаци доколку веруваат дека во нив има
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5.

алкохол. Истотака, доколку им се даде алкохолен пијалак за кој веруваат
дека е безалкохолен, нивното однесување во пиењето е слично со она
на лица кои не се зависни на алкохол.
Упехот во училиштето на младите е значаен показател за развојот на
младите. Општеството му доверило задача на училиштето на младите да
им обезбеди поквалитетно усвојување на знаења, вештини, формирање
на морални, културни и општествени навики.
Асоцијалните поведенија не треба да се запостават. Конзумирањето на
алкохол е доста раширено меѓу младата популација. Поради тоа сметам
дека се потребни поригорозни мерки за сузбивање на овие појави кај
младите.
Стручната служба во училиштата треба да превземат поголема соработка
со младите, нивните семејства, за благовремено интервенирање и
спречување на последиците од употребата на алкохолните пијалоци.
За да ја постигне превентивната функција училиштето би морало
да ги проширува своите функции надвор од образовниот процес
преку најразновидни вонучилишни и воннаставни облици на работа,
креативно организирање на слободното време, развој на творечките
способности кај младите.
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ЕДУКАЦИЈА ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
Апстракт: Човековото живеење и општење меѓу луѓето во општеството
и неговото учество и делување во политички, економски, социјални,културни,
верски и образовни процеси ја наметнува потребата од негување-практикување
и применување на толеранцијата.
Едукацијата за толеранција мора да започне од самото семејство
како основна клетка, за понатамошно едуцирање во образовниот процес и
практикување низ општествените процеси кој треба да биде општесвен став со
примена и еднакво почитување на граѓанството, преку највисокиот законски акт
Уставот, закони со примена на Универзалната декларација за човекови права и
примената на Конвенцијата за детски права каде се обврзува и нашата држава за
нивно почитување и практикување.
Клучни зборови: Едукација, толеранција,нетолеранција, решавање на
конфликти, мултикултура

Abstract: The human life and communication among people in society and its
participation and action in political, economic, social, cultural, religious and educational processes imposes the need for nurturing-practicing and applying tolerance.
Tolerance education must begin from the family itself as a basic cell, to further
educate in the educational process and practice through social processes that should
be a social attitude by applying and equally respecting the citizens through the highest legal act of the Constitution, laws applying the Universal Declaration on human
rights and the application of the Convention on Children›s Rights where our country is
committed to their respect and practice.
Keywords: Education, tolerance, intolerance, conflict resolution, multiculturalism
Општествена потреба е да се едуцира граѓанството во една држава за
едукација на толеранцијата во сеопфатното живеење, развивање, подготвување
и учество во развојните политички, економски, социјални, еколошки,
културни, образовни процеси. Во овие рамки неминовна е потребата од
негување, применување на толеранцијата во нашето општествено македонско
мултикултурно, верко и образовно делување и живеење. Почетна основа и потреба
за таквото едуцирање на македонското граѓанство е првиот законски акт-Уставот
на РМ, од кој произлегуваат другите законски акти кои ги регулираат граѓанските
права,обврски и третираат прашања од правата, заштитата и еднаквоста за сите
граѓани во заедничкото наше живеење, развивање и унапредување.
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Во овој дел и децата ги имаат своите права и обврски преточени преку
националните закони кои третираат прашања за растот, развојот, грижата,
заштитата, здравјето,екологијата,културата,образованието и сл. А тие права за
децата се содржани во Декларацијата за правата на децата донесени од ООН
на 20 ноември 1959 година, која Декларацијата поаѓа од непосредната вистина
„човештвото му го должи на детето најдоброто што го поседуваат за да има среќно
детство и да може да живее за сопствено добро и за доброто на општеството”
како и во Конвенцијата за правата на децата, усвоено во ООН од 20 ноември
1989 година, каде што и Република Македонија е потписник на овој меѓународен
документ која е задолжена да го почитува и практикува.
ШТО Е ТОЛЕРАНЦИЈА?
Толеранцијата е опишана како став или како општествена состојба .Ниту
едната од дефиницијата не може да се употреби без другата.Толеранцијата како
општествена состојба зивиси од толеранцијата како став кој е широко застапен
во општеството.
Ако толеранцијата е баран и ценет услов во општеството, ставот ќе биде
подеднакво ценет и ќе се смета за општесвено пожелен квалитет.
Толерантен (лат.tolerans) значи попустлив, трпелив спрема други мислења
иако човекот со него не се сложува по разни прашања.Или тоа е неизбежен
составен дел на почитувањето на правата на човекот и постигнувањето на мир. На
наједноставен начин и основен начин кажано толерантноста значи и на другите
да им се даде право да видат дека нивната личност и идентитет се почитувани.
Толерантен (на арапски Tasamul) значи: извинување, допуштање, благост,
милост, милосрдност, трпеливост, да се прифати другиот и да му прости.
Толерантен (на кинески Kuan rong) значи да се дозволи, допушти да се биде
добротворен кон другите. Според тоа основна цел на едукацијата за толеранција
е да се препознае и да се почитува достоинството и интегритетот на сите човечки
суштества. Оваа вредност е во центарот на сите меѓународни теории и норми кои
се однесуваат за правата на човекот. Таа е основната мотивација за воспоставување
мир,соживот,разбирање таа е заеднички антитезата на нетолеранцијата.
ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА НЕТОЛЕРАНТНО ОДНЕСУВАЊЕ
Сведоци сме на разни немили настани кои се случуваат во општеството,
во разни средини, во некои наши училишта (основно-средни),гледаме, читаме,
слушаме примери, како во ова или она училиште,учениците од оваа или онаа
етничка заедница се степале, па едните одат на настава, другите од другата етничка
заедница бојкотираат,бараат да учат одвоено во посебни смени или едни одат
на екскурзија во една држава други во друга. По етничка основа се изведуваат
и заеднички воннаставно активности одвоено како што се: литературни,
математички, јазични, ликовни,музички, спортски и други активности.
Затоа е потребно секој дел од заедницата да се вклучат во едукацијата на
толерантноста, пред се возрасните, наставниците, родителите, верските организации,
општинските и државни институции кои ќе придонесат за едукација за толерантност
меѓу учениците во самата средина и пошироко и тоа преку образованието,
културата, меѓуверското живеење со што ќе се запознаат со разликите, а со тоа и
вредноста,почитта и достоинството кон другата личност,заедница и сл.
УЧИЛИШТЕТО-ЦЕНТАР НА ЕДУКАЦИЈА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТА
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Училиштето како воспитно-образовна институција ја игра важната
улога во планирањето и програмирањето на едукацијата за практикување на
толеранцијата, планирана преку наставни планови и програми, конкретно
реализирање на Годишната програма за работа во училиштето, примена на целите
и методите за настава, воннаставните активности, посебни наставни активности
на одделенските и класните часови,разни проекти и сл.
Носители на тие активности и истовремено координатори треба да бидат
самите наставници во основните и средните училишта. Реализацијата може да
биде преку наставните предмети односно наставните содржини како на пример:
„Основи на граѓанското општество“, „право на живот“, „право на образование“ и
сл. Со вклучување на теми за толерантни поведенија преку училишни активности,
учење јазици за едукација и взаемно разбирање, запознавање со книжевните
култури со примена на Универзалната декларација за човекови права и
Конвенцијата за правата на детето.Секоја активност на реализација треба да
ги пренесат поимите, вредностите и практичното делување која ќе делува на
локално, државно и меѓународно ниво.

Соработливо
ненасилно
општество.

Цел на
толеранција
Конструктивни
одговори на
разликите и
конфликтите.

Човекови права
(достоинство).

Културна, верска
и политичка
разновидност.

Мир

Граѓанска
конструктивна
расправа,
образовна, правна
едукација

Проблем на
толеранција
Предрасуди,
експлоатација,
дискриминација,
Етноцентризам,
расизам,
угнетување,
диктатура.
Неучество во
дебати, негирање
на основните
културни, верски
и политички
слободи

Физичко
насилство,
културно,
психолошко

Процеси на
толеранција
Соработка
и решавање
проблеми

Фер и отворени
полиички
дискусии,
слободно
информирање
во медиумите
и заедничко
одлучување
Чување на мирот,
ненасилство,
решавање на
конфликтите,
преговарање,
едукација, правна
интервенција

Толеранција-општи цели во учењето
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Вредности
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Апстракт: Развојот на информатичката индустрија, а особено компјутерската
технологијавоголемамерагоактуализирапрашањетозапромоцијанaинформатичката
писменост како едно од клучните компоненти со кои треба да располагаат младите.
Овој развој ја зголемува потребата од користење на компјутерот во наставниот
процес и налага критериум за писменост да биде и способноста на учениците за
работа со компјутер. Со овој наставен процес од 2011 година се опфатени и учениците
со пречки во психичкиот развој во основните училишта. Целта на овој наставен
процес низ предложената програма (,,ToolKid,,) е овие ученици да стекнат основни
знаења за компјутерите и нивно користење во зависност од нивните можности
и интереси. Овој труд покажува колку може да се очекува од овие ученици да ги
остварат предвидените општи и конкретни цели на предметот ,,Работа со компjутери”.
Користејќи го компјутерот во дел од наставата по одредени наставни предмети им
овозможува на учениците да ја вежбаат, стабилизираат и усмеруваат психомоторната
организираност, затоа што според одговорите на наставниците стимулативно делува
врз утврдување на латерализираноста, за орентација во објективниот простор, за
развој на фината моторика, на визиомоторната координација, брзина, спретност
(низ игри со кои класифицираат одредени предмети по бои,форми,големини) и ја
подобрува комуникацијата меѓу учениците. Но учениците со пречки во психичкиот
развој неможат да се служат со компjутерот на она ниво кое ќе го стимулира развојот
на когнитивните функции.
Клучни зборови: информатичка технологија, работа со компјутер, програма
(,,ToolKid), наставници, ученици со пречки во психичкиот развој, наставни цели.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN
TEACHING FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES
Abstract: The development of the information industry, and in particular computer technology, greatly actualizes the issue of promotion of information literacy as one
of the key components that young people should have. This development increases the
need to use the computer in the teaching process and requires a literacy criterion to be
the ability of the students to work with a computer. This teaching process from 2011 includes students with intellectual disabilities in primary schools. The goal of this teaching
process through the proposed program («ToolKid») is for these students to acquire ba-
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НАСТАВАТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ
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sic knowledge about computers and their use depending on their ability and interests.
This paper shows how much can be expected of these students to achieve the foreseen
general and specific goals of the subject “work with computers”. By using the computer
in part of the teaching on certain subjects, students can practice, stabilize and direct
psychomotor organization, because according to the teachers› answers, it stimulates the
determination of the lateralization, orientation in objective space, the development of
fine motor skills, visiomotor coordination, speed, readiness ( thought games which classified certain items in colors, shapes, sizes) and improves communication among students. But students with intellectual disabilities can not operate a computer at a level
that will stimulate the development of cognitive functions.
Keywords: information technology, work with computers, program («ToolKid»),
teachers, students with intellectual disabilities, educational goals.
ВОВЕД
Информатичкиот развој ја зголемува потребата од користење на компјутерот
во наставниот процес и налага критериум за писменост да биде и способноста на
учениците за работа со компјутер.Оспособувањето на учениците за користење
на информатичката технологија значи и доближување до високите стандарди
во образованието кое ќе придонесе за развој на слободата на умот, знаењата,
иновациите и креативноста.Предложената програма (,,ToolKid,,) за интегрирање
на информатичката технологија во наставниот процес нема за цел да ги замени
применуаните средства, методи и техники користени во наставата, туку има за
цел истите да ги дополни овозможувајќи им на наставниците и учениците да
работат во нова средина богата со можности кои нудат нови начини на решавање
на поставените барања, односно таа да се прифати како алатка за извршување
на работните задачи, а не како цел сама за себе.Наставната програма ,,Работа со
компјутери,, од 2011 година се спроведува во основните училишта за ученици
со пречки во психичкиот развој од прво до деветто одделение.Има за цел
приближување на новините во воспитно –образовниот процес на оваа категорија
на ученици кои во зависност од нивните можности, способности и интереси
ќе стекнат основни знаења за работа со компјутери кои ќе можат практично
да ги применат како во самата програма така и во целиот процес на едукација,
рехабилитација, социјализација и интеграција во општеството.
АДАПТИРАНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ ЗА УЧЕНИЦИ СО
ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ
Општи цели на предметот
»» Да стекне основни знаења за компјутерите;
»» Да развива моторички способности, визиомоторна кординација и
когнитивни функции преку користење на компјутер;
»» Да користи програми за компјутерски игри;
»» Да користи едноставна програмаза цртање и соодветни алатки;
»» Да користи текст уредувач за внесување на едноставни текстови и
вметнување слики;
»» Да употребува мултимедиални извори за учење прилагодени според
возраста;
»» Да развива способност зарешавање на едноставни задачи со помош на
компјутер;
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»»

Да користи услуги на Интернет за преслушување на музички нумери и
пребарување на слики.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
За да се утврди дали учениците со пречки во психичкиот развој ги постигнале
поставените цели на програмата ,,Работа со компјутер,, и колку предложената
програма (,,ToolKid,,) наоѓа примена во наставата на другите наставни предмети
спроведено е истражување со кое се опфатени 35 ученици од прво до деветто
одделение. Како мерен инструмент е користен прашалник за наставниците
кои се дирекно вклучени во наставниот процес со овие ученици Прашалникот
за наставници се состоеше од прашања кои беа поврзани со остварување на
основните и конкретните цели на програмата од страна на учениците, за примената
на ToolKid, програмата како и за влијанието врз развојот на психомоторната
организираност кај овие ученици.. Во однос на прашањата колку ученици ги
постигнале основните и конкретните цели на програмата се добиени следниве
резултати:Сите 35 ученици стекнале основни знаења за компјутер односно ја
разбираат поврзаноста на движењето меѓу глувчето и покажувачот во зависност
од нивните способности.30 ученици или 85,7% познаваат, разликуваат и
користат алатки за цртање и боење(молив, гума, четка, кантичка со боја, палета
со бои) и на тој начин се стимулира развојот на фината моторика и визиомоторна
кординација.33 ученици или 94,2% можат да обојат претходно креиран цртеж.Сите
ученици разликуваат работен екран. 25 ученици или 71,4% развиваат брзина и
точност при извршување на операциите. 30 ученици или 85,7% можат да користат
алатки за цртање геометриски фигури ( триаголник,круг, квадрат,правоаголник).
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Конкретните цели за работа со компјутер за ученици со пречки во психичкиот
развој се поставени по нивоа и подрачја, Во првото ниво се следните цели:да
знае да се орентира на тастатурата на компјутерот; да ја разбере поврзаноста
на движењето меѓу глувчето и покажувачот; да познава да разликува и користи
алатки за цртање и боење(молив, гума, четка, кантичка со боја, палета со бои); да се
оспособи за боење на претходно креиран цртеж;да се оспособи да користи глувче
или други влезни асистивни уреди(комуникација со компјутер) низ педагошки
одбрани игри; да познава, разликува работен екран; да развие брзина и точност
при извршување на операциите. Второ ниво :да ги користи алатките за цртање
геометриски фигури (црта триаголник,круг, квадрат,правоаголник);да активира
едукативна програма и да се снаоѓа во неа;да се поттикнува кон стимулирање на
когнитивни функции(мислење, помнење, внимание);дасе поттикнува кон развој
на моториката и визиомоторната координација; да поттикнува на интракција и
комуникација; да развива позитивни емоции и естетски чувства;да се запознае со
програма за пишување текст;да познава разликува работен екран на програма за
пишување текст;да активира програма за пишување текст;да знае да користи фонт
и соодветна поддршка на тастатурата;да знае да внесува текст(кратки зборови) и
работа со текст; да користи тастатура за внесување текст(бројки, букви,бришење,
празно место), да знае да сочува и затвори документ.Трето ниво :да знае да креира
текст;да користи едноставни алатки за уредување текст; да знае да пронајде
снимен документ; да знае да вметне слика;да знае да го користи електронскиот
калкулатор за пресметување едноставни операции; да се запознае со можностите
на интернетот; да препознае да покажува и именува веб-прелистувач;да користи
интернет за пребарување слики и музички нумери.
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20 ученици или 57,1% можат да активираат едукативна програма и да се снаоѓаат
во неа.35 ученици ја знаат програмата за пишување текст.30 ученици или 85,7%
можат да ја активираат програма за пишување текст.27 ученици или 77,1% знаат
да внесуваат текст(познат ,учен текст) и работат со текст; да користат тастатура за
внесување текст(бројки, букви,бришење, празно место). Мал е бројот на ученици
кои знаат да сочуваат текст, најчесто им успева после неколку обиди и механички
гледајќи претходно како тоа го прави наставникот.33 ученици или 94,2% ученици
креираат кратки зборови од познати букви кои им се наоѓаат на работниот
екран. 30 ученици или 85,7% можат да користат електронски калкулатор за
пресметување на едноставни математички операции. Само 5ученици или 14,2%
можат да користат интернет за пребарување на музички нумери.
Наставниците се изјаснија дека учениците додека работат на компјутерот
имаат подобра меѓусебна интракција и комуникација и меѓу учениците се
развиваат позитивни емоции и естетски чувства.Исто така работата на компјутер
им овозможува увежбување и утврдување на латерализираноста и орентација
во простор.На крајот наставниците како забелешка истакнаа : наставната
програма ,,Работа со компјутер,, учениците ја сакаат но она што тие можат да го
направат е нешто што претходно е научено преку другите методи и техники во
наставата,;работат конкретни активности, најчесто стекнуваат вештини за работа
со компјутер механички гледајќи го подобриот или наставникот;и не делува
стимулативно врз развојот на когнитивните функции.
Во однос на примената на ,,ToolKid,, програмата наставниците се изјаснија
дека таа е интересна за учениците поготово во одделенска настава и истата
можат да ја применат во речиси сите наставни предмети, а во предметна настава
најчесто по македонски јазик, природни науки и во мал дел по математика..
Односно наставниците од одделенска настава истакнаа дека со помош на оваа
програма учениците ги усвојуваат целите на наставниот предмет Работа со
компјутер. Учениците преку образовната игра ,,Сенки,, не само што играат и
креираат, и развиваат фина моторика користејќи го глувчето.Преку образовната
игра,,Учиме играме,, учениците вежбаат почетно читање и пишување но во исто
време развиваат брзина и спретност, естетски чувстава и меѓусебна интеракција и
комуникација. Образовната програма ,,Пијано,, ја користат за предметот музичко
образование и преку неа учениците стекнуваат основи на ритам и креативност.
Задоволството е поголемо затоа што за секоја точно извршена активност ученикот
е наградуван со звучна стимулација која е креирана од самата програма.Но според
наставниците оваа програма можат да ја користат само во дел од наставниот час
затоа што: ја користат за наставна содржина која е позната и научена, интересот
кај учениците е краткотраен,некои вештини ги стекнуваат механички, брзо се
откажуваат ако погрешат, ако задачата не е интересна или претешка за нив , не
делува стимулативно врз развојот на когнитивните функции, и најважно затоа
што не располагаат со доволен број персонални компјутери за секој ученик.
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ЗАКЛУЧОК
Примената на информатичката технологија во наставата за ученици со
пречки во психичкиот развој покажа дека овозможува развивање на моторичките
способности, визиомоторната кординација но не и когнитивните функции.
Учениците стекнаа основни знаења за компјутерите во зависност од нивните
можности и способности. Скоро сите ученици користат едноставна програма
за цртање и соодветни алатки; кај сите ученици компјутерот развива позитивни
емоции и поттикнува комуникација. Овој вид на настава учениците можат да го
користат на содржини кои предходно им се совладани.Учениците најчесто го
користат компјутерот во наставата за активности кои веќе им се добро познати
и усвоени, и се додека им се задаваат лесни задачи, задачи кои побудуваат
интерес, кога добиваат стимулација(звучна или говорна) за точен одговор, кога
активноста е кратка и небара некое поголемо ангажирање од нивна страна.
Првиот неуспех ги демотивира и тогаш го ,,оставаат компјутерот,, и преминуваат
на друга активност.Поголем интерес ToolKid образовните игри предизвикуваат кај
учениците од одделенска настава затоа што истите можат да ги користат по сите
наставни предмети кога стекнуваат нови знаења и кога повторуваат додека во
предметна настава најчесто се користи по македонски јазик(читање и пишување
на кратки текстови) и природни науки.
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ЗА ФЕНОМЕНА ‘НЕДИФЕРЕНЦИРАНО СЕМЕЙСТВО‘
И ДИСКРИМИНАЦИЯТА КАТО МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ
ПРИ ДЕТЕТО
Анотация: Научният доклад се фокусира върху теоретичният анализ
на дискриминацията като модел на поведение и механизмите за неговото
интернализиране през периода на детството /0-18 г./.
Ключови думи: родители, дискриминация, расизъм, сексизъм, етнически
предразсъдък

Abstract: The scientific report focuses on the theoretical analysis of discrimination as a model of behavior and mechanisms for its internalization during childhood
(0-18 years).
Keywords: parents, non-differentiated family, discrimination, racism, sexism,
ethnic prejudice
Характерните за съвременното информационно общество социалноикономически проблеми на глобализацията, засягат както всички обществени
структури, така и индивидуалния живот на човека. Кризата на прехода в
обществото поражда криза и в семейството като микросистема.
Съвременното семейство се нуждае от подкрепа, както икономическа,
така и социално-психологическа. „Ценности, които понякога, политиците
затворени между платформата, цифровите показатели, измерване на
успеха и поставяне на крайни цели, лесно могат да абстрахират от това,
какво се случва с хората…“ (9, с.88). Това прави особен актуален проблемът
за дискриминационните практики като модел на поведение на децата и
подрастващите днес.
Целта на настоящото изложение е да е разкрие качествените параметри на
зависимоста между „недиференцираното семейство“ и появата, и поддържането
на предразсъдъчно мислене у децата като предпоставка за тяхното
дискриминационно поведение.
Работейки над създаването на теория за възникването на емоционалните
разстройства при човека, М. Боуен развива идеята, че човек притежава две
системи на функциониране: емоционална и мисловна (10, с.197). Колкото послети, т. е. по-малко диференцирани са тези две системи толкова индивидът е по-
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склонен да реагира импулсивно /реактивно/. При възникване на тревога двете
системи се сливат и загубват способност за разделно функциониране.
Хората встъпват в брак с партньор с приблизително еднакво нива на
диференциация на “Аз”-а, т. е. с приблизително еднакво съотношение на
способностите да реагират на ниво емоции или разум. Освен това всеки съпруг
има определено ниво на диференциация на своя “Аз”, т.е. – усещане за това къде
завършват ценностите и нагласите на съпруга му и започват неговите собствени.
Теоретически двойките могат да варират от нямащи свой “Аз” /склонни към
емоционално реагиране/ до развит “Аз” /способни да разсъждават/.
В диадичните взаимоотношения неизбежно възниква конфликт, когато
единият партньор реагира емоционално на отговорите на втория. Въведеното от
Боуен понятие “емоционално сливане” съдържа обяснение за това, което води до
“разтварянето”на личността в семейството, т.е. неспособносттта й да осъзнава себе
си, своите интереси и потребности и да вижда тяхното съотношение с интересите
и потребностите на другите семейни членове. В този момент у личността като
член на семейство липсва способност да осъзнава себе си, своите интереси и
потребности и да вижда тяхното съотношение с интересите и потребностите на
другите семейни членове. Недиференцираният родител трудно различава своите
емоции от мислите си. Неговото поведение е реакция на емоциите на другите.
Той или следва тези емоции или ги отхвърля (10, с.209).
Противоположност на “емоционалното сливане” е “емоционалната
диференциация” – способност на индивида да отделя своите мисли от чувствата
си. Това не означава, че диференцираният човек е безчувствен, напротив той е
способен на симни емоции, но умее да ги контролира. В отношенията с близките
хора колкото по-отдалечени са мислите от чувствата, толкова с по-голяма
вероятност индивидът съумява да съхрани своя “Аз”.
Според Боуен, именно недиференцираното семейство и личност създават
предпоставки за възникването на патологични взаимоотношения – ‘двойна
връзка’, ‘изкупителна жертва’, семеен тормоз и дискриминация.
Недиференцираността на родителите създава предпоставки за предаване
на нерешените проблеми на следващото поколение. Възниква ситуация на
“незавършено дело” – нерешеният в семейството конфликт, индивидът се опитва
да реши чрез създаване на нови отношения, внасяйки в тях не само самия
конфликт, но и своето неумение да го реши.
В семействата с висока диференциация и ниско равнище на тревога
смекчаването на стреса се осъществява, практически без ощетяване на
индивидуалността на всеки. Членовете на семейството просто преразпределят
задълженията си, според това какъв порблем стои пред тях и на кого в дадения
момент е най-трудно.
Обратно, в семействата с ниска диференциация и висока тревожност,
емоционалната реактивност се проявява с образуването на множество свързани
помежду си отношенчески триъгълници.
Колкото по-незрели са семейните партньори по комуникация, толкова позначими за емоционалното им благополучие са техните собствени отношения.
Ако в тяхната основа лежи само необходимостта от запазване на емоционална
стабилност, за да се избегнат неприятните изживявания, партньорите избягват да
обсъждат проблемите в своите отношения.
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Нещо повече, имайки предвид, че във всяко семейство функционира и
т.нар. „емоционална матрица” или това е неосъзнатата емоционална свързаност,
която споява семейството и се предава в поколенията, то напълно реалистично е
допускането, че родителите създават предразсъдъчното мислене на своите деца.
Емоционалната матрица действа по механизма: “Кръвта вода не става.”, т.е. – много
силната връзка на единия родител (напр., майката) с детето (напр., дъщерята),
при което другият родител е изолиран, се повтаря и в следващото поколение
/в семейството на дъщерята/, но това става неосъзнато. Тази емоционална
матрица, определя моделите на нормативно и ненормативно функциониране в
поколенията.
Равнището на диференциация на децата като правило съответства на
равнището на диференциация на техните родители. При това, при различните деца
диференциацията е изразена в различна степен – ако равнището на диференциация
при едното дете е високо /появява се с устойчив “Аз” и ниска емоционална
реактивност/, то при неговия брат/сестра може да има ниско равнище /слаб “Аз” и
висока емоционална реактивност/. Тази вариативност се обяснява със склонността
на родителите да разреждат напрежението помежду си предимно за сметка на
едното дете. Родителите проектират собствените си емоционални конфликти върху
детето и се опитват да го контролират (пак там, с. 137).
Процесът на „семейна проекция” описва патерн, характеризиращ
нуклеарното семейство. Условията за неговото осъществяване са: ниска
диференциация на съпрузите, висока фузия и висока тревожност. Най-често,
семейната проекция е насочена от родителите към децата, но към кое от децата
и в каква форма зависи от: сиблинговата позиция /поредност на раждането на
детето/, пола, интензивността на зависимост на родителите от техните родители
/диференциация/, смърт на важен член от семейството в близост с момента на
раждане на детето, скорошна промяна в местоживеенето, в институциите /
попадане в затвор/ и др.
Често в семейства с нисък родителски капацитет се появява и феномена
„емоционално скъсване”. Той касае връзката с родителското семейство. Понякога
един член от семейството “бяга далече” и не поддържа контакти с останалите
членове от семейството, но “бягството” и загубата на връзка не означава, че
той е диференциран. Макар и “далече”, той носи моделите на поведение и на
взаимоотношения, усвоени в родителското семейство. Нерешените проблеми,
свързани с отношенията с роднините, дават отражение върху настоящите му
отношения, независимо от времето и пространството. , (2, с.199).
Освен това, народната мъдрост гласи, че “Крушата не пада по-далече от
дървото.” и че “Греховете на родителите тежат на плещите на децата”. Конфликтите
в обектните отношения, лоялността към семейството и рода, задълженията,
диференциацията, триангулирането и семейната проекция описват различните
характеристики на този процес /един и същ/ в много поколения. Оказва се, че
„ако семейството не е в състояние по една или друга причина да изпълнява
някоя от основните си функции, то това води до дестабилизирането му като
социална институция, респективно до риск от затруднения и дори от провал на
психосоциалното развитие и възпитание на децата“ (7, с.18).
В разнообразието на привидно случайните модели на семейна грижа за
децата има несъзнавани процеси, свързани с традиционни психологически
вярвания. Въпреки това съществува елементарно /макар инстинктивна/
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допускане, че “което е добро за детето” се очаква да се случи (4, с. 136).
Адлер (2, с.138) е категоричен, че “във формата на живот на всяко дете личи
отпечатъкът на неговото положение в поредността му в семейството” . В подкрепа
на Адлеровото схващане е и моделът за протичане на процесите в семейството,
свързан с поредността на раждане на д-р Джером Бах и неговите сътрудници
от Университета в Минесота. Основан е на потребностите на всяка социална
система: потребност от производство, потребност от емоционална поддръжка,
потребност от връзки, потребност от единство (5).
След като децата се раждат в семейството, тези потребности следват в
реда на тяхното раждане. Обикновено, първото дете е носител на осъзнати
родителски очаквания. То е носител на доминиращите семейни ценности и идеи
и се предполага, че ще влезе в конфликт или ще се отъждествява изцяло с бащата.
Очакванията към първото дете са да взема решения и да поддържа ценности,
съгласувани с тези на бащата или противоположни на тях.
Първите деца са склонни към следните три модела на поведение:
1. Те са общителни и ориентирани към другите, обикновено вземат под
внимание общоприетите роли и представи.
2. Най-важни за тях са видимата страна и всичко изразено ясно. Стремят
се да получат повече детайли и се водят повече от писаното правило,
отколкото от интуицията си.
3. Заради очакването и напрежението, породени от младостта и
безспокойството на родителите /”треперенето около първото дете”/, у
първите деца често липсва високо самочувствие.
Второто дете обикновено се свързва с потребността от емоционално
поддържане на семейната система. То откликва на прикритите подсъзнатгелни
правила в нея. Най-често се идентифицира с майката /следва я плътно или й се
противопоставя/. Взема решения или поддържа ценности изцяло като тези на
майка си.
Поведенческите модели при вторите деца най-често са (1,5):
1. Те отговарят както на своите подсъзнателни очаквания, така и на
очакванията и нуждите на останалите. Те са продължение на майчините
подсъзнателни потребности и желания. Напр, момчето може да стане
мъж за какъвто майката винаги е искала да се омъжи, а момичето може
и да стане “лека жена”, ако такива са били тайните желания на майката.
2. Вторите деца са носители на прикритите и емоционални пориви в
семейството и често не съумяват да съгласуват разума със сърцето си.
Веднага са готови да скроят тайни планове, но не могат ясно да изразят
какво чувстват и често изглеждат наивни и объркани.
Третото дете попълва необходимостта на системата от връзка. В рамките на
семейната система се отъждествява с брачния съюз и е най-добрият символ на
протичащите процеси. Третото дете е най-добрият проводник на напрежението в
семейството и затова му е трудно да открие своята индивидуалност. При него се
наблюдават следните поведенчески модели:
1. Взаимообвързаността с другите е основната му грижа.
2. Изглежда съвсем незаинтересовано, но всъщност много се вълнува.
3. Разкъсва се от противоречия и се затруднява при вземането на
решение.
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Четвъртото дете посреща нуждата на семейната система от единение.
Приема и трупа в себе си неразрешените семейни спорове от най-различно
естество. То е като семеен “радар”, приемащ и отъждествяващ се с всяко действие
и всяко взаимоотношение в семейната система. В поведението си е изключително
отговорно, но в същото време и безпомощно. Често става изкупителна жертва, за
да спасява семейната система.
Моделът на Бах е полезен за откриването на тенденции в удовлетворяването
на потребностите на семейната система. Всяко дете след четвъртото, повтаря
последователността (5, с. 55-59).
Ако обаче, детето е единствено, то най-често изразява функциите на
семейните процеси. При дисфункционалните бракове то носи скритите проблеми.
Да се има предвид кое поред дете в семейството е всеки от партньорите в
брака е изключително важно както за функционирането на семейната система,
така и за ефективността на социализирането на децата в нея. Ако и двамата
партньори са първородни деца, те ще водят борба за власт и затова кой ще
определя правилата. Ако и двамата са втори деца, тогава няма да има кой да
поема отговорностите в семейството.
Проблемите на обществото са сходни с тези, откривани в семейството.
Общества, в които семействата са с много висока фузия /слятост/, възпроизвеждат
този емоционален процес в организациите в обществото, което затруднява
промяната на социалните институции. В такива общества има само козметични
промени, а не истински социални нововъведения. Ето защо, Боуен предлага,
в обществото да се работи по диференциацията на управляващите /лидерите
в обществото/. Това е аналогично на семейството, където по-лесно настъпва
промяна в семейната система, ако започне да се диферецира по-доминантният
семеен член (10, 236-287).
Като психологически конструкт (оценка и форма на реагиране)
дискриминацията най-често се свърза с предразсъдъчното мислене, но тези
два социална феномена не са идентични по между си. Научната психология ги
диференцира дефинитивно по следния начин:
»» жпредразсъдък – отрицателна оценка на даден обект или явление от
социалната реалност;
»» дискриминацията – неоправдано негативно поведение по отношение
на дадена група или членовете й.
Психологичните изследвания констатират същевременно и следното
несъответствие: много хора демонстрират дискриминационно поведение
автоматично без да поддържат предразсъдъците, а с предразсъдъчно мислене,
по-често запазват неутралитет (1, с. 68).
Взаимовръзката между разглежданите социални феномени разкрива, че
дискриминацията усилва предразсъдъците, а те осигуряват рационализирана
основа за дискриминация. Най-доминиращото съвременно схващане е, че ако се
ликвидира дискриминацията, то доколкото хората ще общуват едни с други като с
равни, убежденията ще се променят по-бързо отколкото с проповеди и обучение
в търпимост. (1, с. 167).
Произходът иа предразсъдъците и дискриминацията според Пол Секърд
и Карл Бакмън се крие най-вече във взаимоотношение, в което две групи са с
неравен статус. Тогава членовете на по-властната група вероятно установяват поблагоприятни резултати от гледна точка на наградите и загубите, отколкото тези
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на по-малко властните. Дотолкова, доколкото равнището на сравнение на двете
групи се определя при едни и същи условия, групата с по-ниския статус вероятно
ще се чувства дискриминирана и ще изпитва враждебност и нехаресване към
мнозинството. (по 3, с. 91)
В основата на дискриминиращото поведение често, но не винаги стоят
предварителни нагласи. Социално-психологическото разграничение от индивиди
или общности е по-силно зависимо от чувствата, отколкото от когнитивните
убеждения към тях, отбелязват Чарлз Стенджор и колеги.
Връзката на социалната категоризация с Аз-а и семейните му ценности и
оттам с емоционалната сфера и интересите на индивида я прави мощен усилвател
в процеса на социалната перцепция. Знае се, че колкото ангажираността
на индивида е по-голяма с даден въпрос, колкото по-значими ценности са
замесени, толкова сферата на приемане около дадена позищия е по-тясна, а
тази на отхвърляне – по-широка. В етнически план това означава, че високата
степен на етническата категоризация и самоидентификация води до силна
етническа пристрастност и нетърпимост. При по-ниска емоционална и ценностна
натовареност на дадена социална категоризация би следвало да има по-широка
на приемане, съответно по-тясна на отхвърляне. В резултат, когато става дума за
етническа категоризация, това означава по-висока толерантност към чуждите
етнически общности. (8, с. 248).
Съвременните изследователи на расовите предразсъдъци в днешното
американско общество обръщат внимание, че негативното отношение към черните
и цветнокожите, расизмът към тях, може да се види дори в поддържането на
традиционните ценности на индивидуализма, на основата на които функционира
американското общество. Въпреки, че са малко местата по света, където открито
се проповядва расизъм или расистки мисли днес по един изтънчен начин
малцинствата се обвиняват, че живеят не по правилния начин, че не социализират
и не развиват достатъчно индивидуални ценности у хората. Става дума за черти
на ценност като агресивност, стремеж към достижения, инициативност, успех на
всяка цена. Поради тази причина те се обвиняват, че създават бъдещи зависими
членове на съвременното общество, хора от по-нисши слоеве, представители на
групи с по-нисък статус.
От гледна точка на социалната и психология на развитието подобно
виждане, което отразява светогледа на съвременния расист се обяснява с това,
че се приписват личностни или диспозиционни черти, когато се обяснява ниския
статус на малцинството. Расизмът може да се дефинира като индивидуално
предубеждение и дискриминиращо поведение по отношение на хора от друга
раса. Расизмът може да се определи и като институционална практика (даже, ако
не е мотивирана от предразсъдъци) изразяваща се в това, че представителите на
определена раса се поставят в подчинено положение.
Социализацията на децата по пол много често напомня ролевата социализация
по расов принцип. Така както и в обществата, в които има една господстваща и други
подчинени раси, така и сред половете, единият има подчинен социален статус.
Жените макар и да са с високо социално присъствие са обект на стереотипизация
и в повечето общества се сблъскват с различни дискриминативни отношения. Все
пак съществува разлика между начина, по които се третират малцинствените /
включително расови/ групи и групата на жените. (3, с. 261)
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За разлика от етническата дискриминация, дискриминацията по пол или
сексизмът, не носи този белег. Жените рядко са малцинство в някое общество
и ако се разглеждат по характеристиките на малцинствените групи, то найчесто това е възможно като се отчита по-слабият им достъп до социална,
политическа или икономическа власт в обществото. Мъжете и жените,
представители на различните полови групи, за разлика от представителите
на малцинствената и мнозинствената група в нейния класически вариант
взаимодействат непрекъснато и следователно не могат да бъдат разделени
сегрегационно в онзи смисъл, в който това става при расовите групи. Ето
защо сексизъм може да бъде открит много по-лесно в нашето всекидневие,
отколкото расовата дискриминация.
Освен всичко друго, ако расизмът най-често се създава по пътя на вторичната
информация - от слушане на истории на родители, приятели и по-рядко от пряк
опит, то информацията за подчинения пол хората получават най-често чрез
собствения им опит. Сексизъм има почти във всички съвременни общества,
докато расизъм има преди всичко там, където има достатъчно представители на
повече от една раса.
Както твърдят изледователите на сексизма, а не само представителите на
феминистките движения, сексизмът днес е безсъзнателна идеология. Той е много подълбоко и “по-деликатно” навлязъл преразсъдък е сравнение дори с расизма. Хората
едва ли си дават сметка под колко различни форми и негативни разбирания сексизмът
намира място в нашето всекидневие. Тази “безсъзнателна идеология” (термин
въведен от С. Бем) се дължи на факта, че в много общества на жените продължава
да се гледа като на хомогенизиран пол, т. е. – пол, който има един обобщен образ
за възможностите си, унифициран талант, който не предполага разнообразие от
индивидулности, каквото смятаме че притежава другия пол (3, с. 262)
Традиционно в психологическата литература мъжествеността е свързвана
с доминиране и контролиране на другите, а женствеността - с подчинение и
поддаване на чуждия (мъжкия) контрол.
Стереотипните убеждения не са предразсъдъци, но те могат да поддържат
предразсъдъците. Сексизмът се определя като индивидуално предубеждение и
дискриминиращо поведение по отношение на представителите на единия или
другия пол. Той се определя още като институционална практика, представителят
на единия или другия пол да се поставя в подчинено положение.
За анализът на проблемът от значение са причините за възникване на
предразсъдъците.
Защо няма основания да се допусне съществуването на инстинктивно
отвращение между етническите и расовите групи?
Малкото дете може да се изплаши от човек, чиито цвят на кожата или
външност са му непознати, но обикновено този страх продължава няколко
секунди. Добре е известно, че децата с удоволствие играят едно с друго,
независимо от цвета на кожата и националността. А доколко предразсъдъците
не са вродени, а придобити с личното образование, възниква въпросът кои са
основните фактори на комплексния процес на добиване на предразсъдъците?
Някои предразсъдъци умишлено се внедряват от родителите в съзнанието
на детето, а децата послушно заучават този урок. Родителите могат да провокират
появата на предразсъдъци, наказвайки детето за дружелюбното му поведение
към представителите на съответните малцинства. Дете, което е наказвано за
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подобни поведенчески проявления може да придобие условно отвращение към
членовете на аут-групите.
Понякога този род обучение е завоалирано. На четири годишните деца
тъмната кожа може да се струва мръсна и тъй като им се твърди, че не трябва да
се цапат, те да избягват тьмнокожите. (6, с. 145 -209)
Важен фактор за придобиването на предразсъдъци е използването на
шаблонни изрази. Повечето деца познават емоционалната сила на думите много
преди да им стане ясно тяхното непосредствено значение. Недостойният брътвеж
вкъщи може да настрои 6-7 годишно дете да мисли лошо за другите без да има
основания за това (пак там, с. 278)
Дете, което понякога отхвърлят, а понякога обичат, наказват сурово
и непоследователно, на което нямат доверие вкъщи е винаги “нащрек”. И
доколкото не може емоционално да се доверява на родителите си, то развива
нагласата за подозрителност и предпазливост по отношение на хората
като цяло, особено по отношение на тези, които имат нетипична външност,
странен и заплашителен (както му се струва) начин на изразяване, поведение
или религиозна ориентация. (4, с. 169) Следователно, макар че не може да се
твърди с пълна сигурност най-вероятно основният фактор, водещ към жизнена
позиция, пълна с предразсьдъци се явява отхвърлящия невнимателен, груб и
непоследователен стил на родителско възпитание.
Когато детето пораства, се явяват допълнителни фактори, които могат да
породят или усилят предразсъдъгрте. Във възрастта 8-10 години настъпва период
на силна идеитификация със семейството. Каквото и да е семейството, за детето
то винаги е “хубаво” и не важно дали е католическо, еврейско, бяло, негърско,
шотландско или ирландско. В сравнение с всяка друга група то без съмнение е найстатусното и “качествено”. На този етап църквата и училището имат възможност
да внедрят в детето идеята за равенство на всички човешки групи. Това е трудно
доколкото възрастта на подрастващите предполага търсене на лична безопасност
и нова идентичност в групата от връстници, които обикновено притежават същия
цвят на кожата и принадлежат към същата класа. Ако подрастващите се отнасят
дружелюбно към аут-групите, рискуват да загубят своята неутвърдена все още
идентичност. За да придобият чувство на собствена значимост, често преследват
представители на аут-групите. Понякога предразсъдъкът се формира като резултат
на една единствена емоционална травма. Например някой, който се е “поздърпал”
с китайци и занапред ще изпитва страх от азиатци (ярък случай на генерализация
на единичния опит). Подобен травматичен произход на предразсьдъка е рядък.
Очевидно в детска и подрастваща възраст съществуват не малко възможности за
необратимо формиране на система от негативни представи за “чуждите” (4, с. 194)
В света все още има проблеми, дължащи се на дискриминационно
поведение и провокиращи етническо различие.
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ВЛИЈАНИЕТО НА АЛКОХОЛИЗМОТ ВРЗ СЕМЕЈСТВАТА
Апстракт: Алкохолизмот влијае не само врз поединецот туку и пошироко.
Пријателите, фамилиите и другите луѓе кои често се во присуство на личноста која
пати од ефектите на алкохолизмот, веројатно ќе доживеат проблеми поврзани со
неговата состојба. Како што напредува злоупотребата на алкохол, пациентите
често се повлекуваат од општеството во целост и голема е веројатноста да
се свртат кон познаници кои сакаат да им помогнат на алкохоличарите да се
справат со зависноста. Финансиските проблеми често се појават не само поради
трошоците на зависностa, туку и губење на продуктивноста и редовно работно
време поради зголемена мачнина и други негативни ефекти.
Клучни зборови: зависност, алкохолизам, фамилии, деца

Abstract: Alcoholism affects people beyond just the alcoholic. Friends, family
and other people that a person suffering the effects of alcoholism interacts with on a
regular basis are all likely to experience problems related to the condition. As alcohol
abuse progresses, sufferers are likely to withdraw from society at large and may lash
out at well-meaning acquaintances who seek to help the alcoholic come to grips with
addiction. Financial problems are likely to arise due to not only the costs of a addiction
but also the loss of productivity and regular work hours due to increased hangovers
and other adverse effects.1
Keywords: addiction, alcoholism, families, children
ВОВЕД
Семејството претставува основна клетка на општеството, заедница на
мажот, жената и нивните деца. Здравјето, животот и живеењето на едно семејство
се проценува према успешноста на неговото функционирање, па во таа смисла,
семејството може да биде функционално или дисфункционално!
Функционалното семејство е она, што на своите членови им обезбедува
психофизичка сигурност, интелектуален и едукативен развој, економска безбедност
и правна заштита. Функционалното семејство може да се справи со проблемите што
се појавуваат во животот, додека дисфункционалното семејство и помали кризи
или проблеми, може да го доведат до блокирање на функционирањето. Бранејќи се
од распаѓање, семејниот систем произведува болест кај некои од своите членови!
Сите последици од алкохолизмот се тешки, но сепак, семејните
последици се најтешки бидејќи, освен што ги нарушуваат личноста и односите
помеѓу сопружниците, оставаат многу длабока трага во развојот на децата.
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Алкохоличарскиот брак се темели на односот на партнерот-алкохоличар и
партнерот-неалкохоличар, нивните деца и евентуално родителите, што живеат
во исто домаќинство. Сите тие заедно го сочинуваат алкохоличарскиот систем,
во кој сите членови на свој начин придонесуваат за долгогодишно одржување на
алкохолизмот кај некои членови на семејството!
РОДИТЕЛИТЕ КАКО ГЛАВЕН ФАКТОР ЗА ПРАВИЛЕН ИЛИ НЕПРАВИЛЕН
РАЗВОЈ НА ДЕТЕТО
Дали детето ќе се изгради во личност со пристоен однос и карактер или ќе
се однесува неодговорно во своите постапки и должности,зависи од неговите
родители.Наследните гени од алкохолизам од родителите кај децата нема.За да се
насочи детето да прави разлика од добро и зло,одговорност носат самите родители.
Во максималното ангажирање за подобар живот,забораваат на нивните
деца. Понесени за подобро утре,ниту помислуваат да најдат време да му посветат
внимание за правилен развој и воспитување. Тие немаат време да го контролираат
своето дете каде и како го поминува слободното време,кои се неговите потреби и
со какви проблеми се соочува.
Децата кои се запоставени, незгрижени или презаштитени немаат светла
иднина. Постојат три категории на неодговорни родители кои ја праваат истата
грешка при воспитување на своите деца. Сиромавиот, разочаран од животот,
наместо да поразговара и да го утеши своето дете, тој грубо ќе го одбие велејќи му :
Снајди се сам,ниту мене некој ми дал,ниту јас можам тебе да ти дадам. Разочарано
од таквото однесување на родителот, детето се чувствува изгубено и ништо друго
не мисли освен да ја оствари својата цел – на што полесен начин да се пробие
во животот за подобро утре. Во тој случај, бара друштво од истомисленици и
започнува изопачен живот,лажење,крадење и се што е неморално и нечовечки.
Залажувајќи се дека така лесно се живее, за брзо време ќе се судри со законот и
уште повеќе ќе пропадне.По сето тоа детето паѓа во кошмари, ја губи довербата
во себе па и довербата во средината. На таквото дете, по тие сите случувања, му е
многу тешко да се врати во нормален живот.
Потполно истата грешка ја праваат и оние родители кои се добро ситуирани.
Тие родители пак, на кои парите не им претставуваат никаков проблем, не
помислуваат да најдат слободно време да седнат и да поразговараат со своето
дете. Едноставно, го опсипуваат со скапи подароци и дебел џепарлак со кои детето
толку се возбудува и не знае што уште да стори за да биде во своето друштво и во
јавноста поактуелен и центар на внимание. Оди во потрага по возбудливи забави и
на тој начин ќе дојде до оние несакани последици. Тоа дете, како и од сиромавиот,
ќе се соочи со законот, па тогаш и неговите родители ќе си го поставаат истото
прашање : Зошто баш моето дете кога се му беше дадено? И навистина, на тоа
дете се му е дадено, само едно не: родителското внимание, за кое не нашле време
да седнат со детето да поразговараат за неговите проблеми, да го насочат на прав
пат, културно однесување и пристоен живот.
Грешат и родителите кои споредувајќи го детето со нивните способности
го понижуваат и омаловажуваат. Наместо да му пренесат од сопствените умеења
како да се соочи со секојдневните случувања, тие цинички ќе го навредат дека не
е способен за ништо, дека не вреди што и да му кажат. Ако не се тие, тоа дете не
ќе можи да опстане во животот. Таквите родители забораваат дека и тие некогаш
биле деца, растеле со родители, а кога нивните родители исчезнале од нивниот
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АЛКОХОЛ И БРАЧНИ ПРОБЛЕМИ
Развојот на алкохолизмот во семејно-брачните односи поминува низ
неколку фази. Во почетокот се настојува да се анулира, да се маргинализира
проблемот! Екцесите и уживањето во алкохолот се со прекини и во тоа време,
сопружниците играат улога на примерни партнери. Сопругата е спремна сé да
направи, да се сроди со оваа состојба, па дури и да му прави друштво на својот
сопруг во пиењето алкохол. Кон надворешната средина е задржан впечатокот на
добар и успешен брак.
Во понатамошниот развој е обидот да се елиминира проблемот.
Кулминацијата на екцеси поради пиењето алкохолни пијалаци, го присилуваат
семејството на постепена изолација. Проблемот на алкохолизмот е централен,
но се прикрива од децата и од средината. Сопругата не бара помош однадвор и
настојува сама да го реши проблемот.
Во третата фаза е изразена дезорганизацијата. Сопругата не прави напор
да влијае, бидејќи се чуствува немоќно. Децата се вовлекуваат во брачните
конфликти, така што и тие страдаат. Сопругата ги одбива интимностите со мажот,
поради што тој се чуствува отфрлен. Ова е фазата на хаос и тешко е да се овозможи
решавање на проблемот на конструктивен начин. Околината сеуште не го смета
семејството за дисфункционално а засегнатата личност за алкохоличар.
По оваа фаза следува реорганизација. Сопругата се обидува да делува
енергично. Ја презема улогата на мажот, настојувајќи за децата да биде “и татко
и мајка”. Сите прават напори на алкохоличарот да му влијаат во правец на
контролирање на пиењето. Доаѓа до извесна рамнотежа во семејството, без
оглед на реалните потешкотии, се воспоставуваат релативно стабилни односи,
смалувајќи го на минимум влијанието на алкохолизмот. Присутни се размислувања
за барање стручна помош и лекување. Ако не се прифати лекување, се размислува
за разделување и развод. Постои можност алкохоличарот да стекне увид за својата
состојба и да ги прифати лекувањето. Во оваа фаза лекувањето може да биде
многу ефикасно, бидејќи сеуште алкохоличарот е зачуван и телесно и психички, а
постои и позитивна емоционална клима во семејството.3
Според Националниот институт за злоупотреба на алкохол и алкохолизам,
следниве се некои од најчестите проблеми кои се јавуваат помеѓу брачни другари
кога еден партнер злоупотребува алкохол:
»» Брачен конфликт
»» Неверство
»» Семејно насилство
»» Непланирана бременост
»» Финансиска нестабилност
»» Стрес
»» Љубомора
»» Развод
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животот продолжиле да живеат самостојно и без родителска помош. Тогаш детето
добива чувство дека е несакано и како да е вишок во семејството. Занемарено и
разочарано од своите родители, добива само убедување дека неговите родители
се во право и многу лесно ќе се оддаде на алкохол, криминал и слично, бидејќи
тука ќе најде лажна утеха.
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ВЛИЈАНИЕТО НА АЛКОХОЛИЗМОТ ВРЗ ДЕЦАТА
Во САД е спроведено истражување за последиците на алкохолот врз децата и
добиени се следните резултати: злоупотребата на деца и членовите на поширокото
семејство можат да станат зависни од злоупотребата на алкохолот на некој близок,
или барем да бидат значително засегнати. Според Американската академија за
детска и адолесцентна психијатрија (AACAP), еден во секои пет возрасни Американци
престојувал со роднина кој злоупотребувал алкохол во нивната адолесценција.
Како општо правило, овие луѓе имаат поголема веројатност да имаат емоционални
проблеми во споредба со децата кои израснале во трезвени домови. Раната
изложеност на алкохоличар исто така може да ја зголеми склоноста на детето да има
проблематична врска со алкохол. Генерално, децата на поединци кои злоупотребуваат
алкохол имаат четири пати поголеми шанси да го злоупотребуваат алкохолот.
Како што објаснува AACAP, децата се во единствена позиција во врска со родител
или старател кој злоупотребува алкохол. Пиењето најчесто е извор на конфузија и
детето е малку веројатно да има поддршка од родителите, бидејќи однесувањето на
родителите е срцето на проблемот (но ненамерно). Децата ќе забележат радикални
промени во однесувањето, како што родителот се претвора од среќен/на кон лут/а,
и може лажно да верува дека тие се виновни за овие промени во расположението на
својот родител. Самокривање, вина, фрустрација и лутина можат да се појават додека
детето се обидува да разбере зошто родителот дејствува вака.4
ЗАКЛУЧОК
Семејствата се потпираат силно еден на друг за поддршка. Ова вклучува и
финансиска и емоционална поддршка, која алкохолизмот може да ја уништи со
текот на времето. Децата често доживуваат голем број проблеми поврзани со
однесувањето или финансиската состојба на нивните родители кога се работи за
алкохолизам. Децата може да доживеат занемарување или физичка и ментална
злоупотреба бидејќи родителот потполно ја губи свеста и рационалното
размислување за своите постапки поради ефектите на алкохолот. Децата, исто
така, можат да наидат на проблеми со сопствениот социјален развој што се
појавуваат поради тоа што алкохоличарот не станува подготвен или не може да
ги поддржи детските напори. Ова може да варира од пропуштени настани, како
што се фудбалски игри или забави за роденден, па се до целосно занемарување.
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Abstrаct: The purpose in this study is to address some cases and situations of the
strategies used in the classroom that show teacher-student interactions in environmental education. This study of qualitative nature addressed two research questions.
Its results are practical in nature and includes similarity of affective characteristics and
strategies used by teacher to affect in environmental education of students and learning experience.The purpose in carrying out this study is to provide more specific and
empirical evidence of how relationship between teachers and students are created,
dentifying specific factors related to teacher-student interactions provides valuable
information for an educational learning community.
The questionnaire data analysis involves analyzing closed and open questions.
Closed questions were analyzed with the help of the computer program and survey
questionnaire.
The result of this study is a description of the experiences and procedures that
guide the development of the relationship between the teacher and the student. The
results of this case study are of a practical nature and include a description of the affective characteristics and strategies used by teachers that influence the learning environment.
The study will contribute to the education field by providing teachers and administrators with guidance on the relationship building strategies that a very successful
teacher uses in the real enviroment, classroom.
Keywords: teacher-student relationship, construction, learning motivation, teaching strategy, classroom management, classroom environment
1. PURPOSE OF STUDY AND RESEARCH QUESTIONS
Most of the education employees recognize the importance of the relationships
that students build with their teachers that result in positive educational achievements.
The purpose of this study is to develop several cases and situations of the strategies
used in classrooms that show teacher-student interactions in the educational environment. Interview procedures allow us to identify the thinking process of teacher, while
teaching and developing relationships with students. Downey (2008) states that “teachers need to know how their day-to-day work can be spread in classrooms with the
interactions and educational strategies that research has shown can make a positive
change in the lives of students that are at risk of educational failure”. This qualitative study addressed the following research questions: How does this teacher describe
his process of building relationships with his students? Which specific components
of teacher-student interaction are essential for learning environment? The results of
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this study are practical in nature and will include similarities of affective characteristics
and strategies used by the teacher that influences students learning environment and
learning experience.
1.1. The importance of the study
Rich and valuable literature provides evidences that strong relationships between
students and their teachers are essential for the development of all students at school
(Hamre & Pianta, 2006, Birch & Ladd, 1998). Hamre & Pianta point out that positive student-teacher relationships are a valuable resource for students. They suggest that having a positive relationship with a teacher, enables students to be able to work independently, because they know they may consider having their teacher’s support if problems
arise, who will recognize them and will respond to the situation for solving the problems.
Hamre & Pianta recommend that “the conversation with a teacher and conducting observations in the classroom will provide important and unique information for planning
interventions” (Hamre & Pianta, 2006). These researchers conclude that “the formation of
strong and supportive relationships with teachers allows students to feel more safe and
secure in school, feel more competent, establish a more positive relationship with their
coevals and then obtain better educational results “(ditto).
Although research is on the rise in this field, more empirical evidences are still needed on aspects of student-teacher relations to better integrate this capability into existing
teacher programs (Hamre & Pianta, 2006; Sarason, 1999; Crosnoe, Johnson, & Elder, 2004).
Research on factors related to the quality in classroom suggests that, for students, teacher attitudes and beliefs are very important components to predict the
quality of a child’s education (Pianta, LaParo, Payne, Cox dhe Bradley, 2002). Personal
interactions of a teacher with his or her students can make a significant difference for
the students. The importance of teachers relations with their students can not be exaggerated according to Downey (2008). The current research grounds focuses widely
on teacher-student relations.
This study will contribute to the education by providing teachers and administrators with guidelines on the relationship building strategies that a very successful teacher uses in the actual, real environment, in the classroom. Following the conclusion of
an ecological study on teacher and children relationship problems, O’Connor, Dearing
and Collins (2011) claim that in relation to the education of the teacher, their study
shows “the importance of encouraging the awareness of elementary school teachers
for the role of their relationship with students, and provides teachers with information
on how to act and how to support high quality relationships with their students.”
Darling-Hammond (2006) is convinced that “it is up to educators to guide policymakers and the public about that they should develop education in productive
way nowadays.” She feels that educators have little contribution in helping to create
types of learning environments that are enabling teachers to practice well and to allow
children to learn and succeed (ditto). What we can learn through this case study is an
attempt to raise voice for the formation of quality teaching practices that flourishes
children’s learning.The concept of teachers who build relationships with their students
so as to be seen as a reliable and valuable source of information is a valuable endeavor
for long-term learning (McCombs & Whisler, 1997, Wubbels & Brekelmans, 2005). For
the purposes of this study, we will focus on current practices and intentional steps that
a teacher undertakes to build relationship with their students in order to effectively
provide the necessary lessons for learning.
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2. METHODOLOGY

2.2. Theoretical frame
2.2.1. Social Constructivist
Most of the modern qualitative researchers promote the belief that knowledge was built instead of being discovered (Stake, 1995). The qualitative method in this
study is derived from a constructivist point of view. Blumer (1978) believes that man
should immerse himself in a situation in order to know what is happening in it. Creswell (2009) discusses some assumptions related to constructivism that have a direct impact on the way the research review has been drafted. A premise of the theoretical
constructivist framework is that “meanings are constructed by human beings while
they engage with the world they interpret”. Constructivists focus on the deep understanding of the specific cases of one phenomenon of the research.
Currently, research on teaching aspects regarding the quality in classrooms suggests that teacher attitudes and beliefs for children are important factors in predicting
the perfection of education (Pianta et al., 2002). Personal interactions of a teacher with
students can bring significant change to students who are at risk for learning failure,
but the importance of teachers relationships with these students can not be exaggerated (Downey, 2008).
The use of a clarifying case allowed this researcher to observe how teacher
demonstrates the practice of building relationships of the students and teachers,
and thus other educators can learn from this exemplary and informative case. Only
one case research design allows the use of repetition logic in the description of the
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2.1. Research Design
In this research study, we seek to explore the emotional field of teacher effectiveness using a single case study design. Case study research is a qualitative approach
in which a researcher reviews one modern limited system (one case) through life,
through a detailed data collection (Creswell, 2013). The unique case study strength
is its ability to deal with a variety of evidence sources, such as documents, objects,
interviews and observations, beyond of that what may be available in other types of
qualitative methods. She states that the use of a case study strategy has a distinct
advantage when one is considering a question “how” or “why” about a modern occurrence on which the researcher has little or has no control at all. The case study
method allows researchers to maintain comprehensive and meaningful features of
real-life events (Yin, 2009). Yin writes that “case study research involves study in a
context of real life or its environment”.
Stake (1995) argues that researchers of qualitative researches seek to understand
one case to evaluate its uniqueness and complexity, its persistence and interaction
with its contexts. The real work of case study is individualization, not generalization
- we take a special case and we familiarize it well. Quality study capitalizes “common
ways of understanding”. According to Stake, cases rarely exist alone, if there is an occurrence in one, there is probably more elsewhere.
Creswell (2009) says “often the difference between qualitative and quantitative
research is framed in terms of using words (qualitative) rather than numbers (quantitative)”. Being so, the use of a qualitative research method to determine the affective intellect of a teacher, compared to his or her evaluation of the student test results would
seem to be the “best adaptation”.
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findings. The aim is to highlight the view of the participants about what are important and essential components for developing strong relationships of students
with teachers.
Qualitative interviews are conversations in which the researcher kindly guides
a conversational partner in an expanded discussion, by drawing depth and details on
a research topic by following the responses (Rubin & Rubin, 2005). Rubin & Rubin are
discussing a range of structures of qualitative interviewing depending on the focus.
Due to the nature of focus questions, we chose a semi-structured (or focused) format
where questions are developed and are used when “models start to emerge to get
more specific knowledge about the research topic” (idem). Through the valuable questions, an interviewer will determine the next question based on the careful listening of
the previous answer. Qualitative researcher is one who can quickly adapt to a situation
that was completely unexpected (Rubin & Rubin, 2005; Creswell, 2009; Patton, 2002).
Qualitative research is sometimes defined as interpreting research, a review that
heavily relies on the observers that are defining and redefining the meanings of what
they see and hear (Stake, 2010). He recommends that the researcher should offer an
opportunity for permanent experience, by using a narrative reporting style, with rich
ingredients for this permanent experience.
The triangulation of the collected data will help in the increase of the belief that,
what is observed and heard is properly interpreted. In this study, triangulation of data involves conducting interviews with the teacher, observations in the classroom to confirm
interview data, by looking at students work samples after teacher intervention, by observing and recording teacher-student interactions, and by reviewing the correspondence.
The purpose of this study is to study the factors of those relationships between
teachers and students that contribute to the development of a students learning environment. This study addressed the following research questions: How does the teacher
describe the process of building relationships with his students? Which specific components of teacher-student interaction are most essential for a learning environment?
The results of this case study are of a practical nature and include a description
of the affective characteristics and strategies used by teachers that influence the
learning environment.
3. ETHICAL CONSIDERATION
Deyhle et al. (1992) arguments that “research in education, whether quantitative
or qualitative, essentially is a research carried out. The results of such research almost
always have immediate or potential applications or impacts”.
Ethical issues are serious concerns for all qualitative researchers, mainly because
of the relationships that are being developed. “Unique ethical considerations are inherent in the design of a qualitative study because the success of such research is based
on the development of specific types of relationships between researchers and informants.” The relationship with these participants in the study started as another teacher
and was the development of a close personal relationship that allowed me to receive
important information. Being aware of Deyle’s care, etc. (1992) on how the information
was obtained and published, I was explicit in describing the purpose of research to
these participants of study.
While the qualitative researchers (Stake, 1995, Yin, 2009, Deyle, et al., 1992) understand that there are no “ethical rules” set for qualitative researchers, best practice dictates
that conscious and reflective strategies should be at the forefront of the design of the
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study. For this purpose, my interaction with the participants of the study included the
possibilities for questions, clarification of the process and securing of confidentiality.

CONCLUSIONS
»» Although this work carried out through this study can contribute to teachers in general, it can ultimately contribute to improving the teaching of
the school in all subjects in all classes. The potential is there to provide strategies for maintaining a good relationship between teachers and students
and using appropriate communication approaches and learning strategies
in collaboration, while teaching influences learners and improves their performance.
»» Teachers should think differently and use strategies to improve students’
achievements in the classroom. We are convinced as teachers, each of us
will contribute in different ways to help in the efficiency of the teaching
process.
»» The study began with the questions:
• How do the teachers describe their process of building relationships
with his students?
• Which specific components of teacher-student interaction are essential
for a learning environment?
By reviewing literature and surveys, it was clear that a learning relationship between the teacher and the student benefits from the learning process. Students feel that
they perform better when a teacher or a teacher is constantly in a relationship with them.
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RECOMMENDATIONS
Through this study we recommend that teachers be encouraged to learn about
the lives of students outside the classroom as a way to connect students to a deeper
level to build relationships with them. We claim that the emotionally and socially positive climate in school contributes to an atmosphere of cordial relationships between
students and teachers. This assertion is corroborated by the findings of contextual categories and the findings related to Question 2 of research where study participants
describe the process of building relationships with teachers. The atmosphere of affection is created by building trust with the students, by cooperatively creating class activities and procedures based on respect, active listening and exchange of teacher’s
personal events with students.
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ЈЗУ„ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас”- Битола
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Апстракт: Говорно - јазичните нарушувања, според Владисављевиќ, се
манифестираат низ пет основни вида: фонолошко - артикулациски нарушувања,
јазични нарушувања, нарушување на говорниот ритам и темпо, нарушување на
гласот и нарушување на читањето и пишувањето. Основни карактеристики на
аутизмот се: потешкотии во социјалната интеракција, невербалната и вербалната
комуникација, невообичаено однесување, стереотипни движења и ограничени
интереси и активности.
Предмет на истражувањето е детекција на говорно - јазичните нарушувања
и присуството на симптоми на аутизам и аутистичен спектар кај испитаници на
возраст од 3,6 до 7 години. Примерокот го сочинуваат 1044 испитаници на возраст
од 3,6 до 7 години, кои посетуваат предучилишни установи - јавни детски градинки
и основни училишта (ученици од прво одделение) во општините: Битола, Новаци
и Демир Хисар. Истражувањето се реализира во период од шест месеци (мај октомври 2018 година). Од испитани 1044 деца кај 510 се детектирани говорно јазични нарушувања. Процентот на појавување на говорно - јазични нарушувања
е поголем кај машките испитаници 63%, додека кај женските испитаници тој
изнесува 37%. Симптоми на аутизам и аутистичен спектар се евидентирани кај
22 испитаници. Поголемо е присуството кај женските испитаници (55%), додека
помал е процентот на присуство на аутистичен спектар и симптоми на аутизам кај
машките испитаници (45%).
Клучни зборови: вербална комуникација, говорно-јазични нарушувања,
аутистичен спектар, симптоми на аутизам

FREQUENCY OF SPEECH - LINGUAL DISORDERS,
AUTISTIC SPECTRUM AND SYMPTOMS OF AUTISM IN
CHILDREN AGED 3,6 - 7 YEARS
Abstract: Speech - language disorders, according to Vladislavljevic, are manifested through five basic types: phonological - articulation disorders, linguistic disorders,
disturbance of speech rhythm and pace, distortion of voice and disruption of reading
and writing. The basic characteristics of autism are: difficulties in social interaction,
non-verbal and verbal communication, unusual behavior, stereotyped movements
and limited interests and activities.
The subject of the research is the detection of speech - lingual disorders and
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ФРЕКВЕНЦИЈА НА ГОВОРНО - ЈАЗИЧНИТЕ
НАРУШУВАЊА, АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР И СИМПТОМИ
НА АУТИЗАМ КАЈ ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 3,6 - 7 ГОДИНИ
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the presence of symptoms of autism and autistic spectrum in subjects aged 3.6 to 7
years. The sample consists of 1044 respondents aged from 3.6 to 7 years, who attend
pre-school institutions - public kindergartens and primary schools (students in the
first grade) in the municipalities: Bitola, Novaci and Demir Hisar. The survey is conducted over a period of six months (May - October 2018). Of the 1044 children examined
in 510, speech - language disorders were detected. The percentage of occurrence of
speech - lingual disorders is higher in males 63%, while in female respondents it is
37%. Symptoms of autism and autistic spectrum were recorded in 22 respondents.
The presence of female respondents is higher (55%), while the percentage of autistic
spectrum and autism symptoms in male respondents is lower (45%).
Keywords: verbal communication, speech-language disorders, autistic spectrum, autism symptoms
ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
Комуникацијата на човекот како опшествено битие во рамките на опшествената
заедница најмногу се остварува преку говорот. Говорот е континуиран процес кој
се развива под одредени влијанија во текот на целиот живот.
Способноста за говор, односно способноста за вербална комуникација не
е вродена, туку стекната. Човекот не се раѓа со формиран говор, тoj се развива
во текот на годините. Развојот на способноста за вербална комуникација е во
зависност од наследните анатомско - физиолошки структури на човекот, од
опшествената средина во која човекот се развива и од активност на човечката
единка како создавач и носител на актот и процесот на вербална комуникација.
Меѓутоа, со раѓањето детето може да донесе и некои ризик фактори кои можат
да влијаат на развојот на говорот. Од овие ризик фактори би ги издвоиле:
предвремено родено дете, аномалии на орофацијалната регија, оштетување на
слухот, болести и повреди на ЦНС и некои генетски аберации.
Според Владисављевиќ (1987) говорно - јазичните нарушувања се
манифестираат низ пет основни вида:
1. Фонолошко - артикулациски, се јавуваат по завршениот развој на
говорот на поголема возраст, како невозможност за изговарање на
некои гласови или како неправилен изговор на гласовите во текот на
говорниот развој.
2. Јазични нарушувања кои се манифестираат како потполно отсуство
на говорот или како преодни облици на недоволната развиеност на
јазичните облици и структури ( алалии, развојни дисфазии, афазии).
3. Нарушување на говорниот ритам и темпо кои го отежнуваат
реализирањето на говорниот исказ во вид на оштетување на
супрасегментната структура на говорот ( пелтечење, тахилалии,
тахифемии и дизартрија).
4. Нарушување на гласот, од потполна афонија до разни облици на
дисфонија, оштетување на основниот ларингеален глас (ринолалија,
ринофонија).
5. Нарушување на читањето и пишувањето (дислексија и дисграфија).
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОВОРОТ КАЈ ДЕЦА СО СИМПТОМИ НА АУТИЗАМ И
АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР
Аутизмот е невробиолошко развојно нарушување кое најчесто се
манифестира во првите 30 месеци од развојот на детето, ги зафаќа речиси сите
психофизички функции. Основни карактеристики на аутизмот се: потешкотии во
социјалната интеракција, невербалната и вербалната комуникација, невообичаено
однесување, стереотипни движења и ограничени интереси и активности.
Нарушување на јазикот и јазичниот развој се главна карактеристика на
раниот детски аутизам. Јазичниот развој може значајно да заостанува или воопшто
да не се јави, или да биде запрен после нормалното појавување. Утврдено е дека
50% од децата со аутизам добро се социјализираат, но голем дел од нив остануваат
без развој на говорот до крајот на животот.
Кај децата со аутизам изостанува социјалната имитација, имитативните игри
на функционалната употреба на предметите, а посебно креативната игра, за која е
потребен одреден степен на развиеност на внатрешно предвидување. Поголеми
пречки се јавуваат во разбирањето на говорот, понекогаш извршуваат многу
едноставни наредби кои се дадени во склопот на познат социјален контекст.
Предметот на разговор е строго ограничен, многу ретко поврзан со минатото или
иднината. На исти прашања секогаш даваат исти одговори.
Децата со аутизам кои зборуваат, изгледаат како механички да учат група
зборови или фрази, а не креативна употреба на основните јазични правила. Во
нивниот говор многу често се јавува ехолалија која може да биде моментална или
одложена. На поставените прашања многу често одговара со истото прашање, или
еден збор од прашањето го асоцира на некој друг одговор кој во оваа ситуација е
потполно неадекватен. Некои од децата со аутизам способни се да усвојат многу
богат речник и колекција на фрази и реченици. Разговорот со нив наликува на
разговор со магнетофонска лента или со компјутер. Говорот е монотон, безличен,
недоволно модулиран, без емоционална ангажираност. Меѓутоа, во ситуации на
вознемиреност, во гласот можат да покажат емоционални реакции. Без оглед на
степенот на јазичната развиеност, покажуваат недостаток на спонтано говорно
изразување и потешкотии во комуникативните способности.
МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Предмет на истражувањето е детекција на говорно - јазичните нарушувања
кај испитаници на возраст од 3,6 до 7 години. Во тимовите кои го испитуваа
говорно - јазичниот статус на испитаниците, покрај логопедите, беа вклучени
и психолози вработени во нашата установа кои детектираа присуството на
симптоми на аутизам и аутистичен спектар.
Цел на истражувањето е да се прикаже фреквентноста на појавување на
говорно- јазичните нарушувања, аутистичен спектар и симптоми на аутизам кај
испитаници на возраст од 3,6 до 7 години според полот.
Примерокот го сочинуваат 1044 испитаници на возраст од 3,6 до 7 години,
кои посетуваат предучилишни установи - јавни детски градинки и основни
училишта (ученици од прво одделение) во општините: Битола, Новаци и Демир
Хисар. Истражувањето се реализира во период од шест месеци (мај - октомври
2018 година).
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Возраст

Од 3,6 - 4
Од 4-5
Од 5-6
До 7
Вкупно
години
години
години
години
Женски
27
96
158
210
491
Машки
20
85
185
263
553
Вкупно
47
181
343
473
1044
Табела 1: Дистрибуција на испитаниците според полот

%
47%
53%
100%

Во табела 1 е преставена дистрибуцијата на испитаниците според полот. Од
вкупно 1044 испитаници, 491 се женски, додека 553 испитаници се машки.
Резултатите од истражувањето се презентарани квантитативно, со табеларни
прикази кои се описно анализирани.
Говорно
Од 3,6 - 4 Од 4 - 5 Од 5 - 6
До 7
- јазични
Вкупно
%
години
години
години години
нарушувања
Женски
11
53
57
70
191
37%
Машки
13
61
109
136
319
63%
Вкупно
24
114
166
206
510
100%
Табела 2: Фреквенција на говорно - јазичните нарушувања според полот
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Во табела 2 е презентиран вкупниот број на појавување на говорно - јазични
нарушувања кај испитаниците според полот. Можеме да констатираме дека
процентот на појавување на говорно - јазични нарушувања кај испитаниците од
машки пол е поголем (63%), додека кај женските испитаници тој процент е помал
и изнесува 37%.
Аутистичен спектар
Од 3,6 - 4 Од 4 - 5 Од 5 - 6
До 7
и симптоми на
Вкупно
%
години години години години
аутизам
Женски
1
4
0
7
12
55%
Машки
0
3
4
3
10
45%
Вкупно
1
7
4
10
22
100%
Табела 3: Фреквенција на аутистичен спектар и симптоми на аутизам
според полот
Податоците во табела 3 го прествуваат присуството на аутистичен спектар
и симптоми на аутизам кај испитаниците според полот. Од презентираните
резултати може да се забележи поголемо присуство (55%) на аутистичен спектар
и симптоми на аутизам кај женските испитаници, додека помал е процентот
(45%) на присуство на аутистичен спектар и симптоми на аутизам кај машките
испитаници.
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Од 3,6 - 4 Говорно - јазични
Аутистичен спектар и
%
години
нарушувања
симптоми на аутизам
Женски
27
11
41%
1
Машки
20
13
65%
0
Вкупно
47
24
51%
1
Табела 4: Фреквенција на говорно - јазични нарушувања, аутистичен спектар
и симптоми на аутизам кај испитаници на возраст до 4 години
Пол

Од податоците презентирани во табела 4 можеме да констатираме дека 51%
од испитаниците на возраст од 3,6 до 4 години имаат нарушување во говорно
- јазичниот развој. Кај машките испитаници тој процентот е поголем и изнесува
65%, додека кај женските испитаници изнесува 41%.
Присуство на симтоми на аутизам и аутистичен спектар се евидентирани
само кај еден женски испитаник.
Аутистичен
спектар и
Пол
%
симптоми на
аутизам
Женски
96
53
55%
4
Машки
85
61
72%
3
Вкупно
181
114
63%
7
Табела 5: Фреквенција на говорно - јазичните нарушувања, аутистичен
спектар и симптоми на аутизам кај испитаници на возраст од 4 - 5 години
Говорно
- јазични
нарушувања

Во табела 5 се преставени податоци за фреквенцијата на говорно - јазичните
нарушувања кај испитаници на возраст од 4 до 5 години според полот. Може да
се забележи дека процентот на застапеност на говорно - јазичните нарушувања е
поголем кај машките испитаници (72%), додека кај женските испитаници е помал
и изнесува 55%.
Кај 7 испитаници на возраст од 4 до 5 години има присуството на аутистичен
спектар и симптоми на аутизам, односно 4 женски испитаници и 3 машки
испитаници имаат симптоми на аутизам и аутистичен спектар.
Аутистичен
спектар и
Пол
%
симптоми на
аутизам
Женски
158
57
36%
0
Машки
185
109
59%
4
Вкупно
343
166
48%
4
Табела 6: Фреквенција на говорно - јазичните нарушувања, аутистичен
спектар и симптоми на аутизам кај испитаници на возраст од 5 - 6 години
Од 5 - 6
години

Говорно
- јазични
нарушувања
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Од 4 - 5
години
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Од податоците презентирани во табела 6 можеме да констатираме дека 48%
од испитаниците на возраст од 5 до 6 години имаат нарушување во говорно јазичниот развој. Кај машките испитаници тој процент е поголем и изнесува 59%,
додека кај женските испитаници изнесува 36%.
Присуство на симтоми на аутизам и аутистичен спектар се евидентирани кај
4 машки испитаници.
Аутистичен
спектар и
Пол
До 7 години
%
симптоми на
аутизам
Женски
210
70
33%
7
Машки
263
136
52%
3
Вкупно
473
206
44%
10
Табела 7: Фреквенција на говорно - јазичните нарушувања, аутистичен
спектар и симптоми на аутизам кај испитаници на возраст до 7 години
Говорно
- јазични
нарушувања
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Во табела 7 се преставени податоци за фреквенцијата на говорно - јазичните
нарушувања кај испитаници на возраст до 7 години според полот. Може да се забележи
дека 44% од испитаниците на оваа возраст имаат говорно - јазични нарушувања.
Процентот на појавување на говорно - јазични нарушувања е поголем кај машките
испитаници (52%), додека кај женските испитаници е помал и изнесува 33%.
Кај 10 испитаници на возраст до 7 години има присуството на аутистичен
спектар и симптоми на аутизам, односно 7 женски испитаници и 3 машки
испитаници имаат симптоми на аутизам и аутистичен спектар.
ДИСКУСИЈА
На основа на добиените резултати можеме слободно да констатираме дека
фреквентноста на појава на говорно- јазични нарушувања кај испитаниците на
возраст од 3,6 до 7 години изнесува 49%, односно завзема епидемиски размери.
Од испитани 1044 деца кај 510 се детектирани говорно - јазични нарушувања.
Процентот на појавување на говорно - јазични нарушувања е поголем кај машките
испитаници 63%, додека кај женските испитаници тој изнесува 37%. На возраст
до 3,6 години 51% од испитаниците имаат говорно- јазични нарушувања. Кај
63% од испитаниците на возраст од 4 до 5 години се присутни говорно - јазични
нарушувања. Фреквенцијата на појавување на говорно - јазични нарушувања се
намалува со зголемување на возраста на испитаниците, па така на возраст од 5 до
6 години изнесува 48%, додека на возраст до 7 години тој процент изнесува 44%.
Симптоми на аутизам и аутистичен спектар се евидентирани кај 22
испитаници. Поголемо е присуството кај женските испитаници (55%), додека
помал е процентот на присуство на аутистичен спектар и симптоми на аутизам кај
машките испитаници (45%). Овој диспаритет во однос на последните сознанија
на Светската здравствена организација за поголемата зачестеност на појава на
симптоми на аутизам и аутистичен спектар кај машките деца, се должи на тоа
што голем број од децата со аутизам на предучилишна возраст не се вклучени во
предучилишни установи (се чуваат дома) или се вклучени во приватни градинки
кои не беа опфатени со нашето истражување.
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ЗАКЛУЧОК
Во рана возраст на детето потребно е да се спроведат систематски
логопедски прегледи со цел да се детектираат и дијагностицираат говорно
- јазичните нарушувања и навремено да се отпочне со соодветен ран
рехабилитациски третман односно рана интервенција. Логопедот треба да
е присутен во секоја преучилишна установа како би можело на сите деца со
нарушување во вербалната комуникација им овозможи соодветен логопедски
третман. Ваквиот начин на организирање на логопедската работа би им помогнал
и на родителите не само финансиски туку и временски, такашто нивното дете би
го добил потребниот рехабилитациски третман додека е во установата. Потребно
е да постои соработка помеѓу родителите и логопедот. Родителите треба да бидат
информирани за дијагнозата и постапките кои треба да ги превземат за третманот
да биде целосен и успешен. Исто така, родителите треба да се стекнат со сознанија
за правилниот развој на говорот кај децата и факторите кои го попречуваат, преку
советувања предавања, информативни емисии, брошури) за да можат навремено
да реагираат. Секако на крај би ја споменале и активната соработка на логопедот
со другите стручни лица во предучилишните установи (лекар, психолог, педагог,
воспитувач, неговател).
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DIRECTING EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INTRODUCTION
To be a good school principal means that at the same time you have to be a good
manager, a good organizer, a planner and above all you have to be a good guide, that
is a good leader. Are the successful school directors, managers of educational institutions committed to achieving the goals they have set themselves and goals that they
have received from their superiors, or are they committed to leading the people employed in that institution? Anyone who wants to be a good leader and who strives for
it knows that a balance between directing and leading needs to be established.
Whether there is a difference between these two notions and what that difference is, it will be explained further in the text.
Times are very harsh, and being a school principal, the leader of an institution in
these times is even harder. The principal’s job is very strenuous, responsible and very
stressful. They often encounter many obstacles, problems, and the impacts of political and other factors that also have a strong influence on the work of a manager and
educational institutions. With their interference in employment and management, the
work of the institutions is hampered, decentralization of the school is endangered, and
because of personal interests, they call into question the quality of education and the
educational system.
However, besides to the mentioned problems with which the school prinicapls
encounter, we have set the goal of this research to determine the current state, that is,
the way of leading educational institutions.
MANAGING
It is very difficult to distinguish the real definition of management because
there are so many, where different authors differently define this notion. M.P. The
Foltconsiders that management is ability of doing business through people or doing
business with the help of other people. According to P. Drucker, management is a
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Abstract: Many authors, researchers and practitioners have written about the
term “leading” but it still continues to be a great challenge and it continues to be written
about. In order to understand better this term, we need to compare it with the term of
managing and make the difference between these two terms. Through a short survey
of employees (teachers and school principals) we wanted to test what is the situation in
Kosovo in the education system, more precisely the situation in Prizren region.
The research was based on how to direct educational institutions, and whether
and to what extent are the school principals like leaders focused on improving interpersonal relationships in school, motivation, or they are focused only on work and tasks. We
can say that these kinds of researches of the process of leadership in Kosovo educational
system do not exist or there are very few, so we have decided for such a research.
Keywords: managing, leading, educational institutions, styles of leading,
approaches of leading, motivation, interpersonal relationships
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generic function and is a specific and inherent means of any organization, regardless
of what its mission is.
People who deal with this process, people who are planners,supervisors and organizers are called managers in one name.
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LEADING
With the term “leading” that is leadership, we meet at every step. It is one of the
most commonly used terms when it comes to an institution or organization. It is, in fact,
the term which has been increasingly written about in the last decades in order to find a
common, comprehensive definition. There are many books written on this subject, since
many authors define this term in various ways and through different approaches. Some
of the definitions of the concept of leadership that we can highlight are:
»» “Leading as a directing process is a set of complex relationships, processes,
influences, initiations, motivations and engagements of people for the realization of the tasks and goals of the organization.” (Jurina, 1994)
»» “Leading is the ability to create a vision, empower others to follow the vision, and interpret it into reality.” (Kotter, 1988)
DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN MANAGERS AND LEADERS
We need to emphasize that for better understanding of the notions of management and leadership, managers and leaders / managing and leading, there are certain differences that we need to emphasize.Even though all authors disagree with the
stance that there are differences between these two concepts and consider they are
inseparable, others argue that these are two independent but quite similar concepts,
while the third consider that leadership is part of management.
We hold to the stance that there are certain differences between these notions,
but that they are also connected. “In emphasizing the differences between managers
and leaders, it is usually stated that the manager maintains systems, relies on control,
observes things in the short-term, accepts status quo; the leader motivates, stimulates,
gives energy, observes things in the long-term and has a vision, evokes and changes
status quo.”1
In order for an organization / institution to progress and have a greater impact,
it must have a person who is both a manager and a leader, a person who manages but
also leads. This is important to mention because “organizations that have strong management and poor leadership become static and bureaucratic, while organizations
that have weak management and strong leadership can be in the process of change
without a clear goal”2
In spite of all these differences and similarities between these terms, we consider
that it is necessary that the person who needs to be at the head of an organization /
institution must at the same time be a leader and a manager, that is, it must manage,
but also lead the organization whenever necessary.
LEADING THE EDUCATIONAL INSTITUTION
When we talk about leading the educational institution, we can freely say that
this is a very difficult and complex job. School principals as managers, as leaders of
educational institutions and their school leading can be understood as a process with
clear values and attitudes that are focused on creating a vision.
The leader must be a man who knows how to lead, guide, a man who has his own
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STYLES OF LEADING
Speaking about the styles of leading educational institutions, before we mention
certain styles, it is important to clarify the notion of style itself. One of the definitions
of style refers to style as “a particular way of behaving a manager or leader in a work
process which affectson the results of work in a particular organization.”5
As far as the styles of leading educational institutions are concerned, we can freely say that every manager (school principal) has his own style of leading by which he
approaches work and communication with employees. Whatever our style is, it surely
affects the interpersonal relationships and the atmosphere at school.
The style of leading can be crucial during a search for a job, during an interview,
etc. Therefore, we must be prepared to adapt, that is to adapt our style to that new
environment.
Some of the basic styles of leading educational institutions are:
Autocratic style - This style of leading in itself implies strictness and respecting authority. This is one of the least desirable styles of leading an educational institution. With
this style school principals show their power and seek awe from employees. He is the
one who does everything, he is the one who plans, sets goals, devises strategies and
makes decisions, and only asks the employees to perform the tasks he has received.
Some school principals resort to this style of managing due to the atmosphere
in the school / between school workers, because they consider that in this way they
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style of leadership, and models by which he will lead that institution. A man who has his
approaches, and a man who respects the trust of school members but is also the one
who makes some important decisions and permits others to be involved in making important decisions related to the educational process and the whole process of teaching.
“Leading in school can be influenced by various factors such as: the size of the
school (number of pupils, teachers, classes), type of school (primary, secondary, professional), by founder (public, private), by location (towns, villages) socio-economic
factors (development of agriculture), manner of management and control, parent involvement in making decisions in school, experience and motivation of teachers and
other employees in school as well as school culture (values, beliefs, customs and rituals
in school) “3
“In the modern relevant literature of pedagogical management, three fundamental notions are mentioned: managing, directing and leading.
Managing relates to legislative and executive authority.
Directing refers to school principals (school management).
Leading refers to the teacher and his / her leadership in the educational process
or to his or her class leading (class elder)”4
School principals as leaders of the educational institutions must be flexible, because only this way they can upgrade and influence the improvement of interpersonal
relationships in the school. The demands placed in front of school principals are truly
great. The independent performance of all the work in order to fulfill the required tasks
and thus achieve the set goals is very difficult. That is why they must be the right leaders, they must always be at the head, but must tolerate, seek opinions, suggestions,
employee solutions, they must treat everyone equally.
The way of leading educational institutions depends primarily on what kind of
leading style we are fond of, what kind of approach we have and by which models we
work. About the styles and approaches of leading will be explained further in the text.
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can contribute to better performance of work tasks. This is the only advantage of this
style of leading. However, the disadvantages are the lack of creativity, innovation and
two-way communication.
Democratic style - The very terminspires great trust among employees. Unlike
from the autocratic style, this one is much more flexible. Most principals of educational
institutions resort to this style of leading and this is one of the more desirable styles.
It provides us with two-way communication, employees are respected, their
opinion is accepted, they are not neglected and are involved in making decisions.
This style of leading in school contributes to the improvement of interpersonal relationships and atmosphere, as well as greater trust in the direction of the school principal-teacher.
Liberal style - this style of leading is very rare. It implies the minimum interference
of school principals as leaders in the work of their employees. Teachers are those who
are expert in their work therefore, they make the necessary decisions by themselves
for which they think are the best for learning; they set the goals themselves and the
resources for their implementation. The school principal is only a link between employees and state institutions. This style of leading gives great freedom and autonomy to
employees, which often leads to major obstacles where this freedom can turn into a
big chaos.
Since the role of the school principal and his contribution is minimized, we think
that the best decision for a successful leading of educational institutions is a combination of all three styles, depending on the need (situation). The autocratic style is required in solving specific tasks and problems. The democratic style is highly desirable
for two-way communication, while the liberal style is necessary in order for teachers to
get greater freedomin selecting resources and funds for work.
APPROACHES OF LEADING
Many authors have systematically studied the approaches of leading, that is,
they have tried to establish the qualities of the great leaders.
As S. Hitrec, A. Jurcev and O. Djakovic state in their work leading educational institutions, there are four basic approaches of leading and those are:
Approach according to the characteristics of an individual is still active. Many
researchers have tried to determine which features of an individual affect on their
leading. Of all the features that they possess the most important are: intelligence,
self-confidence, determination, integrity and sociality. Analyzing these qualities,that is
determining how intelligent we are, whether we are decisive, social, whether we have
self-confidence, we can easily determine which are our strong and weak points.
Based on these characteristics we give our employees a clear picture of ourselves
as leaders and whether we fit in and how we will fit among school staff or organization.
Approach according to the news of individuals–With this approach, as well as the
previous one, it is emphasized the role of the leader in the process of leadership. This
approach emphasizes what skills and abilities we possess. The skills of leading can be
learned and developed in practice.
Approach according to the behaviour of individuals - As the title of this approach
emphasizes, the behavior of the leader, his treatment toward the organization and the
subordinates, is distinguished here. Many researcheswere concerned with examining
the approach of behavior towards employees, also the interpersonal relationships as
well as the approach of behaviour for work tasks. It surely has a positive impact on the
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RESEARCH METHODOLOGY AND RESULTS
The subject of this research is to determine how principals, as school leaders,
lead educational institution. We have thus created the goal of this research which is to
determine the orientation of the leaders of these institutions, whether they are focused at improving interpersonal relationships, motivating employees or their motivation is focused on jobs and work tasks.
Based on the subject and purpose of the research we have also set the main
hypothesis of this research which is the following:
MH: “Principals as leaders of educational institutions are democratic leaders who
are focused on improving interpersonal relationships in school, motivating employees
and fulfilling jobs and work tasks at school.”
This research was conducted in 10 schools In Prizren. The research included
111 primary and lower secondary school teachers and 8 principals. It is important to
emphasize that the research was done on the basis of samples, random selection of
schools and teachers.
The questionnaire was composed of three groups of questions related to the ways
by which the educational institutions were led, that is, the direction of their guidance.
The first group of questions is related to the management of a principal who is
focused on improving interpersonal relationships. The second group of questions is
related to the ways of leading the school which are focused on motivation. The last,
that is, the third group of questions is related to the way of leading, which is focused
on jobs and work tasks.
The obtained results from all three groups of questions and their comparison
confirm that teachers and principals generally agree with the given statements and
give us the right to be able to state that the general hypothesis is confirmed.
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understanding of the concept of leading.
Approach according to the situation - this approach has developed in the second
half of the 20th century and is one of the most prevalent. It is one of the approaches
used in many seminars and trainings that serve to train future leaders. It teaches us
that people are very different and that we need to treat everyone in a special way.
Transformational approach of leading - this approach of leading is quite represented. “Transformational leading extends the interests of employees, encourages
them to understand or accept the goals and mission of the organization in which they
work, and not only to look at their personal interests, but also the well-being of other
people” (Silov 19:46).6
How Bass describes some of the basic characteristics of transformational leading
are: inspiration, charisma, intellectual stimulation and care of an individual. This leading is one of those that fully fits in today’s system of leadership, that is, in groups of
people who want to be inspired and encouraged to succeed.
We must also emphasize that all these approaches have their own advantages
and disadvantages. Powerful leaders have strong qualities, are skilled and capable,
they behave in accordance with the work they perform but also according to the situation they are in. However, the transformational approach of leading is one of the
most desirable in educational institutions, because it involves transference of a vision
to employees, its mission and the way how to achieve the best results.
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CONCLUSION
The purpose of this paper was to point out the complexity of running educational
institutions, to make a difference between the concepts of management and leadership,
managers and leaders, or the difference between management and leadership. Because
we know that many authors are trying to match these two concepts, considering that
there is no difference between them. In addition to the above set of definitions, as well
as the listing of differences between these two concepts, we have also attempted to establish a small empirical research based on some theoretical settings that the principals
of primary and lower secondary schools in Prizren region manage educational institutions. We wanted to determine which principals were leaders, what were their ways of
leading, whether their leadership was aimed at improving interpersonal relationships
in school, focused on motivating employees, or focused on performing jobs and tasks
that they receive from their competent. The results of this research suggest that respondents generally agree (but not fully) that the way of managing educational institutions is
directed at all three directions , that is, it improves interpersonal relationships in school,
motivates teachers, but also performs their jobs and work tasks obtained by the competent, thus we can confirm the main hypothesis of the research. Teachers particularly
emphasized that they were satisfied with their authorized because they are teammates,
they love teamwork and work well with the school members. But they criticize them
that they do not like to reward and praise their work and every success. We agree that
principals do not often use praise and reward for every success of employees which can,
indeed, serve as a motivation for further work and achieving even better results. This
research can be used as a basis for further research, but also as a basis for seminars and
training for professional development and competency development, both current and
future principals because we can see what are the weak as well as strong sides of the
current leaders of educational institutions.
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РОДИТЕЛСКИТЕ ВОСПИТНИ СТАВОВИ И
СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ КАЈ АДОЛЕСЦЕНТОТ
Апстракт: Семејството е средина во која адолесцентот го поминува
своето време ,во семејството расте се развива и ја формира својата личност.
Семејството и односите во семејството имаат големи влијание во целокупниот
живот на поединецот.Воспитниот стил на родителот кон адолесцентот го
одредува и неговиот психофизички развој,емоционалниот и социјалниот
развој. Истражувањето во овој труд е насочен кон докажување на влијанието на
родителските стилови на воспитување врз социјалниот развој на адолесцентот.
Воспитните стилови на родителите се тестирано со примена на скалата на VP –
скала, додека за проценка на социјалниот развој кај адолесцентите е применет е
тестот NEO-PI-R.
Клучни зборови: родителски воспитни стилови, адолесценција,
анксиозност, друштвеност, самодисциплина, социјална нелагодност, доверба

Abstract: Family environment is the place where adolescents spend most of
their time, where they not only grow up and develop, but also form their own personality. Family and family’s relationships have large impact in the overall life of individuals.
Educational styles that parents use on adolescents determines their physical and mental development, emotional and social development. The research in this paper is aimed at proving the influence of parental styles of education on social development of
adolescents. Parental educational styles are tested by implementing VP-scale, whereas
for assessment of social development in adolescents is applied a test NEO-PI-R.
Keywords: parental educational styles, adolescence, anxiety, conviviality,
self-discipline, social discomfort confidence
ВОВЕД
Семејството преставува место во кое детето го стекнува првиот модел за
интерперсонални односи и формираат еден модел на социјална интеракција.
Семејните односи и релации кои се присутни во семејството во кое детето расте и се
развива ги пренесуваат надвор од семејството,а пред се во односите со другите деца.
Низ годините се јавиле значајни промени во поглед на воспитните методи кои
што ги користат родителите врз своите деца.Од почетокот на овој век се јавил премин
од крута дисциплина детето кон разбирање на детето и неговите потреби.Денес се
верува дека должност на родителот е да ги задоволи потребите на децата.Родителите
во своето воспитување најчесто ги користат истите методи на воспитување на своите
родители.Во оние семејства во кои и двајцата родители се воспитувани со исти
воспитни стилови од страна на нивните родители ќе ги применат истите воспитни
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стилови врз своите деца( Youniss, J., SmolIar, J.1985).Но,доколку родителите во своето
детство се воспитувани со различни воспитни стилови,може да се јави конфликт
во поглед на воспитните стилови кој треба да се применуваат,па како компромис
може да се јават нови модифицирани начини на воспитување на децата.Присутни
се неколку фактори кои што влијаат врз одредување на воспитните стилови на
родителите врз децата.Родителите со повисоко образование се склони на поголема
трпеливост кон децата во однос на родителите со пониско образование.Родителите
од руралната средина во поголем број се авторитативни во начинот на воспитување
во однос на родителите од градската средина.Мајките се помалку строги во однос
на татковците(Lacković-Grgin, 1986) .Помладите родители се повеќе демократски во
однос на повозрасните родители.
Начинот на кој детето ги согледува воспитните ставови на родителот има
поголемо значење од самите воспитни ставови.Воспитните стилови на родителите
имаат големо значење врз развојот на личноста на детето,а пред се врз неговиот
социјален развој.
РОДИТЕЛСКИТЕ ВОСПИТНИ СТАВОВИ И АДОЛЕСЦЕНТИТЕ
Со право може да се каже дека врз социјализацијата и развојот на
личноста семејството и родителските воспитни стилови не влијаат само во
раното детство,значајно е нивното влијание и во периодот на адолесценцијата.
Адолесценцијата преставува осетлив развоен период бидејќи во овој период се
доаѓа до премин од потполна зависност од родителот во релативна самостојност.
Тоа е период кој се јавува помеѓу детството и возрасен период и преставува
процес на психо-социјален развој(Milekic P.,1992).Адолесценцијата започнува
во единаесетата година и трае до дваесет и четвртата година.Адолесценцијата
нетреба да се свати само како возрасна категорија,на неа треба да се гледа како
на развоен период кој има свои психолошки особини кои го прават поразличен
од останатите развојни периоди.
Како адолесцентото ќе се развива во голем степен зависи од семејсната
атмосфера во која расте и од родителските воспитни стилови.Крутите воспитни
стилови на родителите придонесуваат адолесцентот да се чувствува несигурно
и незадоволно во животот,бидејќи чувствуваат дека немаат доволно љубов од
родителите.Додека пак адолесцентите кои што растат во семејство каде што
преовладуваат демократски воспитни стилови подобро се прилагодуваат во
социјалната средина.
Бони,Џенкинс и Босарт во 1954година го испитувале влијанието на поедини
родителски ставови врз личноста на адолесцентото при што заклучиле дека:
1. Адолесценти кои што имаат родители диктатори се многу страмежливи,пла
шливи,несамостојни,немаат доверба во себе.2. Оние адолесценти на кои што
родителите се им дозволуваат се чувствуваат несигурни,не се самокритични,слабо
се прилагодуваат,бидејќи зе ја знаат границата на дозволеното. 3. Најмногу
позитивни особини во личноста имаат адолесценти кои што растеле во
демократска атмосфера.Демократскиот родителски став се заснова на постепено
опаѓање на авторитативноста и се поголемо чувство на еднаквост и разбирање
помеѓу родителот и адолесцентот(Dusan D. Gorgevic 2014).
Тргнувајќи од сите досегашни истражувања во насока на утврдување на
влијанието на родителските воспитни стилови врз развојот на адолесцентот,целта
од која се тргна во ова истражување беше да се испита релацијата почеѓу
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воспитните стилови на тодителите перцепирани од страна на адолесцентото и
нивното влијание врз социјалната прилагоденост на адолесцентото во друштвото.
Со помош на дводимензионалниот модел на воспитување и перцепција на
воспитните стилови поединечно на мајката и таткото од страна на адолесцентот и
примена на NEO-Pi-R врз адолесцентите со ставање акцент на поедини субскали
кои што ни ја покажуваат поврзаноста на родителските воспитни стилови врз
социјалната прилагоденост на адолесцентот.
МЕТОДИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО
Примерок и Постапка
Истражувањето е спроведено на примерок од 130 адолесценти на возраст
од 16 години во Р.Македонија,од кои 78 адолесценти се од женски пол и 52
адолесценти се од машки пол (AS=1.40 , SD=0.49).Испитувањето е анонимно и
е спроведено во текот на Септември и Октомври 2016година.На почетокот на
истражувањето им се објаснети целите на истражувањето и кажано им е дека
податоците ќе бидат користени за истражувачки цели.

Цел на истражувањето
Главна цел на ова истражување е со проценка на родителскиот стил на
воспитување пединечно на таткото и на мајката и проценка на поедини црти
на личноста на адолесцентот со примена на NEO-Pi-R, да се дојде до сознанија –
Дали родителските воспитни стилови влијаат врз социјалната прилагоденост кај
адолесцентите?
За да се постигне главната цел во истражувањето најпрвин е потребно да се
согледа корелацијата помеѓу влијанието на воспитните стилови на родителите
и поедини црти на личноста,а за постигнување на целта на истражувањето
во проценката на социјалната прилагоденост на адолесцентите спроведена е
анализа накорелацијата на воспитните родителски стилови и субскалите:анксио
зност,друштвеност,само-дисциплина,социјална-непријатност и доверба.
ИСТРАЖУВАЧКИ ХИПОТЕЗИ
Имајќи ја во предвид комплексноста на истражувањето во текот на
истражувањето беа дефинирани неколку подхипотези поврзани со главната
хипотеза:
»» Н: Родителските воспитни стилови се во корелаија со социјалната
прилагоденост на адолесцентот.
За да се потврди вистинитоста на главната хипотеза потребно е да се
тестираат неколку подхипотези:
»» Н1: Воспитните стилови на мајката позитивно корелираат со социјалната
прилагоденост на адолесцентите
»» Н2: Воспитните стилови на таткото позитивно корелираат со социјалната
прилагоденост на адолесцентите.
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Инструменти
Скала за проценка на воспитните ставови (VS), Скалата на воспитни ставови
издвојува две основни димензии на воспитување:афективни и контролни. Како
втора техника која ќе се употреби во истражувачкиот процес е NEO-Pi-R инвентар
на личноста.
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РЕЗУЛТАТИ
Обработката на добиените резултати се спроведе со примена на SPSS
и Пирсоновиот коефициент на корелација со ниво на значајност р<0,01 и
р<0,05.
Добиените резултати ни укажуваат дека е присутна позитнивна
корелација помеѓу воспитните стилови на таткото и анксиозноста,друштвенос
та,самодисциплината,социјалната нелагодност и довербата кај адолесцентите
(Табела 1).
Анксиозност

Друштвеност

Самодисци- Социјалнаплина
нелагодност

доверба

Топло
воспитување
160
260**
213*
077
290**
на таткото
Попустлив
воспитување
092
324**
268**
,039
255**
на таткото
Ограничен
воспитен стил
161
162
271**
,318**
202*
на таткото
Табела1.Поврзаност на воспитните стилови на таткото и социјалната
прилагоденост на адолесцентите (Pearsonov коефициент на корелација)
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Од табела 1 јасно може да се види дека е присутна корелација помеѓу
воспитните стилови на таткото во однос на поедини карактеристики на личноста
на адолесцентото кои преставуваат дел од нивната социјална прилагоденост.
Топлиот воспитен стил на таткото корелира со друштвеноста и довербата кај
адолесцентото на ниво на значајност р<0,01,додека со самодисциплината
корелира на ниво на значајност р<0,05.Попустливиот воспитен стил на таткото
позитивно корелира со друштвеноста,самодисциплината и довербата на ниво
на значајност р<0,01.Ограничувачкиот воспитен стил на таткото позитивно
корелира со самодисциплина и социјална нелагодност на ниво на значајност
р<0,01,додека пак со довербата корелира на ниво на значајност р<0,05.
Од табела 1 може да се види дека воспитните стилови на таткото негативно
корелираат со анксиозноста,додека пак ладниот воспитен стил на таткото
негативно корелира со цртите на личноста на адолесцентото кој се мерени во
текот на истражувањето.
Во табела 2. Преставена е корелација помеѓу воспитните стилови на мајката
со анксиозноста,друштвеноста,самодисциплината,социјалната нелагодност и
довербата кај адолесцентите.
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Анксиозност

Друштвеност

Самодисци- Социјалнаплина
нелагодност

доверба

Топло
воспитување
182*
284**
312**
185*
333**
на таткото
Попустлив
воспитување
122
257**
268**
070
212*
на таткото
Ограничен
воспитен стил
130
149
200*
209*
177*
на таткото
Табела 2. Поврзаност на воспитните стилови на мајката и социјалната
прилагоденост на адолесцентите (Pearsonov коефициент на корелација)

Табела 2 покажува позитивна корелација помеѓу воспитните стилови
на мајката со цртите на личноста на адолесцентото кој што се дел од нивната
социјалната прилагоденост.Топлиот воспитен стил на мајката позитивно
корелира со друштвеноста,самодисциплината и довербата на ниво на значајност
р<0,01,додека со анксиозноста и социјалната нелагодност позитивно корелира
на ниво на значајност р<0,05.Попустливиот воспитен стил на мајката позитивно
корелира со друштвеноста и самодисциплината на ниво на значајност р<0,01,додека
со довербата позитивно корелира на ниво на значајност р<0,05.Ограничувачкиот
воспитен стил на мајката позитивно корелира со самодисциплината,социјалната
нелагодност и довербата на ниво на значајнос р<0,05.Ладниот воспитен стил на
мајката негативно корелираат со анксиозноста,друштвеноста,самодисциплината,
социјалната нелагодност и довербата.
ДИСКУСИЈА
Семејството е една од најважните социјални групи каде што детето расте и
се развива,каде што адолесцентите ги стекнуваат своите навики и ги развиваат
своите развојни потенцијали.Родителите како прва социјална група со која
што детето се стекава,преку однесувањето на родителите,нивниот начин на
размислување го градат својот родителски воспитен стил (Peterson & Rollins 1987).
Во спроведеното истражување акцентот беше ставен на воспитните стилови
на родителите посебно за мајката и посебно за таткото и нивното влијание
врз социјалната прилагоденост на адолесцентот.Адолесцентите во најголем
процент истакнуваат дека нивните родители кон нив се однесуваат со пружање
на многу љубот,топлина и разбирање.Емоционалната топлина,родителското
разбирање,големото количество на поддршка му дава на детето слобода пред
родителот да може јасно да ги искаже своите желби и потреби,при тоа да биде
правилно разбрано и понатамо насочено.Испитаниците во истражувањето
процениле дека нивните родители во наголем степен го котистат топлиот
воспитен стил како и попустливиот воспитен стил.Додека пак ладниот воспитен
стил и ограничувачкиот воспитен стил го препознаваат кај мал број на
родители.Адолесцентите во спроведеното истражување неправат разлика во
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однос на воспитните стилови на мајката и на таткото и кај двајцата родители
ги препознаваат толиот и попустливиот воспитен стил,додека ладниот и
ограничувачкиот воспитен стил се присутни само во мал процент.
Во однос на влијанието на воспитните стилови на родителите врз
анксиозноста, друштвеноста, самодисциплината, социјалната нелагодност
може да се забележи значајна корелација,што ни укажува дека воспитниот стил
на родителот и семејната атмосфера има значајно влијание врз социјалната
прилагоденост на адолесцентот.Во однос на родителските воспитни стилови и
друштвеноста на адолесцентите во спроведеното истражување се потврдува
нивната значајна корелација и тоа помеѓу толиот воспитен стил на мајката и на
таткото и ограничувачкиот воспитен стил на мајката и на таткото и друштвеноста
што јасно ни покажува дека комбинација на топол воспитен стил на родителот
исполнет со многу љубов и развбирање,но воедно родителите поставуваат
граници на адолесцентите во однос на тоа што за него е дозволена,а што не
е дозволено.Таквиот родителски однос придонесува адолесцентото да научи
како да прими и да пружи толина и љубов не само во семејството туку и надвор
од него,тоа се адолесценти кои што преферираат да бидат во друштво со група
на врсници,сакаат да се дружат со луѓето,весели се,спонтани и поседуваат
социјална моќ која ја пренесуваат на другите,но сепак ги знаат своите
граници на однесување и почитување на останатите,во своето однесување се
придржуваат до моралните принципи и начини на однесување (Brody, & Shaffer,
1982)..Во текот на истражувањето беше земена во предвид и самодисциплината
на адолесцентите во корелација со воспитните стилови на родителите при што
се забележа дека постои значајна поврзаност помеѓу топлиот воспитен стил на
мајката ,попустливиот воспитен стил на мајката и на таткото со формирање на
самодисциплината кај адолесцентот.Оваа поврзаност ни дава сознание дека
родителите со примена на попустливиот воспитен стил му даваат простор на
адолесцентот самиот да се формира како личност и да фирмира самодисциплина,а
топлиот воспитен стил на мајката во комбинација со попустливиот воспитен
стил придонесува адолесцентот да ја почуствува топлината но и поддршката
која му ја пренесува мајката преку својот начин на однесување. Една од целите
во текот на истражувањето беше да се провери влијанието на воспитните
стилови на родителите кон социјалната непријатност кај адолесцентот,при
што од добиените резултати може да се забележи дека е присутна корелација
помеѓу ограничувачкиот воспитен стил на таткото и социјалната непријатност
што јасно ни покажува дека однесувањето на родителите не придонесуваат
адолесцентот да се чувствува непријатно,што од друга страна ни укажува на тоа
дека адолесцентите имаат добри социјални вештини,се чувствува сигурен во
средината и со развиено чувство на самодоверба.
ЗАКЛУЧОК
Истражувањето беше спроведено врз 130 адолесценти кои преку
применетите мерни инструменти ни ги преставија своите видувања за
воспитните стилови на родителите.Со помош на спроведеното истражување
се дојде до значајни заклучоци за поврзаноста на воспитните стилови на
родителите поединечно на мајката и на таткото со социјалната прилагоденост
на адолесцентите.Со примена на Пирсоновиот коефициент на корелација во
проверување на точноста на дадените потхипотези се виде дека адолесцентите
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го препознаваат топлиот и попустливиот воспитен стил на таткото и на
мајката,додека ладниот и ограничувачкиот воспитен стил на мајката и на
таткото го препознаваат во многу мал број.а од добиените статистички значајни
корелации јасно може да се виде дека воспитните стилови на родителите
поединечно на мајката и на таткото имаат значајно влијание врз социјалната
прилагоденост на адолесцентите.
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

HARDINESS AND INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL
FEATURES OF MILITARY SERVANTS
Abstract: The article is devoted to the study of the individual psychological qualities of servicemen. The author›s specification of the work of military personnel. Particular attention is paid to the specificity of the concepts of viability from the hardiness
of different authors. The article also analyzes the components of hardiness. Identified
personal characteristics of military personnel, depending on their level of hardiness.
The author also highlights the concepts of professional hardiness and hardiness of
military personnel of internal troops.
Kewwords: individual psychological characteristics of soldiers, hardiness, components, professional hardiness
Высокая устойчивость организма к действию экстремальных факторов,
способность человека к успешному преодолению неблагоприятных жизненных
условий, умение личности преобразовывать любую ситуацию в выгодном для себя
направлении, получили общее название – «жизнестойкость». Жизнестойкость
рассматривается как такое качество, без которого не может обойтись ни один
человек. Именно этим объясняется все возрастающее внимание ученых к проблемам
определения сущности, выделения структурных компонентов, выявления факторов
развития жизнестойкости, а также ее места среди психологических свойств
человека, обусловливающих его стойкость в трудных жизненных обстоятельствах.
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Аннотация: Статья посвящена изучению индивидуально-психологических
качеств военнослужащих. Автором рассматривается специфика работы
военнослужащих. Особое внимание в ней уделяется специфике понятия
жизнестойкость с позиции разных авторов. В статье также анализируется
компоненты
жизнестойкости.
Выявлены
личностные
особенности
военнослужащих в зависимости от их уровня жизнестойкости. Так же автором
выделяются понятия профессиональная жизнестойкость и жизнестойкость
военнослужащих внутренних войск.
Ключевые
слова:
индивидуально-психологические
особенности
военнослужащих,
жизнестойкость,
компоненты,
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Жизнестойкость представляет собой совокупность навыков и установок,
которые актуализируются в ситуации возникновения жизненных трудностей и
обеспечивают выбор такого поведения, которое направлено на преодоление
возникших трудностей и способствует предупреждению дезадаптивных
реакций в стрессовой ситуации. Автора данного термина, С. Мадди, определяет
жизнестойкость как результат проявления трех жизненно важных установок:
вовлеченность, контроль и принятие риска [1].
С. Мадди определяет вовлеченность как «убежденность в том, что
вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и
интересное для личности» [1]. Человек с развитым компонентом вовлеченности
получает удовольствие от собственной деятельности, в процессе которой он
чувствует свою значимость, ценность.
Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет
повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и
успех не гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной
беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает,
что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.
Принятие риска (challenge) – убежденность человека в том, что все то,
что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых
из опыта, – неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий
жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных
гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту
и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит
идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их
использование [1]. Этот компонент позволяет личности оставаться открытой
окружающему миру и принимать происходящие события как вызов и испытание.
Отечественные психологи, изучающие проблему жизнестойкости, поразному подходят к определению сущности и строения жизнестойкости. А.Н.
Фоминова включает в структуру жизнестойкости еще такие базовые ценности,
как кооперация, доверие и креативность [2]. По мнению М.В. Логиновой, высокий
уровень жизнестойкости способствует оценке событий как менее травмирующих
и успешному совладанию со стрессом [3].
Д.А. Леонтьев (2002) рассматривает феномен жизнестойкости в контексте
концепции личностного потенциала и определяет жизнестойкость как
интегративную характеристику личности, ответственную за успех в преодолении
личностью различных жизненных трудностей. Д.А. Леонтьев выделает в
структуре жизнестойкости следующие компоненты: убежденность в готовности
справиться с ситуацией, интересы, открытость новому. Несколько иной подход
у Л.А. Александровой (2003), которая предлагает трактовать жизнестойкость как,
интегральную способность лежащая в основе адаптации личности. Компоненты
жизнестойкости, по ее мнению, выделяются блоком общих способностей, которые
включают в себя базовые личностные установки, ответственность, самосознание,
интеллект и смысл как вектор. Так ею выделяется блок специальных способностей,
включающий в себя навыки преодоления различных типов ситуаций и проблем,
взаимодействие с людьми [4, с. 162].
С.В. Книжникова (2005) рассматривает феномен жизнестойкости в контексте
профилактики суицидального поведения и определяет его как интегральную
личностную характеристику, основанную на оптимальной смысловой регуляции,
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адекватной самооценке, развитых волевых качествах, высоком уровне социальной
компетентности, также коммуникативных способностях и умениях. Выделенные
ею компоненты являются базовыми, обеспечивающими оптимальную смысловую
регуляцию. Они включают в себя адекватную самооценку, развитые волевые
качества, высокий уровень социальной компетенции [5].
Е.И. Рассказова (2005) определяет жизнестойкость как ресурс, направленный
на поддержание витальности, деятельности и поддержание активности
сознания. Компонент, который она выявила, получил название мотивационной
направленности.
М.В. Логинова (2010) рассматривает, жизнестойкость как сложное
структурированное психическое образование, определяемое как развитая
система убеждений, способствующая развитию готовности управлять системой
повышенной сложности. Она выделяет следующие компоненты в структуре
жизнестойкости: эмоциональная устойчивость, пластичность, активность,
экстравертированность, склонность к предметно-ориентированному копингу.
Анализ приведенных выше подходов к определению жизнестойкости и ее
компонентов показывает, что каждый автор рассматривает его со своей точки
зрения, связывая регулятивную функцию жизнестойкости с разными уровнями
функционирования человека, начиная с витального уровня и заканчивая уровнем
смысловой регуляции. Определяя родовую принадлежность данного явления,
они понимают жизнестойкость либо как ресурс, который человек использует
для поддержания своей жизнедеятельности и ее сознательной регуляции, либо
как личностный потенциал, уровень которого определяет успех в преодолении
личностью различных жизненных трудностей, либо как интегральное личностное
качество, обеспечивающее оптимальную смысловую регуляцию поведения
человека в кризисных ситуациях.
В определении структуры жизнестойкости наблюдается еще большее
разнообразие. Общим является стремление раскрыть содержание данного
феномена через конкретные наборы индивидуально-психологических
особенностей личности, определяемые выбранным подходом к пониманию
сущности жизнестойкости. Нам представляется, что этот набор индивидуальнопсихологических особенностей также детерминируется специфическими
особенностями условий и содержания деятельности субъекта. Это означает,
что каждый вид профессиональной деятельности предъявляет определенные
требования к содержанию и структуре жизнестойкости. Поэтому общее,
абстрактное рассмотрение того, что представляет собой жизнестойкость,
необходимо дополнить уточнением, конкретизацией ее содержания, когда речь
заходит о каком-либо определенном виде профессиональной деятельности. Это
можно сделать путем введения понятия «профессиональная жизнестойкость» и
его уточнения в нашем случае - «жизнестойкость военнослужащих внутренних
войск».
Таким образом, для определения содержания жизнестойкости
военнослужащих внутренних войск необходимо понимание специфики их
служебной деятельности. Деятельность военнослужащих внутренних войск
даже в мирное время протекает на фоне высокого психоэмоционального
напряжения, хронического дефицита времени и сна, которые так необходимы
для физического и психологического восстановления и адаптации к нагрузкам.
В результате социально-психологического мониторинга отмечалось повышение
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утомляемости, снижение умственной работоспособности, а также возникновение
стрессогенных ситуаций на работе.
Военная служба отличается от жизни в гражданских условиях тем, что во
время ее выполнения возникает необходимость соблюдения различных серьезных
ограничений. Даже при осознании личностью необходимости таких ограничений их
травмирующее воздействие на личность полностью не исключается. Специфической
особенностью деятельности военнослужащих является и то, что они находятся в
постоянном взаимодействии не только с разными условиями службы, но и в друг
с другом, что определяет их взаимную обусловленность и межличностную связь.
Служба сопровождается значительными психическими и физическими нагрузками.
Для успешного выполнения деятельности военнослужащие внутренних войск
должны обладать рядом профессионально важных качеств, среди которых особое
место занимает профессиональная жизнестойкость.
Для выявления психологического содержания профессиональной
жизнестойкости военнослужащих внутренних войск необходимо выявить те
индивидуально-психологических особенностей военнослужащих, которые
позволяют им справиться с различными трудностями военной службы.
Именно поэтому наше исследование направлено на изучение связи между
жизнестойкостью
и
индивидуально-психологическими
особенностями
военнослужащих внутренних войск.
Изучения индивидуально-личностных характеристик военнослужащих,
и их жизнестойкости осуществлялось с помощью следующих методик: «Тест
смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев) [6], «Тест отчуждения Мадди»
(Е.Н. Осин), «Тест оценки жизни Ханн», «Тест жизнестойкости» (Е.А. Рассказова, Д.А.
Леонтьев) [7], «Готовность к риску» (Шуберт), «Опросник совладания со стрессом»
(Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева). Испытуемыми были 60 военнослужащих мужского
пола в возрасте 20-28 лет.
Данные, полученные с помощью опросника «Тест жизнестойкости»,
показали, что высоким уровнем жизнестойкости обладает 37 % испытуемых, для
них характерны особые жизнестойкие убеждения, влияющие не только на оценку
ситуации, но и на активность в ее преодолении. Средним уровнем жизнестойкости
обладают 42% испытуемых, что говорит об оптимальном способе переживания
ими экстремальной ситуации. Низкий уровень жизнестойкости, выявлен у
21% военнослужащих, что определяет возникновение у них трудностей при
преодолении экстремальных, стрессовых ситуаций, а также при выходе из них.
На следующем этапе нашего исследования нами был проведен сравнительный
анализ личностных особенностей военнослужащих с разным уровнем проявления
жизнестойкости. Этот анализ показал существование положительной связи между
уровнем развития отдельных компонентов жизнестойкости («вовлеченности»,
«контроля» и «принятия риска») и индивидуальными особенностями качеств
личности у военнослужащих.
Из полученных нами данных следует, что испытуемые с высоким уровнем
жизнестойкости обладают высокими значениями по таким переменным, как
жизнестойкость, работа, поддержка, цели в жизни, локус контроля жизнь,
готовность к риску, мысленный уход от проблемы, концентрация на эмоциях и
их активное выражение, отрицание, поведенческий уход от проблемы, уровень
поиска социальной поддержки.
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Это позволяет сделать вывод о том, что военнослужащих можно
охарактеризовать как целеустремленных людей, которые, ставя цели на
будущее, придают своей жизни осмысленность, направленность. Они сами
несут ответственность за свою жизнь, контролируют ее и свободно принимают
решения, воплощая их в жизнь. У данной группы испытуемых преобладает
высокая готовность к риску, которая связана с низкой мотивацией избегания
неудачи. Также испытуемые склонны использовать различного вида
активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой,
посредством фантазирования, сна или самоотвлечения, при этом чаще всего
они фокусируются на неприятных эмоциях. Они не отрицают то, что происходит
в реальной жизни и в пользу взаимодействия со стрессором отказываются от
достижения поставленной цели. Также в различного рода ситуациях стремятся
найти эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание. Они
различным образом преодолевают стрессовые ситуации, поддерживают высокий
уровень физического и психического здоровья, а также отличаются оптимизмом,
самоэффективностью и удовлетворенностью собственной жизнью.
Высокий показатель по шкале «работа», говорит нам об их удовлетворенности
собственной жизнью, что работа приносит им удовольствие и не тяготит. В любой
ситуации испытуемые способны оказать поддержку, содействие, помочь чем-либо,
также произвести ряд действий, направленных на изменение ситуации к лучшему.
Военнослужащие, которые обладают средним уровнем жизнестойкости,
характеризуется средними показателями личностных особенностей. Данную
группу военнослужащих можно охарактеризовать как целеустремленных
людей, но не имеющих четких планов и их реализацию в своей жизни. Неся
ответственность за собственную жизнь, не возьмутся отвечать за жизнь другого
человека. Они готовы принимать определённые риски в своей жизни, но
психологически трудно переносят стрессовую ситуацию. Зачастую отказываются
от собственных целей в пользу других, не пытаются для разрешить стрессогенные
ситуации. Просьбы оказать любую поддержку другому человеку используют
для получения выгоды. Так же, попытки контролировать свою жизнь не всегда
оказываются удачными. В ситуации стресса ими предпринимаются попытки ухода
от проблемы. Достаточно высокий показатель по шкале «работа» определяет их
как удовлетворенных нынешним положением.
Испытуемые с низким уровнем проявления жизнестойкости показали
также низкие результаты по их личностным особенностям. Военнослужащие,
оказавшиеся в данной группе испытуемых, часто акцентируют свое внимание
на негативном исходе ситуации и ярко выражают свои эмоции и отношение к
стрессогенному событию. Намеренно обращаются к ближайшему окружению
за советом. Стремятся перенять взгляд другого человека для формирования
собственного мнения и отношения к предстоящему событию. Испытуемые зачастую
«бегут» от стрессовой ситуации, что усугубляет их положение в данное время. Для
преодоления стрессовой ситуации не используют активных шагов, отказываются
от достижения собственной цели, если взаимодействие происходит со стрессором.
Выявленная тенденция перекладывать ответственность на «высшие силы», не
основываюсь на собственных возможностях, говорит об их безответственности в
своих действиях. Испытуемые используют способ избегания проблемы. Действия
военнослужащих не связаны с угрозой для их психологического и физического
состояния. Ценности риска всегда сочетаются с ценностно-обусловленной
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возможностью осторожного поведения. Если испытуемые подходят к понятию
риска через оценку ситуации, это может говорить нам об их слабо выраженных
волевых качествах. Нередко они проявляют убежденность в том, что жизнь
человека предопределена судьбой, и она неподвластна контролю со стороны
самого субъекта. По их мнению, все в жизни человека предопределено заранее,
поэтому свобода выбора и прогнозы будущего не имеют смысла. Они живут
заботами дня сегодняшнего, никак не пытаются моделировать свое будущее,
их цели ситуативны, выдвигаются несамостоятельно. Они более зависимы от
ситуации и мнения окружающих людей, часто подвержены «самокопанию» и
самобичеванию, не умеют ценить себя и принимать себя такими, каковы они есть.
Связь уровня развития жизнестойкости с индивидуально-психологическими
особенностями
военнослужащих
исследовалась
нами
с
помощью
корреляционного анализа.
Проведенный нами корреляционный анализ показал наличие
положительных связей между шкалой «жизнестойкость» и шкалами «цели в
жизни», «поддержка», «локус контроля жизнь», «уровень социальной поддержки»,
«работа». Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, что военнослужащие
способны ценить свои достоинства, собственные возможности, они достаточно
гибки в реализации своей жизнедеятельности, способны быстро реагировать и
подстраиваться под ситуацию, а также положительно относятся к выбору свое
профессиональной деятельности.
Так же выявлена отрицательная связь шкалы «жизнестойкость» со
шкалами: «поведенческий уход от проблемы», «мысленный уход от проблемы»
и «отрицание». Это говорит о том, что свои силы, эмоции военнослужащие
направляют на возможную борьбу со стрессом.
Таким образом, анализ психологической литературы и полученные нами
результаты эмпирического исследования позволяют нам сделать вывод о
правомерности выделения таких понятий, как «профессиональная жизнестойкость»
и «жизнестойкость военнослужащих внутренних войск». Формирование у
военнослужащих внутренних войск личностных качеств, необходимых для
стойкого преодоления трудностей военной службы, является важным этапом на
пути их становления как профессионалов. Профессиональна жизнестойкость
помогает военнослужащим внутренних войск сохранять самообладание в
стрессовой ситуации, преобразовывать ситуацию стресса в ситуацию развития.
Профессиональна жизнестойкость военнослужащего внутренних войск выражает
запас прочности субъекта профессиональной деятельности — тот диапазон
трудностей, экстремальных ситуаций, в котором военнослужащий может сохранять
целостность своего организма, необходимый уровень работоспособности и
обеспечить успешную реализацию служебных задач.
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ПСИХОЛОШКИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Апстракт: Современиот систем на образование опфаќа квалитетно
образование на сите деца и вклучување на децата со посебни потреби во
редовното образование. Инклузивното образование подразбира флексибилност,
интерактивност и индивидуализација на наставата според темпото на
напредување на учениците, нивните способности и потреби.
Појдовната основа на инклузивното образование е креирање на општествен
вредносен систем дека сите луѓе имаат еднакви права, без оглед на индивидуалните
разлики, надминување на предрасудите и стереотипите и креирање на општество
во кое ќе се почитуваат различностите, како и подигнување на свеста на луѓето
за разбирање на различностите и нивна подобра интеграција не само во
образовниот систем, туку и подоцна во општествениот систем.
Клучни зборови: инклузија, инклузивно образование, интеграција,
психолошки концепти

Abstract: The modern educational system includes quality education for all children including the children with special needs in regular education. Inclusive education means flexibility, interactivity and individualization of teaching process according
to the pace of progress of the students, their abilities and needs.
Baseline of inclusive education is the creation of social value system that all people have equal rights, regardless of individual differences, overcome prejudices and
stereotypes and creating a society that will respect differences, as well as raising awareness of the people for understanding differences and their better integration not
only in the educational system, but later in the social system as well.
Keywords: inclusion, inclusive education, integration, psychological concepts
ВОВЕД
Се почесто, особено последните години, се говори за инклузивното
образование, што подразбира прилагодување на системот на образование на
способностите и потребите на детето, односно прилагодување на наставните
програми на потребите и способностите на учениците, а не обратно. Подјовниот
концепт е образование за сите деца, особено за децата со посебни потреби. На
тој начин им се дава можност на сите деца активно да бидат вклучени и да се
интегрираат во системот на образование, активно да учествуваат во креирање
на животот на заедницата, а сето тоа би придонело да се негуваат вредности на
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толеранција и почитување на различностите во општеството, што би придонело
за градење на општество во кое секој поединец треба да биде почитуван и
прифатен како човечко суштество.
Според современите психолошки сфаќања и концепти, поаѓајќи од
хуманистичките постулати, се повеќе се заговара тезата дека секое дете има свој
пат на развој и дека наставниот процес треба да биде прилагоден на потребите
на детето и на неговите можности, а преку интеграција на детето во образовниот
процес се стимулираат интеракциите со пошироката средина, се поттикнуваат
неговите можности за напредок и развој.
ПСИХОЛОШКИ КОНЦЕПТИ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Појдовниот концепт за инклузија на сите деца во редовниот образовен
систем, гледано од психолошки аспект, се однесува на современите сфаќања на
знаењето, на учењето, чија основа е во современите сознанија на когнитивните
теории за учењето, за неговото конструктивистичко, интеракциско и холистичко
сфаќање. Когнитивните теории ги изучуваат сознајните или когнитивните процеси,
особини и состојби, како што се перцепции, учење, помнење, заборавање,
мислење, способности, но и состојбите на свеста и сонот, вниманието и сл. За
разлика од бихејвиористичките теории, според кои процесот на учење е процес
на зајакнување и задржување во помнењето на соединети осети и перцепции
(претстави) по пат на асоцијативни врски, когнитивистичките сфаќања учењето
го сфаќаат како процес на стекнување и реорганизација на перцептивните и
когнитивните полиња и системи (увидувања, очекувања или мисловни структури)
при што најзначајна е и когнитивната (сознајната) активности на ученикот.
Според тоа учењето зависи во голема мера и од активноста на ученикот и од
стимулативната средина во која тој учи.
Исто така, според современите сфаќања, поаѓајќи од хуманистичките
постулати, се повеќе се заговара тезата дека способностите на децата различно
се развиваат, дека секое дете има свој пат на развој на своите способности и
афинитети и дека сходно на тоа треба да има прилагодување на наставниот
процес на потребите на детето и на неговите можности. Психологот Хауард
Гарднер смета дека постојат различни облици на интелигенција и дека тие облици
на интелигенција кај секое дете различно се развиваат, па затоа смета дека
треба да се напушти мерењето на интелигенцијата со таканаречените тестови
за интелигенција кои ја мерат т.н. општа интелигенција. Според него постојат
7 различни облици на интелигенција: лингвистичка, математичко-логичка,
музичка, визуелно-спацијална, телесно-кинетичка, социјално-персонална и
натуралистичка интелигенција. Според тоа, кај секоја индивидуа секој од овие
облици на интелигенција различно е развиен, некој повеќе, некој помалку, па
според тоа и секоја индивидуа учи на различен начин. Според приврзаниците
на когнитивистичките теории, секој поединец е способен да постигне резултат,
па токму заради тоа и децата со посебни потреби, можат и покрај некои свои
ограничувања, да постигнат резултат во одредена област. Според тоа потребна
е нивна интеграција во образовниот систем и прилагодување на наставниот
процес според нивните капацитети и можности. Ако наставниот процес е
индивидуализиран, флексибилен и прилагоден на стилот на учење и мислење на
децата, тогаш и децата со посебни потреби би можеле да усвојуваат нови знаења
и да ги изразат своите капацитети.
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Според когнитивистите, чиј предводник е Жан Пијаже, една од најзначајните
алатки во процесот на стекнување на знаења е сознајната активност.
Когнитивистите анализирајќи ги односите меѓу субјектот и објектот, утврдиле дека
во сите етапи од развојот, почнувајќи од сензомоторниот развој, до најфините
мисловни операции – формално-логичкото мислење, сознанието е поврзано со
дејствијата, операциите, трансформациите, односно за да ги спознае објектите,
субјектот мора да дејствува и да ги трансформира. Според Пијаже многу важна
е активната улога на субјектот во процесот на спознание. Сознајниот процес
не е едноставно акумулирање на перцептивните податоци, моторните акции,
вербалните описи и интелигенцијата која ги средува тие податоци.“За да ги спознае
објектите, субјектот треба да дејствува на нив, да ги трансформира. Почнувајќи од
најелементарните сензомоторни акции, до најфините интелектуални операции
(формално-логичките), кои се уште се акции, но интериоризирани и извршувани
во мислите, сознавањето е постојано поврзано со акциите или операциите, значи
со трансформациите“ (Pijaže, 1972).
Објективното знаење е зависно од одредени структури на дејството и тие
структури се резултат на конструкциите. Структурите, за разлика од функциите
кои се биолошки дадени, се создаваат во текот на животот и зависат од искуството
и квалитативно се разликуваат во различни стадиуми од развојот на личноста.
Според тоа наставата не треба да биде насочена кон пренесување и усвојување
на готови знаења, туку кон активно стекнување на нови знаења, преку нивна
реконструкција и конструкција, врз основа на претходни знаења или сознајните
структури (начинот, стилот на мислење, расудување) и нивно менување. Затоа
и наставниот процес треба да биде во склад со стилот на мислење и учење
на ученикот. Според конструктивистичкото сфаќање, учењето се заснова на
автономноста на ученикот и на неговата интеракција и кооперација со средината.
Усвојувањето на знаења се сфаќа како индивидуална активност на ученикот –
активна конструкција во интеракција со социјалната и физичката средина. Токму
заради тоа потребна е интеграција на сите деца, вклучително и на децата со
посебни потреби во процесот на настава и прилагодување на наставниот процес
согласно нивните можности, афинитети, потреби, способности.
Конструктивистичкото гледиште кое го застапуваше Пијаже, кој тврдеше
дека наставата е подредена на законите на развојот, а не обратно се надградува
и проширува со интеракционистичкото гледиште, според кое развојот на
личноста настанува како резултат на заемно дејствување на индивидуите и дека
интеракцијата на детето со општествената средина има одлучувачко влијание на
неговиот развој на когнитивен и афективен план. Когнитивниот развој првенствено
е процес на комуникација меѓу детето, семејството, врсниците, наставникот и
пошироката средина. Клучен поим во учењето на Виготски е социогенезата,
односно дека сите наши повисоки психички функции имаат социјално потекло,
односно настануваат во интеракција со социјалната средина. Токму заради тоа,
потребна е интеграција и инклузија на децата со посебни потреби во редовното
образование, а не нивна сегрегација, како би се стимулирале интеракциите со
пошироката средина, поттикнување на нивните можности за напредок преку
стимулација од средината.
Според Виготски, многу е значајно акцентот да се стави на она што детето
може да го направи, а не она што не може да го направи. Виготски ја истакнува
важноста на утврдување на т.н. зона на нареден развој, која е особено значајна
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за развојот на детето. Тој разликува 2 нивоа на развој, ниво на актуелен развој и
ниво на нареден развој. Според Виготски, процената на зоната на нареден развој
е најдобрата основа за предвидување на идниот развој на детето и според тоа
учењето како процес треба да поттикнува, да предизвикува низа функции кои
се во стадиум на созревање и во зоната на нареден развој. Утврдувањето на
реалното ниво на развој се одредува врз основа на возраста и психофизичките
можности на детето. Во инклузивното образование е важно да се утврди реалното
ниво на развој на детето, за да може да се креира индивидуален образовен план,
односно индивидуализација на наставниот план, а потоа и да се предвидат зоните
на нареден развој, односно менталните функции кои се во фаза на формирање,
како би можел да се стимулира нивниот развој. На тој начин адекватно може да се
планира индивидуализирана настава за децата со посебни потреби, настава која
ќе биде адаптирана и модифицирана на нивните можности и потреби.
ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Педагошките аспекти на образовната инклузија се однесуваат на
целокупниот наставен процес и на сите вклучени чинители во спроведување на
наставниот процес. Спроведувањето на инклузијата во образованието е насочено
кон креирање на образовен систем по мерка на детето и во кој секое дете ќе се
чувствува добредојдено. Разбирањето на инклузијата од педагошки аспект е
насочено на важноста на улогата на наставникот во процесот на учење, неговиот
однос со децата со посебни потреби, односот со останатите деца, со родителите и
сите останати чинители вклучени во образовниот процес.
Училиштето при исполнување на барањата на образовната инклузија има
задача на учениците да им овозможи стекнување на потребните компетенции за
натамошна работа и живот, односно стекнување на одредени знаења, вештини
и навики (Stevanovic, Ajanovic, 1997). Според концептот на инклузивното
образование, училиштето има цел да им обезбеди на децата воспитание и
образование без оглед на различноста, односно “да им осигура континуиран
развој на ученикот како духовно, телесно, морално, интелектуално и естетско
суштество (Vukasovic, 2000).“
Образовната инклузија е комплексен и континуиран процес кој подразбира
промена на целокупниот процес на образование, промена на наставните
планови и програми, промена во начинот на изведување на наставата од
страна на наставниот кадар, поттикнување на креативноста на наставниците во
пристапот кон учениците, подигнување на свеста кај наставниците за прифаќање
на различностите итн.
Процесот на индивидуализација на наставата е комплексен процес кој не
може да се промени и да се примени преку ноќ. Наставните планови и програми
согласно принципите на инклузивното образование треба да овозможат децата
да стекнат знаења, вештини и вредносни ставови кои ќе придонесат за нивниот
раст и развој. Според Марија Монтесори, која се залага за индивидуализирана
настава, потребен е индивидуален пристап во учењето, при што секое дете ќе
напредува според своите можности и со свое темпо, во добро организирана
средина, со специјализиран дидактички материјал. Тоа е т.н. Монтесори метод на
учење, во кој акцентот е ставен на самоактивноста на детето. Марија Монтесори,
која во својата истражувачка работа се занимавала со проучување на децата од
сиромашни семејства, но и со посебни потреби, забележала дека тие деца се

страна | 164

желни за сетилни дразби и активности со рацете, така што преку сензомоторна
активност и стимулација можат многу да напредуваат и да учат. Според неа,
секое дете поминува низ различни фази од развојот и дека се потребни одредени
средински стимулуси за да се поттикне тој развој, а отсуството на одредени
стимулуси во одреден период од развојот на детето значи дека одредена
потреба на детето не е задоволена на адекватен начин и предизвикува различни
пореметувања. При креирање на наставните програми треба да се води сметка
за развојните карактеристики на децата и за периодите на осетливост. Според
тоа треба училиштето да биде поттикнувачка средина во која ќе им се овозможи
на децата да напредуваат според својот тек на развојот, и да имаат слобода да
избираат активности кои им помагаат да ги развијат своите способности и да го
стекнат потребното знаење и искуство.
Покрај креирањето на инклузивните образовни планови и програми, друг
важен сегмент е наставниот кадар, чија улога е многу значајна за успешна инклузија.
Потребно е зајакнување на капацитетите и професионалните компетенции на
наставниот кадар за работа со деца со посебни потреби, стекнување на знаења
и вештини за работа со деца со посебни потреби. Особено важно е наставниците
да стекнат знаења за когнитивниот развој на децата, за различните стилови на
учење, мотивација на децата, да развијат сензибилитет за процена на напредокот
на децата, да ги препознаат силните страни на детето, како би ги стимулирале
и би креирале индивидуален пристап во наставата, да ги надминат личните
предрасуди и стереотипи за подобро прифаќање на различностите, да ги надминат
стравовите и сомнежите во сопствената компетентност за работа со децата
со посебни потреби и да добијат соодветна поддршка од страна на стручните
тимови во училиштата. За успешно спроведување на процесот на инклузија во
образованието неопходно е зајакнување на стручните тимови во училиштата, со
психолог, педагог, дефектолог, логопед, особено во основното образование, како
би можело навреме да се детектираат проблемите во развојот и навремено да се
почне со интервенција, зашто само навременото и рано откривање и работа со
децата со посебни потреби, може да даде резултати.
ЗАКЛУЧОК
Инклузивното образование е појдовна основа за градење на инклузивно
општество. Општествената професионалната афирмација на лицата со посебни
потреби е крајната цел на процесот на инклузија. Инклузивното образование е
првенствено насочено кон надминување на препреките во реализација на процесот
на образование, поттикнување на индивидуалните капацитети и можности на
децата со посебни потреби, а од друга страна преку поголема партиципација на
лицата со посебни потреби и промена на ставовите кон овие лица, надминување на
предрасудите и стереотипите и градење на вредносен систем во кој ќе се почитуваат
различностите. Инклузивното образование значи креирање на образовен систем
во кој секоја индивидуа ќе се развива според своите можносите и ќе се чувствува
прифатена, почитувана и вредна. Инклузијата, всушност, подразбира почитување и
прифаќање на различностите и целосна интеграција на лицата со посебни потреби.
Тоа е доста комплексен и долготраен процес, исполнет со низа предизвици.
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ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИЈАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Апстракт: На основу теоријског знања и искуства у раду са децом и младима,
данас можемо дати одговор на питање:„Зашто неретко деца са високим IQ подбаце,
а да деца са нижим IQ значајно напредују?“. Одговор је зато што нека деца/млади
са високим IQ не напредују у развоју емоционалне и социјалне интелигенције,
актуализацији селфа и фокусиране пажње и у другим доменима емоционалномотивационог развоја.
Кључне речи: интелигенција, емоционална интелигенција, социјална
интелигенција

Ако прихватимо да су когнитивне способности урођене, тј. да је IQ
(коефицијент интелигенције) генетски предодређен и да је највећим делом тако и
одређен, остаје нам само као могућност да се дати потенцијали развију до датих
граница постојећих потенцијала. Шта и како професионалци који се баве децом и
друштво онда могу да помогну деци/младима да успешније напредују у животу?
Одговор је, свакако, да им омогуће што подстицајније и стимулативније услове
за раст и развој. Са друге стране, много је примера који показују да и у најбољим
срединским и едукативним условима неретко деца са високим IQ подбаце, а да
деца са нижим IQ значајно напредују. На питање зашто је то тако, одговор или део
одговора дају неуронауке крајем двадесетог и почетком двадесет и првог века
учењем о емоционалној и социјалној интелигенцији.
Термин „емоционална интелигенција” први пут су употребили 1990. године
психолози Питер Саловеј са Харвадског универзитета и Џон Мајер са Универзитета
Њу Хемпшир. Био је коришћен за описивање емоционалних особина које се чине
значајним за успех. У њих спадају: емпатија (саживљавање), осећања (изражавање и
разумевање осећања), контролисање темперамента, самосталност, прилагодљивост,
омиљеност, решавање проблема разговором, упорност, љубазност, нежност,
поштење. Овај концепт је у јавност 1995. године увео Данијел Големан бестселером
„Емоционална интелигенција“. (1) Oд значаја је усклађивање емоционалног живота са
интелeктуалним, јер интелигенција ничему не служи ако емоције закaжу. (2)
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Abstract: Based on theoretical knowledge, experience in working with children
and young people today, we can give an answer to the question:”Why are often high
IQ children with low achievement, while children with lower IQ make significant progress?” The answer is, because some high IQ children / young people do not advance in
the development of emotional and social intelligence, the actualization of the self and
focusing attention, and other domains of emotional and motivational development.
Keywords: intelligence, emotional intelligence, social intelligence
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Спсску емоционалних особина/вештина могу се додати и самоконтрола,
борбеност и истрајност, али и могућност самомотивације, самоиницијатива,
оптимизам, ентузијазам...
Уз овај списак позитивних емоционалних особина може се навести и списак
негативних емоционалних особина, тј. деструктивних емоција. Деструктивне
емоције су оне емоције које су штетне по оног ко их осећа или по друге. По Данијелу
Голману, постоји конструктивно стање свести које карактеришу: самопоуздање,
самопоштовање, осећање интегритета, саосећање, благонаклоност, великодушност,
увиђање истине, доброг и исправног, љубав, пријатељство и деструктивна стања
свести које карактеришу:низак степен самопоштовања, претерана самоувереност,
заштитничке негативне емоције, љубомора и завист, недостатак саосећања,
неспособност остваривања блиских међуљудских односа. У будистичким списима,
говори се о осамдесет четири хиљаде врста негативних емоција. У сваком случају,
небројени аспекти ових емоција своде се на пет главних: мржњу, жељу, збуњеност,
гордост и љубомору. Деструктивне/негативне емоције нису уграђене у основну
природу свесности, већ се јављају у зависности од околности и разноликих
навика и намера, те стога постоје вештине које људима омогућавају да развију
своје позитивне емоционалне способности и савладају сопствене деструктивне/
негативне емоције.(3) Из тих разлога неопходни су нам тренинзи или вежбаонице
да бисмо овладавали емоционалним и социјалним вештинама.
За успех и напредаку животу, као што је речено, неопходна је и висока
интринзична мотивација, онаква какву нам је предочио Абрахам Маслов: дa, на
пример, све више радимо због и из ентузијазма, одушевљења, љубави према
послу... Да би савремени човек достигао тај висок ниво развоја потребна му је
помоћ ка остваривању виших вредности у животу, тј. оно што је он (Маслов)
називао метавредностима. Процес израстања у најбоље људско биће које нека
особа може да постане је тзв. интринзичко учење.
Између осталог, актуализација селфа није само коначно стање већ и процес
актуализације сопствених потенцијала, у сваком тренутку и без обзира на интензитет.
То је, на пример, питање како да неко постане паметнији помоћу учења ако је већ
интелигентан. Актуализација селфа значи коришћење сопствене интелигенције.
Актуализација селфа значи да особа жели да буде прворазредна или онолико
добра колико може. (4)
Када говоримо о когнитивној, емоционалној, социјалној /Социјална
интелигенција је појава када је неко интелигентан не само поводом
интерперсоналних односа, него и у њима. Социјална интелигенција је „мудро
поступање у људским односима” и базира се на разумевању емоција и
способностима емпатије и бриге (5) и другим интелигенцијама, никако не смемо
да заборавимо значај фокусиране пажње, онако како нам је описује Данијел
Големан у својој књизи „Фокусираност” – где ту способност све мањег броја људи
назива покретачем изузетности. (6)
Ако смо прихватили да су когнитивне способности урођене, тј. да је
IQ генетски предодређен и да је највећим делом тако и одређен, за емоционалну
и социјалну интелигенцију то свакако не важи, као ни за актуализацију селфа,
интринзично учење и фокусирану пажњу. У прилог тврдњи иду и истраживања
која су показала да ЕQ (коефицијент емоционалне интелигенције) има тенденцију
да се са годинама повећава (пластичност централног нервног система, тј.
стварање нових асоцијативних веза у нашем мозгу чини нам лагоднијом употребу
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нових видова понашања и омогућава нам већу ефикасност и успешност у свим
животним доменима).
На основу ових теоријских знања и датих претпоставки, искуства у раду са
децом и младима, данас одраслим особама, можемо дати одговор на постављено
почетно питање: „Зашто неретко деца са високим IQ подбаце, а да деца са нижим
IQ значајно напредују?“. Одговор је зато што нека деца/млади са високим IQ не
напредују у развоју емоционалне и социјалне интелигенције, актуализацији
селфа и фоксуиране пажње и у другим доменима емоционално-мотивационог
развоја. Па на основу тог одговора и одговора да су деца са нижим IQ значајно
напредовала у развоју емоционалне и социјалне интелигенције, актуализацији
селфа и фокусиране пажње и другим доменима емоционално-мотивационог
развоја можемо дати следеће практичне савете из достуне литературе и личног
искуства, или да се подсетимо онога што знамо и што не смемо да заборавимо у
образовању и васпитању деце.
1. Наш успех у животу не одређује само рационална интелигенција (IQ),
него и емоционална интелигенција (EQ).
2. Образујмо децу/ученике, спајajући у породици/учионицамa разум и срце.
3. Када имамо посла са људима, не смемо да заборавимо да имамо посла
са створењима која се више руководе емоцијама него логиком. (Дејл
Карнеги)
4. Емоције не остају код куће само зато што ми журимо на посао. У науци
се зна да су емоције уз нас целог дана. (Тревис Бредбери, Џин Гривс)
5. Истраживања показују да људи просечно прођу кроз 27 емоција током
сваког будног сата, тј. кроз око 456 емоционалних искустава током
једног дана или кроз 3.000 емоционалних реакција током недеље,
годишње их проживе 150.000, током живота проживећемо готово два
милиона емоција током радног времена.
6. Сви ми преузимамо информације из света око себе путем пет чула:
вид, слух, мирис, укус и додир. Све што видимо, чујемо, миришемо,
окусимо и додирујемо креће се кроз тело у виду електричних сигнала.
Чулне сензације улазе у мозак на месту које се налази позади, близу
кичмене мождине. Комплексно, рационално размишљање дешава се
на супротној страни мозга, предњој. У простору који се налази од улаза
за чула до разума налази се лимбички систем. У лимбичком систему
се доживљавају емоције. Ове две регије непрестано међусобно
комуницирају. Локација лимбичког система обезбеђује да осећања
играју улогу у свим аспектима нашег понашања. Пут између рационалног
и емоционалног центра у мозгу повезан је милијардама неурона. Овим
путем мноштво информација непрекидно путује, па стога што више
размишљамо о томе шта осећамо, и што више предузимамо нешто
продуктивно поводом осећања, ова путања постаје све развијенија.
Сетимо се Далај Ламе.
7. Што смо више свесни својих емоција и што их пре разумемо, бићемо
лично и професионално ефикаснији и успешнији.
8. Сократова препорука „спознај самога себе” јесте основна порука
емоционалне интелигенције – свест о човековим осећањима у тренутку
када се појаве.
9. Децу треба подстицати да осећања претачу у речи, као и да се уче вештинама
активног слушања. Односно, важно је децу учити да причају о својим
осећањима и да пажљиво слушају како други говоре о својим осећањима.
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10. Разговарати са самим собом (у себи) је добар метод за разумевање и
контролу својих емоцијама.
11. Разговор са другима је такође одличан начин да се информишемо
објективније како да управљамо својим емоцијама.
12. Није ствар у томе да се има потпуна контрола над својим емоцијама,
ствар је у томе да дозволимо својим осећањима да нас информишу и
усмеравају наше понашање. Стални прилив емоционалних информација
омогућава нам да током живота све више разумемо самог себе, па и
друге.
13. Сви ми преузимамо информације из света око себе путем пет чула: вид,
слух, мирис, укус и додир. Највећи део информација о интеракцијама с
другима већина нас усваја кроз само два чула, слух и вид.
14. „Шесто чуло“ је опажање емоција, које заправо представља најважнији
начин за прикупљање информација за процену онога шта се заиста
дешава током интеракције с другом особом.
15. Људи су све време под видљивим утицајем својих емоција (то се види
кроз говор, кроз тон и јачину гласа, кроз говор тела, брзину покрета
итд.).
16. Треба слушати да би људи говорили, ваше ћутање и пажња су често све
што је потребно да бисте другу особу навели да каже шта има (научите
да слушате друге).
17. Учења која се тичу емоционалне интелигенције у објашњавању самог
термина „емоционална интелигенција“ наводе читав низ емоционалних
особина/способности/вештина које одређују овај термин, али ипак на
првом месту наводе емпатију (као способност саживљавања).
18. Под вештином емпатије или под способношћу осећати емпатију, по
схватању психолога који се баве емоционалном интелигенцијом, значи
бити у могућности да себе ставимо у туђи положај.
19. Саживљавање не подразумева ни упоређивање, ни моралисање,
ни изношење вредносних судова, ни процењивање, ни осуђивање,
ни наређивање, ни дијагностиковање, ни интерпретирање, ни
саглашавање, ни супротстављање. Емпатија је разумевање и пуно
поштовање за оно што други доживљавају. Поклон од другог људског
бића вољног да са нама подели своју душу.
20. Емпатија је могућа само онда када смо успешно уклонили све унапред
замишљене идеје и судове о другоме.
21. Они који поседују велике способности емпатије имају спремност
и ефикасни су у пружању помоћи другима. Емпатичне особе имају
већу способност за добре емоционалне односе са супружницима,
пријатељима, децом и другим особама.
22. Неки психолози сматрају да се нека деца рађају са више емпатије од
других. Други сматрају да је емпатија вештина која може да се научи.
Трећи тврде да је емпатија биолошки дар који се развија учењем.
23. Рабин Нил Куршан каже да ако желимо да деца постану емпатична,
брижна и одговорна, то од њих морамо и очекивати. Треба сачинити
јасна и трајна породична правила и да од њих не треба одустајати. Од
деце треба захтевати да буду одговорна и од деце треба очекивати да
помажу другима, зато што је пружање помоћи другима права ствар, као
и зато што не постоји нико коме неко није помогао. Стога, увек морамо
да будемо спремни да узвратимо на оно што су нам људи подарили.
24. Виникот каже да је за развијање емпатије од непроцењивог значаја
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25.
26.

27.

28.

29.

30.

мајчина способност саживљавања у дететову ситуацију. Мајка се може
двојако понашати: немарно, запостављати дете, не препознајући
осећања и потребе детета, или пак претерано бринути о детету. Све то
штети будућем развоју.
Неспособност да се препознају туђе емоције представља одсуство
емоционалног склада и емпатије (одсуство емпатије присутно је код
психопата, силеџија и напасника).
Карл Роџерс у контексту емпатије која исцељује на следећи начин
описује утицај емпатије на оне којима се пружа: „Када те неко стварно
чује а при томе те не осуђује, не покушава да преузме одговорност за
тебе, не покушава да те обликује, осећај је невероватно добар. Када те
саслушају и када те чују, способан си да поново доживиш свој свет на
нов начин и наставиш живот даље.“
Данијел Големан у књизи „Деструктивне емоције (научни дијалог са
Далај Ламом)“ у оквиру више конструктивних стања свести, говори и о
саосећању. По његовом схватању, саосећање је више од једноставног
осећања према другима, више од емпатије. саосећање се односи и на
нас саме и на друге.
Будизам, објашњавајући темељније термин саосећања, говори о двама
половима саосећања, и то о саосећању према самом себи и о саосећању
које осећамо за друге. Саосећање према себи схватају као „брижност за
самог себе“, у оквиру кога подразумевају понашање које мене ставља
на прво место и поставља моју добробит као приоритет – насупрот
бризи за друге. Када говоре о саосећању према другима схватају нашу
искрену „бригу за благостање других због њих самих“, а не због тога
како ће се то одразити на нас и бити нам од користи. У тибетанском
језику постоје посебне речи за оба саосећања, тј. постоји посебан израз
за саосећање према себи и посебан израз за саосећање према другима.
Права емпатија и универзално саосећање није само доброта за духовно
дивљење, већ да означава човека као истински изузетног. Емпатија и
саосећање су тако у позитивној вези са поштовањем моралних принципа,
алтруизмом, етиком, професионалном етиком, као и са лечењем
менталних болести и заштитом и унапређењем менталног здравља.
Интелигенција ничему не служи ако емоције закажу.
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ПРОЦЕСИ УЧЕЊА И ЗАДРЖАВАЊА ШКОЛСКОГ
ГРАДИВА
Апстракт: Рад представља систематски приказ важности појединих процеса
(облика) учења који се користе у савременом васпитно - образовном процесу,
као веома битни за задржавање (памћење), како код деце предшколског узраста
тако и код деце школског узраста. Појмови учење и памћење су неопходни за
објашњење успеха.
Са позиције психолошких механизама и концепција разликујемо:
елементарне форме учења, изражене путем стварања асоцијација или
условљавањем, комплексне форме учења, што обухвата освајање начина
решавања проблема, стварање менталних шема простора у коме се појединац
креће, усвајање принципа и система градива, социјално учење, помоћу којег
појединац усваја правила социјалне комуникације, интеракције, перцепције,
социјалне улоге, форме друштвених односа итд.
Кључне речи: Учење, задржавање (памћење)

Abstract: The paper presents a systematic overview of the importance of particular learning processes used in the modern educational process, which are very important for retention (memorization), both in preschool children and children of school age.
The concepts of learning and memorization are essential for explaining performance.
From the position of psychological mechanisms and concepts we distinguish:
elementary forms of learning, expressed through the formation of associations or conditioning, complex forms of learning, which involve the mastering of problem solving
skills, the creation of mental schemes of the space in which the individual moves, the
adoption of principles and systems of school materials, social learning, which helps
one to adopt the rules of social communication, interaction, perception, social roles,
forms of social relations, etc.
Keywords: learning, retention (memorization)
Учење обухвата комплексну активност ученика, односно активност, која
укључује све врсте психолошких процеса. Учење значи освајање искуства, односно
формирање и мењање организма током живота. Научено представља супротност
урођеном. Процес је подједнако значајан за људе и животиње. Памћење опет
означава психолошку карактеристику која се манифестује и подржава успешност
свих когнитивних процеса.
Учење код човека обухвата велики број различитих форми. У педагошкој
психологији могуће је разликовати форме учења у односу на постигнуте
резултате. Ради се о: свести, односно систему представа и појмова, сензорним
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и сензомоторним способностима (сензорне способности се изражавају
усавршавањем процеса перцепције, на пр. бољим разликовањем висине и боје
тонова итд. код сензомоторних способности ради се о координацији перцепције
и покрета, нпр. приликом писања, разних занатских радова, спортских
активности итд.), интелектуалним способностима и њиховом развоју (нпр.
учење математике, језика и сл.), навикама, ставовима, развоју личних особина
(нпр. истрајност, савесност).
Са позиције психолошких механизама и концепција разликујемо:
елементарне форме учења, изражене путем стварања асоцијација или
условљавањем, комплексне форме учења, што обухвата освајање начина
решавања проблема, стварање менталних шема простора у коме се појединац
креће, усвајање принципа и система градива, социјално учење, помоћу којег
појединац усваја правила социјалне комуникације, интеракције, перцепције,
социјалне улоге, форме друштвених односа итд.
Још пре појаве психологије као самосталне науке постојала је веома
раширена асоцијационистичка концепција учења. Према њеном схватању основу
учења представља процес стварања асоцијација, веза између једноставних
доживљаја, перцепција, представа и једноставних осећања. Спаја се то, што смо
у току неколико сукцесивних или симултаних понављања доживели (асоцијација
по додиру). Уколико поново доживимо један од повезаних доживљаја у свест се
доводи и други доживљај, који је асоцијацијом повезан са претходним. На сличан
начин јављају се представе о сличности неке особе са другом особом (асоцијације
по сличности). Парови асоцијација се повезују узајамно и долази до стварања
сложенијих асоцијативних целина односно серија представа, емоција итд.
Од почетка 20. века јављају се значајни експериментални радови у вези
са проблемом учења. Најпре Павлов објављује своје резултате о принципима
класичног условљавања и стварања условног рефлекса. На истој основи амерички
бихејвиоризам Вотсона гради нову психолошку дисциплину, чији је резултат једна
од најутицајнијих психологија – психологија учења.
Разликујемо две форме условљавања: класично (Павлова) и инструментално
(Торднајка и Скинера). Код класичног условљавања организам учи да два
догађаја следе један другог и то без утицаја организма. Код инструменталног
(оперантног) условљавања организам учи да његово понашање доводи до
одређене последице (догађаја).
У наставном процесу се класично условљавање користи код успостављања
емоционалног односа ученика према наставнику и школи уопште. Нпр. наставник
се осмехује ђацима-првацима, односи се према њима благо и са пажњом. Деца на
ово реагују добрим расположењем. Касније се ово расположење преноси путем
генерализације на читав разред, школу, наставно градиво итд., и онда кажемо
да дете воли школу и школско учење. Као позитиван пример инструменталног
условљавања у наставном процесу могуће је истакнути следеће: дете се само
пријави да буде испитано испред табле – учитељ га јавно похвали – дете се труди
да постигне још бољи успех.
Процеси условљавања омогућавају да се објасне многи аспекти људског
и животињског понашања. Важни су за схватање стварања веза или асоцијација
(елементарна синтеза код процеса учења), диференцијације стимулуса и реакција
(све до најтананијег разликовања комплексне активности, нпр., свирање
врхунског мајстора на инструменту), гашење веза, њихово дограђивање, али
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такође за функционисање награде и казне, појаву добрих и лоших навика, начин
прилагођавања у тешким животним ситуацијама итд. Практичан значај принципа
условљавања у настави и васпитању деце је неограничен и односи се на све
проблеме социјалног развоја, тј. васпитање, преваспитавање као и разне форме
психолошке и саветовалишне интервенције.
Асоцијационизам и рани бихејвиоризам истицали су значај понављања и
награде (поткрепљење код Павлова, учвршћивање, на енгл. Reinforcement код
Скинера), а у неким случајевима и казну. То су потврдили многи експерименти на
животињама као и васпитна искуства родитеља и васпитача. Међутим из праксе
такође указују на то, да бројна понављања не воде увек и у свим ситуацијама ка
брзом и квалитетном учењу. Понављање у коме одсуствују интерес и свест оног
ко учи не даје жељен ефекат. Ово се односи не само на људске субјекте већ и на
ниже животиње, што је убедљивим експериментима доказао Толман.
Асоцијационизму као и Торндајковом принципу ефекта супроставља
се гешталт психологија. Овај психолошки правац који истиче значај целине у
односу на делове, увиђања у односу на учење путем покушаја и грешки, фигуре
у односу на позадину и слично нуди властити одговор на многа нерешена
питања у психологији. У двадесетим годинама 20. века један од оснивача
гешталт психологије, Волфганг Келер (Wоlfgang Кöhler) реализује експеримент
са шимпанзама који из корена мења традиционално психолошко гледиште о
мишљењу, решавању проблема и учењу.
Новооткривени принципи мишљења, решавања проблема и учења код
мајмуна имају општ значај у том смислу, што се односе на развијеније врсте које
су на вишем нивоу развоја свести, укључивши и људе. Другим речима, гешталт
психологија је указала да процес учења није могуће објаснити једноставнијим
процесима стварања асоцијација, условљавања, покушајима и погрешкама
нити механичким понављањем. Учење код људи зависи, пре свега, од мишљења
и осталих виших когнитивних процеса. Тачније речено, људи у процесу учења
располажу разним могућностима усвајања одређеног садржаја. Овај став
представља одговор на дилему о томе, која концепција учења је значајнија
за људе, концепција елементарних спојева, асоцијација, случајних покушаја
и грешака, дуготрајног понављања или концепција мишљења, разумевања,
познавања правила и принципа и слично. Речима Ј. Чапа (Јаn Cáp) «психологија
је поступно доспела ка синтетичком приступу, учење се јавља у различитим
облицима које је могуће представити на димензији. На једном крају димензије
налазе се случајни покушаји и погрешке, дуготрајно стварање веза начином који
је «мање интелигентан» и ексцитиран (Торндајкове мачке биле су изгладнеле и
отуда узбуђене, ексцитиране - у нормалним околностима мачке се понашају
мирније и интелигентније) на другом крају се налази учење где превасходно
учествују мишљење, схватање. Између оба пола постоје прелазне форме учења
са већим или мањим присуством постепеног испробавања различитих покрета у
складу са досадашњим искуством појединца»1.
Учење код људи поприма већину или тачније све манифестације о којима
је до сада било речи. Сложеност људског учења налаже потребу теоријске
оријентације. Овај проблем су делимично и донекле искључиво решавале
присталице појединих психолошких праваца. Савремена психолошка теорија
и пракса заузима синтетички приступ проблему који превазилази теоријску
1. Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portal. Praha, 2001, s. 83.

175 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2019

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

искључивост супростављених школа. У том смислу могуће је разликовати више
типова учења код људи који одговарају предложеној концепцији димензије
учења. Сажет приказ осам типова учења који су карактеристични за људе дао
је 1975 године Гање (Gagné, R. M.). Његова класификација полази од принципа
сложености учења, од најједноставнијег ка најкомплекснијем:
1. Учење сигнала. Особа стиче искуство, да након одређеног надражаја
следи нешто пријатно или непријатно, у сваком случају нешто значајно.
У питању је класично условљавање Павлова.
2. Стварање S-R веза субјект учи да реагује на одређену драж строго
одређеним покретом. Ради се о инструменталном или оперантном
учењу Торндајка односно Скинера.
3. Спајање неколико S-R веза у већи низ.
4. Вербална асоцијација, односно спајање у вербални низ серије слогова
или речи.
5. Вишеструка дискриминација, односно разликовање унутар низа
вербалних или покретних асоцијација.
6. Учење појмова.
7. Учење принципа и општих односа, на пример морално суђење код
Пијажеа или Колберга.
8. Решавање проблема, на примеру принципа гешталт психологије.
Полазећи од горе наведеног могуће је закључити да савремени процес
образовања пати од фаворизовања односно игнорисања неких значајних
облика учења. Према мишљењу Гањеа главни недостатак образовања јесте
његова изразита усмереност ка учењу вербалних асоцијација и вишеструких
дискриминација (типови 4 и 5). Са друге стране, тежња ка модернизацији школе
и њеном успешном спајању са потребама савремене праксе изискује потребу
виших облика учења, прецизније оних које се заснивају на усвајању принципа
(тип 7) односно решавању проблема (тип 8).
Предпоставка на основу које се реализује процес учења је памћење.
Памћење се сматра једном од најзначајнијих карактеристика живих бића.
Животињама омогућава да памте где је храна или одакле вреба опасност, од чега
зависи да ли ће преживети као и њихов развој. Исто важи и за људе. Међутим,
човеку треба памћење не само из биолошких разлога. Стручни рад, култура,
наука, техника, васпитање, образовање и тако даље, то све претпоставља добро
развијену моћ памћења. Чак и рачунари располажу памћењем, тачније речено
меморија тзв. вештачке интелигенције састоји се од различитих врста памћења
од којих свака посебно решава одређену врсту проблема. У том смислу, рачунари
опонашају људско памћење што даје могућност бољег упознавања са овим
сложеним когнитивним процесом.
Постоји низ одређења људског памћења. Још 1885 године Ебингхаус (H.
Ebbinghaus in Hartl, P.) (1850-1909), сматра да је памћење «способност пријема,
задржавања и поновног оживљавања прошлих представа»2. Стотину година
касније Стернберг сличним речима описује памћење као «средство, помоћу
кога допиремо до властитих прошлих искустава да би такву информацију могли
користити у садашњости»3. Обе дефиниције памћења су дескриптивне, што
указује да психологија још увек нема довољно сазнања о суштини тако важног
когнитивног процеса.
2. Hartl, P., Harlová, H.: Psychologický slovník. Portál, Praha. 2000, s. 390.
3. Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha. 2002, s. 182.
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Традиционална подела памћења у психологији разликује краткотрајно и
дуготрајно памћење. Краткотрајна меморија се користи приликом упамћивања
садржаја током неколико секунди, што је у многим ситуацијама довољно
за испуњење одређеног, једноставнијег задатка. Након испуњења задатка
информацију одбацујемо. Краткотрајна меморија најчешће користи акустичне
информације вербалног садржаја. Њен обим је ограничен на 7 + -2 елемената,
односно између 5 и 9. Овај капацитет краткотрајне меморије одредила су
истраживања памћења и пажње.
Информација може прећи из краткотрајне у дуготрајну меморију.
Истраживања су показала да је услов преноса информације њено понављање.
Такође су значајни остали услови, најчешће они који ремете процес, на
пример електрошок или коришћење одређених хемикалија непосредно након
презентирања информације блокира њено смештање у дуготрајну меморију.
Дуготрајна меморија је од користи за оне садржаје, који треба да служе на
дужи рок или током целог живота. Овај тип памћења такође у знатној мери зависи
од начина кодирања односно како смо усвајали дату информацију. У том смислу
позитивно утичу виши когнитивни процеси, пре свега сврсисходна мотивација,
обрада података помоћу мишљења, схватање односа и слично. Трајност усвојених
садржаја у дуготрајној меморији обезбеђују понављање и коришћење таквих
информаcија.
Неки физиолози и психолози користе појам радна меморија. Ради се о
меморијском простору који се налази између краткотрајне и дуготрајне меморије.
Другим речима, радна меморија чува информацију дуже од краткотрајне, а краће
од дуготрајне меморије. Смештање информације у меморију зависи од времена
потребног за решавање проблема који се таквом информацијом користи.
У физиологији се такође среће подела на недекларативно (процедурално)
и декларативно памћење. Сагласно са овим разликују се такође недекларативни
и декларативни трагови сећања. Недекларативно сећање укључује процесе
класичног условљавања и усвајања сензомоторних способности. Сматра се да
је недекларативна меморија углавном несвесна. Насупрот томе декларативно
сећање обезбеђује свесно призивање искустава и усвојених знања. Сваки тип
меморије зависи од рада различитих области мозга: недекларативна меморија у
већој мери зависи од развоја старијих делова ЦНС. Ганонг (Ganong) сматра да су
обе врсте меморије упућене једна на другу: «често понављање води ка промени
декларативног трага у недекларативни»4.
У литератури се још разликују представна и семантичка меморија.
Представна меморија односи се на слике, представе које одговарају појединим
врстама перцепције. Зависи највише од функција десне мождане хемисфере.
Семантичка меморија заснива се на вербалним и логички обрађеним
информацијама. Са становишта неуропсихологије семантичка меморија зависи
4. Ganong, W, F.: Přehled lékařské fyziologie. Praha, H+H. 1995, s. 223.

177 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

Сагласно са Ебингхаусовим одређењем савремена психологија разликује
три главне групе процеса памћења:
1. Смештање информација у меморију, односно њихово кодирање и
трансформирање у облик, који памћење успева да сачува. Раније се
користио појам трага,
2. Задржавање памћењем оног, што је било уложено,
3. Извлачење или поновно дозивање и коришћење запамћеног.
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од функција и процеса леве, вербалне хемисфере мозга. Понекад се такође
среће подела меморије на логичку и механичку као и на ненамерну и намерну.
Ове поделе означавају, пре свега, поједине облике учења, евентуално начин
обраде доживљених садржаја свести.
Заборављање као недељив појам процеса учења и памћења означава
промене у чувању и поновном оживљавању садржаја, које настају као последица
протока времена и низа услова.
У вези са проблематиком учења и памћења треба поново истакнути
неоспорну комплексност процеса имајући у виду анатомске и физиолошке
претпоставке ЦНС. Оба процеса зависе од узајамне активности огромног броја
синапси мозга. Узајамне везе између појединих неурона и већих можданих целина
могу бити привременог или трајнијег карактера. Утицај разних стимулација у току
мождане активности ствара нове неуронске и кортикалне спојеве и структурално
динамичке целине. Како наводи Коуколик (Koukolik) «процес стварања нових и
разарања старих синапси је веома интензиван и трајан»5. Задње деценије научног
развоја карактерише интензивни рад на развоју и примени нових метода у
експерименталном истраживању функција мозга. Истраживања су довела до
нових сазнања и отворила много нових питања на која треба очекивати да наука
да одговоре у скоријој и даљој будућности.
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PRINCIPI ETIČKOG LIDERSTVA
Uvod: Još od davnina se ljudi bave etikom svojih vođa, tj. lidera. Mnoge istorijske
teme nam govore i detaljno opisuju o dobrim i lošim vođama, dobrim i lošim kraljevima,
carevima, njihovom ponašanju, njihovim odnosima prema drugima itd. I danas smo svedoci o postojanosti dobrih i loših npr. predsednika država, pa često puta za neke kažemo
da su dobri lideri, dok druge ocenjujemo kao diktatore ili autokratske vođe.
Etika je jako bitna za liderstvo pre svega zbog prirode procesa ostvarivanja uticaja na sledbenike. Da bi lider bio lider u pravom smislu te reči, njega moraju krasiti
određene etičke vrednosti na kojima će počivati njegovo ponašanje prema sledbenicima, a oni će to rado prihvatati i ceniti i ponašati se u skladu sa tim. Dakle, etika se
u suštini bavi vrednostima i moralom koje određena osoba, odnosno pojedinac kao i
društvo smatraju poželjnim ili adekvatnim.

Abstract: The importance of leadership in educational institutions, in our case in
schools, is very important. The ultimate responsibility is borne by the school director,
as the leader of his team. His task is to find ways to fight, to his energy in the direction
of successful realization of all the overall work in the school. From his very behavior to
his associates for the visions and general success of the school. If the director as the
pillar of intra-collaborative cooperation meets the ethical principles of the principle,
it is sure that the way to the goal is to be many. The work and success of the ethical
school principal will be reflected in the extent to which he respects the five principles
of ethics of the leader. These principles relate to the cooperation of the director with
his associates, whether he respects his associates, how much he is ready to help them
when needed, how fair he is in his decisions, how honest he is to them, how much he
will manage to build trust which is necessary for the general progress of schools.
Keywords: ethics, leader of school, ethical principles
Kao osnov za razvoj zdravog etičkog liderstva, Peter Northous identifikuje pet
principa etičkog liderstva:
1. Poštovanje - poštovanje drugih
2. Uslužnost – služenje drugima
3. Pravičnost – pravično postupanje
4. Iskrenost – pokazivanje iskrenosti
5. Zajedništvo – izgradnja zajednice1
Princippoštovanja - Svakičovek treba biti dostojan prava da bude poštovan i da
poštuje druge. Ljudi su različiti, ono što nekom odgovara drugom ne odgovara, ono
što nekoga ispunjava drugoga ne ispunjava, ali svi su željni da budu prepoznati i poštovani onakvi kakvi jesu. Ovo posebno važi za one ljude koji su na odreženoj poziciji,
ljude koji nekoga predvode, u našem slučaju se odnosi na direktore škola kao vođe
1. PeterG. Northouse, Liderstvo, Data status, Beograd, 2008., str.245.
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svoga tima koji se strogo trebaju pridržavati principa poštovanja. Direktori škola kao
vođe, odgovorni su za uspeh svojih saradnika. Od poštovanja direktora prema nastavniku će umnogome zavisiti i poštovanje nastavnika prema učeniku, a to će se odraziti na celokupan uspeh i progres školske zajednice.
Dejli Karnegi navodi da u jednoj studiji koju je uradio Štab za zadržavanje zaposlenih, na pitanje šta je to što zaposlene čini srečnim, češći je bio odgovor poštovanje
i zainteresovanost za radnika, nego novac2. Direktor škole kao lider bi trbao poštovati
svoje saradnike na taj način što bi ih bezrezervno saslušao, uvažavao njihova mišljenja
iako ona mogu biti suprotna, njihove stavove, njihova uverenja itd.
Princip uslužnosti–O principu uslužnosti Peter Northouse kaže: „Jasno je da je
princip uslužnosti primer altruizma. Lideri koji služe su altruisti; oni u svojim planovima na prvo mesto stavljaju dobrobit sledbenika“3.
Dr. Tarik Muhamed es Suvejdan veoma dobro opisuje koje su osobine lidera sluge: „ Najveći broj vođa može se posmatrati kao sluge, jer je i sam vođa, uistinu, na
velikom nivou odgovornosti. Rukovođenje se daje osobi koja je po svojoj prirodi takva
da služi drugima“4.
Sve ovo rečeno bi se trebalo odraziti i na direktora škole kao lidera. Oni trebao
biti na usluzi svojim kolegama, roditeljima i učenicima. Pokoravanjem etičkom principu uslužnosti uspeh njegovog dobrog vođenja školske institucije bio bi zagarantovan.
Princip pravicnosti - Opšte je poznato da biti dobar lider znači biti pravedan. Pravednost lidera se ogleda u tome da prema svima bude jednak, a nikako da je pristalica
dvostrukih aršina prema svojim saradnicima. Lideru bi pravda i pravičnost trebali biti u
fokusu, tj. u centru svog odlučivanja.
Direktor škole po svojoj funkciju često puta ima priliku da svoje saradnike nagrađuje ili dodeljuje im određena priznanja za svoj rad. Na koji način će to uraditi mnogo
govori o tome da li je on pravedan i koliko poštuje princip pravičnosti. Od samog poštovanja etičkog principa pravičnosti zavisi i njegov autoritet među svojim saradnicima. Što
više vodi računa o pravičnosti saradnici će ga više poštovati i slediti. Odluke koje direktor
donosi moraju počivati na moralnim vrednostima, gde pravda zauzima vodeće mesto.
Princip iskrenosti - Peter Northouse citira Dalla Costa koji u svojoj knjizi The Ethical
Imperative ističe da biti iskren podrazumeva mnogo više od toga da se ne koriste obmane. On navodi da za lidere u organizacijama, iskrenost podrazumeva sledeće: „Ne obećavaj ono što nemožeš da ispuniš, nemoj lažno da se predstavljas, nemoj da se sakrivaš iza
lažnih izgovora, nemoj da izbegavaš obaveze, nemoj da izbegavaš odgovornost“5.
Kao i u ostalim organizacijama tako i u školskim ustanovama iskrenost bi trebala
zazeti veoma visoku poziciju. Posebnu odgovornost po ovom pitanju bi trebao imati
direktor škole. Takođe, u školskim institucijama bi se trebalo raditi na tome da se shvate
i priznaju potrebe za iskrenošću i da se ta iskrenost nagradi. Kao i kod drugih etičkih
principa, princip iskrenosti direktno utiče na autoritet lidera.
Princip zajedništva - Etičan lider bi po pravilu trebalo da vodi brigu prema drugima, da njegovo delovanje ne bude shvaćeno kao neko primoravanje. To znači da briga
za zajedničko dobro podrazumeva da oni ne mogru drugima bezrezervo da nametnu
svoju volju. Dakle, prilikom rada na ostvarivanju ciljeva, lider bi trebao da uzme u obzir
sopstvenu ulogu kao i ulogu svojih saradnika. Ono što je bitno istaći ovde je da lider
vodi brigu o zajedničkim ciljevima. Bez obzira na ponekad i suprotna mišljenja, mora
2. Karnegi, D., Postanite efikasan lider, Admiral books, Beograd, 2001.,str. 46.
3. PeterG. Northouse, Liderstvo, Data status, Beograd, 2008., str.246
4. Es-Suvejdan, T. M., Bašarahil, F. O., Kako izgraditi lidera, Progres centar, Travnik, 2013.
5. PeterG. Northouse, Liderstvo, Data status, Beograd, 2008., str.249
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se voditi računa o zajedničkim interesima. Peter Northouse kaže da etičan lider uzima
u obzir svakog člana grupe i interese zajednice i kulture. U nastavku on navodi Gilligana, Bassa i Steidlmeiera koji kaži da takav lider je brižan prema drugima, ne primorava
ih ni na šta, niti ignoriše njihova htenja6.
METODOLOŠKE OSNOVE ISTRAŽIVANJA
Ciljevi istraživanja
Opšte utvrđivanje poštovanja onsovnih principa etičnosti lidera od strane direktora škola u regionu Župe kod Prizrena, sagledanog na osnovu gledišta nastavnika
Pregled stavova direktora škola u Župi o njihovim načelnim sopstvenim viđenjima po pitanju njihovog poštovanja osnovnih principa etičnosti lidera
Hipoteza istraživanja
Na osnovu ciljeva moguće je izvesti opštu hipotezu:
Direktori kao lideri u obrazovnim institucijama, u region Župe, poštuju osnovne
principe etičnosti lidera i njihov rad zasnivaju na tim bazičnim principima.

INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Princip poštovanja
Group Statistics
RadnomjesN
Mean
to
KoleguceNastavnik
99
1.6061
nimkaolicDirektori
8
1.8750
nost
Znadetalje
Nastavnik
99
1.9899
o svakomzaposlenomisjetiih se
Direktori
8
2.1250
kad je to
potrebno
UzivapoveNastavnik
99
1.6061
renjeukoleDirektori
8
2.5000
ktivu
UvazavaNastavnik
99
1.7273
nasedobreiDirektori
8
2.3750
deje

Std. Deviation
.84296

Std. Error
Mean
.08472

.99103

.35038

.93126

.09360

.64087

.22658

.84296

.08472

1.19523

.42258

.86683

.08712

.74402

.26305

6. PeterG. Northouse, Liderstvo, Data status, Beograd, 2008., str.249.
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Metode istraživanja
Metode koje su korišćene u ovom istraživanju odabrane su u skladu sa problemom, ciljevima I zadacima istraživanja.
Metode koje se koriste u ovom istraživanju su: analitičko- deskriptivna, analitičko- sintetička I induktivno-deduktivna metoda. Podaci će biti obraženi kvantitativno
statističkim metodama a njihova interpretacija će podrazumevati kvalitativnu obradu.
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Prosečna procena i nastavnika i direktora po pitanju principa poštovanja je
1,9755, što ukazuje da oni smatraju da direktor „uglavnom poštuje“ etični princip poštovanja
Princip uslužnosti
Group Statistics

Akozatrebapreuzimaobavezedrugih
Voli da pomogne
Voli da nekoumjestonjegazavrsavaposlove

Radnomjesto
Nastavnik

N

Mean
1.8990

Std. Deviation
1.02514

Std. Error
Mean
.10303

99

Direktori

8

2.1250

.99103

.35038

Nastavnik
Direktori
Nastavnik

99
8
99

1.7374
2.3750
3.0303

.86409
.74402
1.25726

.08684
.26305
.12636

Direktori

8

2.0000

.92582

.32733

Prosečna procena nastavnika i direktora po pitanju etičnog principa uslužnosti je
2,19 što ukazuje da se oni po ovom pitanju uglavom slažu.
Princip pravičnosti
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Group Statistics
RadnomjesStd. DeviaStd. Error
N
Mean
to
tion
Mean
Premasvima Nastavnik
99
1.7576
.94859
.09534
se odnosiDirektori
8
2.1250
.64087
.22658
podjednako
Realan je
Nastavnik
99
1.8788
.88379
.08882
prilikomnagrađivanDirektori
8
2.0000
.75593
.26726
jailikaznjavanja
FavorizujeNastavnik
99
3.2929
1.02273
.10279
saradnikekoji to ne
Direktori
8
3.2500
1.03510
.36596
zasluzuju
TuđezasluNastavnik
99
3.4040
.96805
.09729
gepripisujeDirektori
8
3.6250
1.06066
.37500
sebi
99
3.3737
1.14808
.11539
Osvetoljubiv Nastavnik
je
Direktori
8
3.5000
1.60357
.56695
Prosečna procena nastavnika je 2.74, a prosečna procena direktora je 2,90. Prosečna procena i nastavnika i direktora iznosi 2,82 što nam kazuje da direktori delimično
poštuju etični princip pravičnosti.
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Principiskrenosti
Group Statistics
Radnomjesto
Nastavnik
Poverljiva je osoba
Direktori
Nastavnik
Odgovoran je
Direktori
Ima visokemorlane Nastavnik
standard
Direktori
Ne obecava ono Nastavnik
sto ne moze da uradi Direktori

N

Mean

99
8
99
8
99
8
99
8

1.6768
2.3750
1.5455
1.8750
1.6566
2.3750
1.9293
4.8750

Std. Deviation
1.04811
.74402
.81156
.64087
.77145
1.18773
1.04249
7.05969

Std. Error
Mean
.10534
.26305
.08156
.22658
.07753
.41993
.10477
2.49598

Prosečna procena nastavnika je 1,69, što nam govori da nastavnici smatraju da
su njihovi direktori iskreni. Direktori se po ovom pitanju izjašnjavaju da se „delimično“
slažu sa nastavnicima. Prosečna procena direktora je 2.87.

Group Statistics
RadnomjesN
Mean
to
Nastavnik
99
3.0707
Djelujedestruktivno
Direktori
8
3.3750
Nastavnik
99
1.9192
Delegiraposlove
Direktori
8
2.0000
Nastavnik
99
1.9091
Vodibrigu o zajednickimposlovima
Direktori
8
1.5000
99
3.1919
Ignorišesuprotnamišl- Nastavnik
jenja
Direktori
8
3.2500

Std. Deviation
1.31903
1.50594
1.04663
1.19523
1.06991
.75593
1.17523
1.16496

Std. Error
Mean
.13257
.53243
.10519
.42258
.10753
.26726
.11811
.41188

Da direktori poštuju princip zajedništva „delimično“ se slažu i nastavnici i direktori što nam govori njihova prosečna procena 2.53. Prosečna procena nastavnika o
principu zajedništva je 2.54, a prosečna procena direktora izvosi 2,54.
Svi navedeni rezultati koje smo tokom obrade podataka dobili daju nam za pravo da prihvatimo opštu hipotezu, koja glasi: „Direktorikaolideri u obrazovniminstitucijama, u regionuŽupe, poštujuosnovneprincipeetičnostiliderainjihov rad zasnivajunatimbazičnimprincipima”.
ZAKLJUČAK
U današnjem vremenu pred direktorima škola postoje veliki izazovi. Da bi uspeli
u svom poslu oni moraju da pored obrazovanja poseduju druge sposobnosti vezane
za upravljanje školskim institucijama. Jedna od najbitnijih uloga direktora škole je liderska uloga. Direktor kao lider je taj koji treba stvoriti jednu harmoniju dobrih unutar
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Princip zajedništva
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kolektivnih odnosa. Direktor škole kao lider mora biti dosta fleksibilan i pun razumevanja za svoje kolege, tj. svoj tim, kao i za sve ostale učesnike u vaspitno obrazovnom
procesu. Od njegovog ponašanja i poštovanja principa etičnosti lidera mnogo će zavisiti i uspeh ustanove i tima kojeg direktor kao lider vodi.
Naše istraživanje je bilo fokusirano na proces poštovanja pet principa etičnosti
lidera škola u regionu Župe. Pored praktičnog tj. istraživačkog dela osvrnuli smo se i na
analizu teorijskog dela, gde smo pokusali da utvrdimo kolika je zaista bitnost i uloga
direktora škola kao lidera i kako se ona odražava na sveobuhvatni napredak škole. Etične principe lidera škola koje smo analizirali i potkrepili činjenicama na terenu, govore
nam da je to jedan od najbitnijih faktora za međuljudski odnos u našim školama.
Načelno postavljene pretpostavke da direktori škola kao lideri poštuju i primenjuju pet principa etičnosti lidera, definisani su putem opšte hipoteze. Dobijeni rezultati
nam govore da su nastavnici mišljenja da njihovi direktori poštuju te principe i da se
ponašaju u skladu sa tim. Za razliku od njih, mišljenja direktora su malo skromnija u
odnosu na nastavnike, ali nemaju neke značajnije razlike koje bi mogle da utiču na
naše pretpostavke.
Smatramo da će ovaj rad višestruko doprineti opštem razumevanju i primene u
praksi pet principa etičnosti lidera: principa poštovanja, principa uslužnosti,principa
pravičnosti, principa iskrenosti i principa zajedništva.
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РАЗВОЈ НА ИЗГОВОРОТ НА ГЛАСОВИТЕ КАЈ ДЕЦАТА
НА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

DEVELOPMENT OF PHONEME PRONUNCIATION IN
PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: The pronunciation development of phonemes is under influence of
central nervous system maturation.
The main goal of this research is to determine the condition of phoneme development in preschoolers, Three groups of respondents were formed divided by age.
Process of phoneme pronunciation development is in periods. Pronunciation in
children is not stabile as in adults. The last ones are pronounced are in the middle of
mouth cavity.
Keywords: articulation, voices, perception, discrimination
ВОВЕД
Развојот на гласовите е условен од биолошко-психолошкото созревање
на детето, првенствено од созревањето на неговиот ЦНС. Крикот и плачот ја
претставуваат пвата вокализација на новороденото. Крикот има физиолошкорефлексен карактер, настанува како резултат на потребата за кислород, кој
детето пред раѓањето го примало преку мајчината крв, па бидејќи таа врска е
прекината организмот на детето се гуши, како резултат на што почнува нагло да
вдишува воздух . Белите дробови почнуваат да се снабдуваат со кислород и да ја
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Апстракт: Развојот на артикулацијата на гласовите е условен од
биопсихолошкото созревање на централниот нервен систем на детето.
Целта на ова истражување е да се утврди состојбата на развиеност на
гласовите кај деца од 3-5 години.
Во текот на иситувањето формирани се три групи на испитаници поделени
по возраст и кај сите е спроведен Тријажниот тест за артикулација.
Развојниот процес на артикулацијата на гласовите се одвива на периоди.
Артикулацијата на гласовите кај децата не е постојана како кај возрасните.
Последни се формираат оние гласови (без оглед на групата на која припаѓаат) кои
се артикулираат во средината на усната шуплина.
Клучни зборови: артикулација, гласови, перцепција, дискриминација
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превземат респирацијата. Во грчевитата борба на детето за опстанок за време на
крикот се ствара врската меѓу респираторната и ларингеалната функција (Vladisavljević, 1981) (1).
Анализата на крикот покажала, дека уште во крикот се наоѓаат некои основни
акустички елементи, од кои покасно ќе се развијат изговорените гласови, како
што се полуформантните структури и шумовите со различно траење, интензитет
и фрекфенција.(2) Крикот со време се претвара во плач од кој постепено ќе се
формираат гласовите.
Во плачот на бебето од две недели Костиќ (1963) пронашол стабилно
однесување на гласовните елементи. Според негово мислење, до тоа доаѓа
како резултат на тоа што во тоа време бебето веќе ја воспоставило врската меѓу
сопствениот глас и слух, односно се ствара повратната врска меѓу аудитивната
перцепција и кинестетските движења на ларинксот, кои ќе помогнат за
понатамошниот развој на гласовите. Првите гласови кои детето ги изговара се
непрецизни, артикулаторно се лабави и акустички неодредени. Разграничувањето,
односно дискриминацијата може да потрае со години.
Со развојот на аудитивната перцепција и дискриминација детето постепено
се приближува кон изговорот на возрасните. (3)
До петтата година од живототт децата ја совладуваат фонологијата на
мајчиниот јазиk (Vihman,1988, според Hoff, 2001)(4).
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ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Предмет на истражувањето е развојот на артикулацијата кај децата од
предучилишна возраст. Целта на истражувањето е да се утврди состојбата на
гласовите кај децата на возраст од 3-6 години.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Во истражувањето испитани се 160 деца поделени според возраста во 4
групи од по 40 деца. Првата група ја сочинуваат деца на возраст од три години,
втората од четири години, третата од деца на возраст од пет години и четвртата
од деца на возраст од шест години. Во истражувањето користен е Тријажниот
тест за испитување на артикулацијата кај децата. Како критериум за возраста на
која дадениот глас треба правилно да се изговара земен е правилниот изговор
на 75% од децата на одредената возраст. Останатите 25% од децата порано или
покасно почнуваат да ги изговараат.
РЕЗУЛТАТИ
Добиените резултати од истражувањето, релевантни за изведувањето на
заклучоците презентирани се на следните графички прикази:
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Графикон 1. Артикулација на гласовите кај деца на 3 годишна возраст

Графикон 2. Артикулација на гласовите кај деца на 4 годишна возраст
На графиконот бр. 2 прикажана е артикулацијата на гласовите кај деца на
4 годишна возраст. Од графиконот може да се забележи дека покрај вокалите ,
плозивите, назалите, 75% од децата на оваа возраст правилно ги изговараат
и фрикативите С, З и африкатите Ц, Ѕ, додека развојниот процес за останатите
гласови е во тек.
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На графиконот бр. 1 прикажана е артикулацијата на гласовите кај деца на 3
годишна возраст. Од графиконот може да се забележи дека вокалите, плозивите,
назалите и африкатите Ф, В, и Х правилно ги изговараат 75% од децата на три
годишна возраст, додека останатите гласови на оваа возраст не се постојани како
кај возрасните.
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Графикон 3. Артикулација на гласовите кај деца на 5 годишна возраст
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На графиконот бр. 3 прикажана е артикулацијата на гласовите кај децата на
5 годишна возраст. Од графиконот може да се забележи дека 75% од децата на
оваа возраст правилно ги изговараат воклаите, ползивите, назалите, африкатите
и фрикативите С, З, Ш, Ж, Ф,В, Х, Ј, додека развојниот процес за латералите Л и Љ
и гласот Р е во тек.

Графикон 4. Артикулација на гласовите кај децата на 6 годишна возраст
На графиконот бр 4 прикажана е артикулацијата на гласовите кај децата на 6
годишна возраст. Од графиконот може да се забележи дека 75% од децата на оваа
возраст правилно ги изговараат сите гласови од нашиот гласовен систем.
ДИСКУСИЈА
Анализата на резултатите покажа дека развојот на гласовите се одвива
преку матичните гласови, односно претставниците на поедините гласовни групи,
кои во себе ги обединуваат особините на сите слични гласови. Развојниот пат на
гласовите се одвива низ неколку фази:
»» I фаза: делимично обединување на артикулаторните елементи во
одредени гласови – рационализација;
»» II фаза: потполно испуштање на некој или некои гласови од структурата
на зборот – омисија;
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»»
»»
»»

III фаза: користење на сличните фонеми за изразување – супституција;
IV фаза: приближување на изговорот кон нормалниот изговор со
поедини девијации во изговорот – дисторзија;
V фаза: нормален изговор.

ЗАКЛУЧОК
Во согласност со поставените цели и задачи, а врз основа на добиените
резултати од истражувањето и нивната анализа, можеме да ги донесеме следните
заклучоци:
1. Развојот на гласовите тече низ периодизација. На секој возрасен период,
односно година, се завршува созревањето на поедините гласови.
2. Изговорот на гласовите започнува со самогласките, билабијалните
плозиви и назалите.
3. Развојот на гласовите се одвива преку матичните гласови, односно
претставниците на поедините гласовни групи, кои во себе ги
обединуваат особините на сите слични гласови. Во секоја гласовна
група постои по еден глас кој е матичен од кој постепено се развиваат
останатите гласови од истата гласовна група..
4. На три годишна возраст детето правилно треба да ги изговара гласовите:
п,б,т,д,к,г,м,н,њ,ј,ф,в,х,а,е,и,о,у,останатите можат да бидат оштетени.
5. 75% од децата на четири годишна возраст правилно ги изговараат и
гласовите ц,ѕ,с,з.
6. На пет годишна возраст децата треба правилно да ги изговараат и
гласовите ќ,ѓ,ч,џ,ш,ж.
7. На шест годишна возраст треба да е завршен и развојниот пат на
гласовите р,л,љ, односно гласовите кои имаат сложена артикулацијско
– акустичка структура за чие изговарање е потребно прецизно
позиционирање на артикулаторните органи.
8. Развојот на артикулацијата се одвива до седмата година од животот и
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Развојот на гласовите тече низ периодизација. На секоја возрасен период,
односно година се завршува созревањето на поедините гласови. Кај некои деца
границата се поместува за година – две порано или покасно. Вкупниот развој на
гласовите трае во просек до седмата година од животот.
Според ова, последните се артикулираат оние гласови (без оглед на
гласовната група), кои се формираат во средината на усната шуплина, за кои
јазикот ни по богатство на движења, ни по способност за проценување на односот
и дистанца не е зрел.
За развојот на гласовите од огромен значај е развојот на аудитивната
перцепција. Истражувањата покажале дека развојот на аудитивната перцепција
поминува низ три фази: аудиторна, фонетска и фонемска фаза.
Schwartz
(1983, според Hoff, 2001) фонолошкиот развој го дели на прелингвистички
период (0-12 месеци) во кој гласовите потполно се развиваат, пратени со
брбљањето, долгите секвенци на брбљањето со интонацијски облик на јазикот
на возрасните и некои преодни облици. Оваа фаза завршува со формирањето
на првите зборови. Лингвистичката фаза од развојот на говорот Schwartz ја
дели на период на предпрезентацијска фонологија (12-18 месеци), период на
репрезентацијска фонологија (18 месеци-3 години), период на пополнување
на фонетскиот попис (4-7 години) и период на напредна фонологија (7-12
години) (Hoff, 2001).(8)
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гласовите кои не се нормализирале почнуваат да се стабилизираат и
автоматизираат.
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ОПТИМАЛНО ИСКУСТВО - “ТЕК” И ИНТРИНЗИЧНА
МОТИВАЦИЈА
Апстракт: Според Csikszentmihalyi и Rathundе, оптималното искуство
или “тек” e “субјективна состојба што луѓето ја опишуваат кога се комплетно
инволвирани во некоја активност до таа мера што забораваат на времето, заморот,
некомфорноста и сè останато, а благодарејќи на самата активност”. Истражувањата
покажале дека оваа феноменолошката состојба е моќна мотивирачка сила.
Концептот на “тек” се поврзува со интринзичко - наградувачки и пријатни чувства.
Jackson, Kimiecik, Ford и Marsh покажале дека интринзичната мотивација со цел
да се доживее стимулација е во позитивна корелација со искуството на тек, а исто
така сигнификантни позитивни корелации се откриени помеѓу интринзичната
мотивација и потребата за достигнувања (Martin и Cutler)
Клучни зборови: тек, мотивација, достигнување

Abstract: According to Csikszentmihalyi and Rathunde, optimal experience
or “flow” is “the subjective state that people describe when they are fully immersed
in an activity, for its own sake, to the extent that they become oblivious to time,
fatigue, discomfort and everything else”. Studies have shown that this phenomenological experience is a powerful motivational strength. The concept of flow is
related to intrinsically-rewarding and pleasant feelings. Jackson, Kimiecik, Ford &
Marsh demonstrated that intrinsic motivation to experience stimulation is in positive correlation with the experience of flow, and significant positive correlations
have also been discovered between intrinsic motivation and the need for achievement (Martin & Cutler).
Keywords: flow, motivation, achievement
“ТЕК”
Според Csikszentmihalyi и Rathunde (1993) оптималното искуство или “тек” е
“субјективна состојба што луѓето ја опишуваат кога се комплетно инволвирани во
некоја активност до таа мера што забораваат на времето, заморот, некомфорноста
и сè останато, а сето тоа благодарејќи на самата активност”. Состојбата на тек
претставува едно позитивно психолошко искуство и се карактеризира со
сосредоточеност на вниманието, апсорпција во активноста, спонтаност во
делувањето, целосна имерзија во изведување на активноста, перцепција на
контрола над делувањето и над околината, дисторзија на времето, перцепција на
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супериорна функционалност. Csikszentmihalyi и Csikszentmihalyi (1988) наведуваат
дека концептот на тек се карактеризира и со чувство на задоволство.1,2,3
Две карактеристики го формулираат квалитетот на ова искуство (Csikszentmihalyi, 1982; Moneta & Csikszentmihalyi, 1996): (a) само-перципиран предизвик од
ситуацијата или активноста и (б) само-перципирани вештини на личноста. Moneta
и Csikszentmihalyi (1996, с. 277) наведуваат дека нивото на предизвик ги претставува
“интринзичните барања” на активноста, додека нивото на вештините на личноста
се однесува на “само- перципираниот капацитет да се одговори на барањата” на
активноста. Клучен поим во “оптималното искуство тек” е перципираниот баланс
помеѓу предизвикот и вештините, а не објективната природа на самите предизвик
и вештини per se (Csikszentmihalyi, 1982). Кога овој баланс е над просекот на
личноста, таа може ја доживее оптималната состојба “тек”.1,2,3
Истражувањето и теоријата на тек го имале своето потекло во желбата да
се разбере феноменот на интринзички мотивирана автотелична активност: тоа е
активност која е наградувачка сама за и сама по себе (auto = селф, telos = цел), и
е прилично подвоена од нејзиниот краен производ или било каков екстринзички
бенефит кое може да резултира од таа активност. Поучувајќи го креативниот
процес во шеесетите години на минатиот век, Csikszentmihalyi бил фасциниран
од фактот што кога сликањето на платно се одвивало според посакуваното,
уметникот истрајувал во таа своевидно еднострана фокусираност, занемарувајќи
ги чувствата на глад, замор или нелагодност (Getzels & Csikszentmihalyi, 1976).
Csikszentmihalyi (1975/2000) ја проучувал природата и околностите при кои се
појавува оптималното искуство интервјуирајќи шахисти, планинари, танчари
и други испитаници кои го нагласувале задоволството како главна причина за
учествување во активноста, а правени се и истражувања на состојба на тек и
во работни околности (на пример, кај хирурзи). Автентичната состојба на тек се
докажала како маркантно робустна и е потврдена преку студиите во уметноста и
науката (Csikszentmihalyi, 1996), естетските искуства (Csikszentmihalyi & Robinson
1990), спорт (Jackson 1995/96), литература (Perry, 1999) и други активности.1,2,3
Гледано според темите на поновите истражувања за тек, достигнувањата
играат голема улога во нив: перформанса вo спорт (Schüler 2010), академско учење
(Engeser & Rheinberg 2008; Bassi, Steca, Delle Fave & Caprara, 2007) и иновации во
работни околности (Steiner, Diehl, Engeser & Kehr, 2012).4
Се покажало дека искуството од оваа феноменологија се совпаѓа во
различни околности и различни култури, пол и возраст, како низ различни видови
на активности (уметност, игра, работа). Всушност, повеќето дневни активности
можат да доведат до оптимално искуство (со други зборови опишана состојба
на тек), сè додека ситуацијата е доволно комплексна за да ја активира состојбата
високо ниво на предизвик - високо ниво на вештини.1,2,3
Ова оптимално искуство се појавува во специфични услови (Csikszentmihalyi
(1988, 1992, 1999), кога вниманието на личноста е целосно насочено кон некоја
активност при што чувствата, желбите и мислите на личноста се во комплетна
сообразност со таа активност. Заедничка карактеристика на состојбата на
тек опишана во литературата е чувството дека сме способни да излеземе на
крај со предизвиците, во еден систем на акции кои се ориентирани кон целта,
одредени со правила и пружаат јасни показатели за напредокот на индивидуата.
Концентрацијата на личноста е толку силна што не преостанува нималку внимание
за ирелевантни проблеми или грижи. Свеста за себе исчезнува, а чувството за
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време се менува. Активноста која произведува такви искуства е толку пријатна
што луѓето се волни да ја обавуваат заради неа самата, дури и кога таа активност
е тешка или комплексна.5
Истражувањата покажале дека феноменолошката состојба “тек” е моќна
мотивирачка сила. Состојбата на “тек” се поврзува со интринзичко - наградувачки
и пријатни чувства (Csikszentmihalyi и Csikszentmihalyi, 1988; Jackson и Csikszentmihalyi, 1999); доживувањето на тек или автотелично искуство претставува
едно интринзички наградувачко искуство што луѓето го чувствуваат додека ја
изведуваат активноста.1,2,3 Интринзично-ориентираните личности (во споредба
со оние кои се претежно ектринзично-ориентирани) почесто се ангажираат во
активности кои ги задоволуваат нивните потреби за автономија, компетентност
и поврзаност (Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon, 2004), што пак е асоцирано со
различни позитивни исходи на работното место.6
Позитивната корелација помеѓу оптималното искуство на тек и
перформансата се постулира поради две причини. Прво: состојбата на тек се
карактеризира со висока концентрација и чувство на контрола, за кои се смета
дека се фацилитатори на перформансата. Второ: тек може да се набљудува како
мотивирачка сила за достигнување на извонредност која го поттикнува личниот
раст. Индивидуите кои имаат тенденција за доживување на тек во специфичен
сет на активности се мотивирани да се инволвираат во тие активности и
последователно да се здобијат со експертиза, гледано долгорочно. Според тоа,
тек-активностите имплицираат принцип на раст, кадешто постои потрага по сè
покомплексни предизвици, со веројатност за развивање на сè покомплексни
вештини и способности. На тој начин, состојбата на тек се очекува да има директен,
како и индиректен позитивен ефект на перформансата на личноста.7
Девет елементи или димензии ја дефинираат состојбата на тек: баланс
помеѓу предизвикот и вештините, јасни цели и јасен повратен одговор,
комплетна концентрација на активноста и сегашниот момент, интеграција на
дејствувањето и свесноста, чувство на контрола, исчезнување на само-свесноста,
губење на смислата за време, автотелично искуство. Нивниот подетален опис е во
продолжение:1,2,3
»» Баланс на предизвик - вештини: постои баланс помеѓу предизвикот
со кој личноста е инволвирана во активноста и неговите/нејзините
вештини да одговори адекватно. При тоа, перципираните предизвици
или прилики за акција се протегаат преку постоечките вештини (ниту се
надминати, ниту недоволно искористени); личноста чувствува дека се
справува со предизвиците на ниво соодветно на нејзините капацитети.
»» Јасни цели и јасен повратен одговор: присутна е јаснотија за целта која
треба да се постигне и неопходните дејствија за активноста да биде
успешно изведена. Континуираниот повратен одговор за моменталната
перформанса дава информација за тоа каков е прогресот на активноста
и соодветно диктира дали да се прилагоди или остане на актуелниот
курс на дејствување.
»» Комплетна концентрација на самата активност и сегашниот момент:
вниманието е целосно фокусирано на задачата и сегашниот момент;
воопшто не се вложува ментална енергија за процесирање на
информации кои не се релевантни за самата активност.
»» Чувство на интеграција или “соединување” на акцијата и свесноста:
за време на состојбата на тек, ресурсите на внимание се целосно
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инвестирани во моменталната активност. Инволвираноста во
активноста е толку интензивна што се чини дека дејствијата се одвиваат
скоро автоматизирано и тоа на комплетно спонтан, природен начин.
Објектите кои се надвор од директната интеракција не се дел од
свесноста, а еден таков објект претставува и “селф”. Личноста тогаш не
се гледа себе си како издвоена во однос на дејствијата кои ги изведува:
дуализмот меѓу актерот и активноста едноставно исчезнува.
Чувство на контрола: во состојбата на тек се појавува чувство на
контрола над ситуацијата; во принцип, личноста ќе знае да се справи со
ситуацијата бидејќи знае како да одговори на што и да се случи следно.
Постои чувство на комфорност кај личноста во контролата над себе си,
дури и во тешки или комплексни ситуации.
Исчезнување на само-свесноста: перцепцијата која ја имаме во однос
на “селф” (сумата од содржини на свесноста - мемории, дејствија,
желби, задоволства и болки, и хиерархијата на цели кои ги градиме
во текот на нашите животи), кој е одвоен од светот кој не опкружува,
повеќе не постои. Кога сме длабоко инволвирани (поврзани) со она
што го правиме, имаме чувство на соединување со работите, луѓето
или околината која не опкружува; се губи свесноста за себе си како
социјален актер.
Чувство на дисторзија (трансформација) на времето или губење на
смислата за време: некои луѓе опишуваат одредена привремена
дезориентација во временски контекст или губење на смислата
за време. Типично, се јавува сензација дека “времето тече” многу
позабрзано од вообичаеното.
Чувство на доживување на автотелично искуство: според Csikszentmihalyi (1992, с. 102) “фундаментален елемент на оптималнато искуство
или состојба на тек е фактот дека таа има цел сама по себе. Дури
и ако иницијално се изведува заради други причини, активноста
во која сме сосредоточени станува цел самата по себе”. Резултатот
од доживувањето на оваа состојба е перцепцијата на “автотелично
искуство”, кое овозможува доживување чувства на задоволство и
сатисфакција.1,2,3 Индивидуите со автотелична личност (autotelic personality) ја поседуваат способноста да ја исклучат менталната активност
во сите информациски канали кои се ирелевантни за исполнувањето
на задачата или активноста (Csikszentmihalyi, 1990).4

ИНТРИНЗИЧНА МОТИВАЦИЈА
Многу современи автори го дефинирале поимот мотивација: психолошки
процес кој му дава цел и насока на однесувањето (Kreitner, 1995); предиспозиција
за однесување на начин за да се постигнат специфични, незадоволени потреби (Buford, Bedeian & Lindner, 1995); интерен двигател за задоволување на неисполнетите
потреби (Higgins, 1994); волја/желба за достигнување (Bedeian, 1993). Генерално,
може да се каже дека мотивацијата претставува внатрешна движечка сила која ја
води личноста во остварување на лични и организациски цели.1,2,3
Кон средината на дваесеттиот век се појавиле најзначајните мотивациони
теории: Maslow-ата хиерархија на потребите (1943), Herzberg-овата теорија за
два фактора (1959) Теоријата на очекување од Vroom (1964). Истражувањата се
фокусирале на мотивацијата генерално и на мотивацијата на вработените. Herzberg (1959) ја дефинира мотивацијата како изведување на акција поврзана со
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работата, зашто вработениот сака тоа да го направи. Мотивацијата на вработените
може да се подели на интринзична и екстринзична мотивација (Staw 1976, 49-52).8
Wenger & Yarborough (2005) ја истражувале имплицитната природа на
двата вида мотивација: интринзична и екстринзична мотивација. Интринзичната
мотивација ги опфаќа причините поради кои се вклучуваме во некои активности
за постигнување инхерентно задоволство или уживање; може да се каже
дека изведувањето на овие активности е само-засилувачко само по себе.
Екстринзичната мотивација се однесува на тенденцијата да се извршуваат
активности заради познати екстерни награди, било да се тие материјални (на
пример пари) или психолошки (на пример пофалба) по природа (Deci & Ryan,
1985). Резултатите од истражувањата (Wenger & Yarborough, 2005) покажале дека
испитаниците кои пријавуваат повисоки нивоа на интринзична мотивација на
експлицитно ниво на свесност, потоа исто така манифестирале и повисоки нивоа
на интринзична мотивација на имплицитно ниво на свесност.9
Општо, интринзичната мотивација, сама по себе, е клучен концепт
во развојната психологијa; од суштинско значење е за сензомоторниот и
когнитивниот развој во текот на целиот животен век на една личност. Според Ryan
и Deci (2000, стр. 56), интринзичната мотивација се дефинира како вклучување
во некоја активност заради инхерентното задоволство и уживање во самата
активност, а не поради подвоени консеквенции. Кога една личност е интринзички
мотивирана, таа е поттикната да дејствува заради забава или предизвик, наместо
заради екстерни резултати, притисоци или награди; интринзичната мотивација е
дефинирана и како контраст на екстринзична мотивација. Секогаш кога се прави
некоја активност со цел да се постигне некој подвоен исход, тогаш станува збор
на конструкцијата наречена екстринзична мотивација.10
Голем дел од современите истражувања на полето на мотивација покажале
дека кога таа потекнува од интринзичните мотиви, често се доживува како
понепосредна и попотентна отколку екстринзичната мотивација. Интринзичкимотивираната потрага по целта има поголеми долгорочни исходи, бидејќи ги
задоволува психолошките потреби на личноста за автономија и компетентност,
што последователно создава и попозитивни ментални состојби, кои пак го
зајакнуваат позитивниот повратен ефект и ја зголемуваат веројатноста за
повторување (Reeve, 2018).11
ТЕК И ИНТРИНЗИЧНА МОТИВАЦИЈА
Во нивната студија за мотивација и тек, Rheinberg и Engeser го користеле
терминот “мотивација поврзана со активност” како замена за поимот “интринзична
мотивација”. Одредувајќи ги разните поттици поврзани со активностите, тие
дошле до заклучок дека искуството на тек претставува еден од најинтензивно
проучуваните. Позитивните поттици кои произлегуваат од учењето, од
ориентацијата кон целта, од искуството на компетентност, интерес и вклучување,
доведуваат до тоа личностите да се ангажираат во активности чисто заради
уживањето во нив (Rheinberg & Engeser, 2018).11
Според Csíkszentmihályi (1997) текот е оптимална состојба на битието, која
носи ред во свесноста, бидејќи “среќата зависи од внатрешната хармонија, а не
од контролата што ја вршиме врз нашата околина или околности”. Најважната
карактеристика на искуството на тек е дека по природа е интринзичкимотивирачко.11
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Deci и Ryan (1985) наведуваат дека “тек претставува дескриптивна димензија
со која може да се означат некои од поцелисходните инстанци на интринзична
мотивација” или со други зборови - знак за интринзички мотивирано однесување
на некоја индивидуа. Csikszentmihalyi, Rathunde и Whelan (1993) покажале дека тек
е позитивно асоциран со мотивацијата на луѓето да трагаат по прилики/можности
да ги зголемат сопствените вештини и компетенции. Резултатите од истражувањата
на Jackson, Kimiecik, Ford и Marsh (1998) покажале дека интринзичната мотивација
со цел да се доживее стимулација е во позитивна корелација со “искуството
на тек”, а исто така сигнификантни позитивни корелации се откриени помеѓу
интринзичната мотивација и потребата за достигнувања (Martin & Cutler, 2002).1,2,3
Некоја активност може да стане интринзички наградувачка кога индивидуата
ја смета за голем предизвик и се чувствува подготвена да се справи со и одговори
на барањата на задачата. Csikszentmihalyi и Rathunde (1993) наведуваат дека
“интринзичната мотивација следува по сознанието за растечката комплексност
која е резултат на поклопувањето на вештините со големите предизвици”.
Индивидуалните карактеристики или барањата од околината овозможуваат
прилики за личноста да ги зголеми сопствените вештини. Зголемените лични
вештини обезбедуваат шанса или да се совлада предизвикот на ситуацијата или
пак да се трага по поголеми предизвици. Со други зборови, кога една личност ќе
искуси состојба на тек, најверојатно ќе се обиде повторно да ја доживее истата.
Тоа може да се постигне или со потрага по нови, поголеми предизвици или со
зголемување на личните вештини. Со цел континуирано доживување на состојбата
на тек, личноста е во потрага по поголема комплексност, процес за кој се верува
дека е поттикнат од интринзичната мотивација. При тоа, мотивот на достигнувања
игра значајна улога. Имено, мотивот за достигнување ја опфаќа засегнатоста за
одржување или надминување на стандардите на извонредност (McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell, 1953). Со примена на наодите од овие истражувањата во
контекст на тек, балансот на предизвици и вештини се очекува да биде мотивспецифичен поттик за мотивот за достигнување. И навистина, се покажало дека
мотивот за достигнување ја модерира врската меѓу балансот на предизвиците/
вештините и искуството на тек (Schüler, 2007; Engeser & Rheinberg, 2008). Балансот
предизвици/вештини претставува предиктор за потигнување на состојба на тек
само кај индивидуи кои покажуваат високо ниво на мотив за достигнување.4
ЗАКЛУЧОК
Состојбата на тек промовира позитивен афект, креативност, концентрација,
учење, смисла и цел во животот, и чувство на трансцеденција или поврзување
со нешто поголемо. (David, Boniwell, & Ayers). “Кога личноста е во состојба на
тек, нејзината перформанса е врвна.” Интринзично-ориентираните индивидуи
почесто се вклучуваат во активности кои ги исполнуваат нивните потреби за
автономија, компетентност и поврзаност (Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon, 2004),
што пак е асоцирано со различни позитивни исходи во работата.6 Бенефитите
од посветениот ангажман на работата се многубројни, и за индивидуите и за
организациите исто така. Обезбедувањето на предуслови за постигнување на
состојба на тек е една од клучните претпоставки за доброто лидерство и има
витално значење во одржувањето на продуктивноста во бизнисот. Работните
организации базирани на тек ги промовираат ангажманот на вработените и
позитивните ставови на работното место. Можноста да редовно се доживува
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состојба на тек е разликата помеѓу одличен тим и било кој друг тим; разликата
помеѓу адекватни перформанси и одлични перформанси.12
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Апстракт: Во ова истражување користен e Маерс-Бригс индикаторот за
типот (Myers-Briggs Type Indicator – MBTI) - форма G, од каде е изведен индексот на
креативност (CI).
Целта на ова истражување беше да добиеме емпириски податоци за тоа
колкав е индексот на креативност кај лицата со високо натпросечна интелигенција.
Инструментот кој го користев е MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) - форма G.
Примерок. Во истражувањето беа вклучени вкупно 85 испитаници (47
машки и 38 женски на возраст од 15-52 години, со IQ повисок од 148) од Република
Северна Македонија во периодот од 2005-2010 година.
Утврдивме дека просечната вредност на индексот на креативност кај лицата
со високо натпросечна интелигенција изнесува М=261,33 односно дека тие
поседуваат висок креативен потенцијал.
Откривме дака 57,65% од испитаниците имаат индекс на креативностнад
скорот 250. Во донос на полот 48,94% од машките испитаници имаат скор на
CI над 250, додека процентот кај женските е значително поголем и изнесува
68,42%. Кај оваа група на испитаници со висок креативен потенцијал, доминираат
преференциите за интуитивност и мисловност (85,7%),како и преференцијата за
перцептивност (61,2%) и екстраверзија( 55%).
Сите испитаници кои имаат скор на индексот на креативност над 350 се со
преференција за интуитивност. Кај оваа група испитаници, откриваме дека уште
повеќе се нагласени горенаведените тенденции - сите овие испитаници се со
преференција за интуитивност.
Се надевам дека сознанијата добиени од ова истражување ќе имаат
практична примена и дека на овие личности ќе можеме да им овозможиме да ги
реализираат нивните високо креативни потенцијали.
Клучни зборови: креативност, типови на личност, високо натпросечна
интелигенција

CREATIVITY IN PEOPLE WITH HIGH-ABOVE-AVERAGE
INTELLIGENCE
Abstract: In this research, the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is used- form G,
from which the Creativity Index (CI) was derived.
The aim of this research was to obtain empirical data on the creativity index
among people with high above-average intelligence.
The instrument I used is MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) - form G.
Sample. In this research were included 85 respondents (47 male and 38 female
at the age of 15-52 years, with an IQ higher than 148) from the Republic of North Macedonia in the period from 2005-2010.

201 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

КРЕАТИВНОСТА КАЈ ЛИЦАТА СО ВИСОКО
НАТПРОСЕЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

We have found that the average value of the creativity index among people with
high above-average intelligence is M = 261,33 so they possess high creative potential.
We found that 57.65% of the respondents have the creativity index above the
score of 250. In the sex ratio, 48.94% of male respondents have a CI score of over 250,
while the percentage in females is significantly higher, amounting to 68.42%. This
group of respondents with high creative potential is dominated by preferences for
intuition and thinking (85.7%), as well as preferences for perceptivity (61.2%) and extroversion (55%).
All respondents who have a score of the creativity index above 350 are with an
intuitive preference. In this group of respondents, we find that the above mentioned tendencies are even more emphasized - all of these respondents are preferable to intuition.
I hope that the knowledge gained from this research will have practical application and that we will be able to enable these persons to realize their high creative
potentials.
Keywords: creativity, personality types, high above-average intelligence
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ВОВЕД
Индексот на креативност (CI)претствува мерка која овозможува да се
идентификуваат и издвојат креативните и високо креативните. Индексот на
креативност се базира на континуираните скорови добиени на MBTI. Притоа,
континуираните скорови претставуваат линеарна трансформација на добиените
скорови за преференциите.
Теориски, дијапазонот на скорови кои може да се добијат на индексот на
креативност се движи меѓу - 84.5 и 547.5. За да се процени нивото на креативност кај
испитаниците, се користат 3 критериуми, под скор 250, над скор 250 и над скор 350:
»» под скор 250- ниска креативност ,
»» над скор 250- висока креативност и
»» над скор 350- многу високото ниво на креативност.
Интелигенција
»» Високо натпросечната интелигенција, изразена преку IQ. Неа ја
операционализиравме врз основа на користениот инструмент за
нивна идентификација - Равеновите напредни прогресивни матрици
- II. Притоа, вредноста на IQ, добиена на овој тестот за интелигенција,
треба да изнесува минимум 148 или повеќе. Оваа вредност на IQ, исто
така претставува и минимум критериум за зачленување во МЕНСА
Македонија.
Типови на личност
»» Типовите на личност кај лицата со високо натпросечна интелигенција ги
дефиниравме врз основа на Јунговата теорија за психолошките типови
(Јунг 1978) операционализирана преку Мајерс - Бригс индикаторот
на типови, при што е користена - формата Г, која е стандардна
форма на MBTI и се состои од 126 ајтеми. Овој инструмент, по пат на
самоизвестување, ги опишува 4-те сетови на преференции кај луѓето,
како што се: ориентации кон светот; перцепирање на надворешниот
свет; начинот на донесување на одлуки и стилот на живеење.
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Myers I., McCaulley M. (1993, стр. 215) ги прикажуваат резултатите од IPAR
студиите за креативноста во однос на типовите на личност кај четири групи на
креативни машки испитаници: 40 архитекти, 20 математичари, 30 научници
истражувачи и 17 писатели. Заедничка карактеристика за овие 4 групи на
креативни луѓе претставува нивната преференција за интуитивност (N).
Во истражувањето на Hall and MacKinnon (1969), (според Myers I., McCaulley M,1993) во IPAR студијата со креативните архитекти, утврдиле дека не само
пропорционално со интуитивноста се зголемува степенот на креативност, туку
постои и зголемување на скорот за интуитивност.
Групата на најкреативни испитаници покажувале силни преференции за
интуитивност (N). Најголемиот дел од креативната група се интровертни (I)
Myers I., McCaulley M. (1993, стр. 214) предвидуваат дека креативноста може
да биде поврзана со отвореност, љубопитна приемчивост кај оние со перцептивни
(P) преференции. Секако, кај примерокот групиран според нивото на креативност,
поголемата креативност е пропорционално поврзана со перцептивноста (P).
И други бројни студии ги проучувале односите помеѓу вредностите добиени
на MBTI и креативноста. Репрезентативна студија може да се најде кај Croplas
(1965); Owen (1962); Ruane (1973); Whittemore and Heimann (1965); Burt (1968);
Stephens (1975); Ericson, Gantz and Stephenson (1970) и Gryskiewicz (1982).
Meisgeier C., Hermond D., Norris C. (1996, стр. 285-292) зборуваат за
поврзаноста меѓу психолошките типови добиени со MBTI и креативноста. Во
нивното истражување откриена е значајна поврзаност помеѓу психолошкиот тип
и креативноста. Во оваа студија, креативното лидерство е дефинирано со високи
скорови на индексот на креативност (CI) на MBTI и преференции за интуитивност
(N) и перцептивност (P).
Податоците од Trials (според Provost J., Anchors S., 2003), ги поткрепуваат овие
претпоставки; интровертните интуитивни (IN) - типовите секогаш постигнуваат
највисоки скорови, потоа следат екстравертните интуитивни (EN) типови, потоа
интровертните сетилни (IS) типови и најпосле екстравертните сетилни (ES) типови.
Овие разлики се статистичи значајни.
Други автори (Meisgeier, Hermond and Norris, 1998), откриваат сигнификанта
корелација помеѓу креативноста (MBTI-CI) и интуитивноста (N) и перцептивноста
(P). Во претходната студија е откриено дека сите субјекти со висок креативен
индекс биле интуитивни типови (N), додека 80% биле перцептивни типови (P).
Piito J. (1998, стр.269-273) спровел истражување на примерок од 226
ученици од 10. и 11. одделение, идентификувани како талентирани. Доказите
јасно потврдуваат дека надарените и талентираните ученици на MBTI имаат
преференции за интуитивност (N) и перцептивност (P).
РЕЗУЛАТИ И ДИСКУСИЈА
Се однесуваат на типовите на личност кај лицата со високо натпросечна
интелигенција и индексот на креативност.
Од ова истражување добивме информации, кои придонесуваат да се
дополни сликата за лицата со високо натпросечна интелигенција. Утврдивме
дека просечната вредност на индексот на креативност за целата група изнесува
М=261,33. Имајќи ги во предвид сознанијата од досегашните истражувања,
кои укажуваат дека испитаниците кои постигнуваат вредност на индексот на
креативност над скор 250, со голема сигурност можеме да претпоставиме дека
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тие покажуваат голем креативен потенцијал. Понатаму откривме дека 57,65%
од нашите испитаници имаат индекс на креативност над скор 250. Во однос
на полот тој процент се разликува. Така, 48,94% од машките испитаници имаат
скор на CI над 250, додека пак, кај женските тој процент е значително поголем и
изнесува 68,42%. Кај оваа група на испитаници со висок креативен потенцијал,
доминираат преференцијата за интуитивност и мисловност (со по 85,7%), како
и преференцијата за перцептивност со 61,2%. Во однос на четвртата димензија,
преовладува преференцијата за екстраверзија со 55%.
Доколку ги искористиме другиот стандард во однос на креативноста кај
нашите испитаници (CI > 350 скорови), горенаведените карактеристики се уште
повеќе нагласени. Сите испитаници (100%) се со преференција за интуитивност;
92% се со преференција за перцептивност, 77% се со преференција за мисловност
и 69% се со преференција за екстраверзија. Психолошките функции кај оваа
група испитаници со виско изразена креативност, се со NT преференции (77%)
и со NF преференции (23%), додека психолошките функции - SF и ST, воопшто не
се застапени. Врз основа на овие сознанија, теориски типот на личност со високо
изразени креативни потенцијали би бил - ENTP.
И овие наши наоди се совпаѓаат со резултатите на Myers I., McCaulley M. (1993,
стр. 215) кои ги прикажуваат резултатите од IPAR студиите за креативноста во
однос на типовите на личност кај четири групи на креативни машки испитаници:
40 архитекти, 20 математичари, 30 научници истражувачи и 17 писатели.
Заедничка карактеристика за овие 4 групи на креативни луѓе претставува нивната
преференција за интуитивност (N). Фреквенцијата на интуитивните типови во
општата популација, грубо се проценува на 25%. Додека пак во кретивниот
примерок, кај четирите групи на IPAR примерокот од висико креативни личности,
тој изнесува повеќе од 97%.
Добиените резултати се исто така во согласност со наодите од истражувањето
на Hall and MacKinnon (1969), (според Myers I., McCaulley M.,1993) во IPAR
студијата со креативните архитекти. Утврдиле дека не само пропорционално со
интуитивноста се зголемува степенот на креативност, туку постои и зголемување
на скорот за интуитивност. Средниот скор за многу креативната група изнесувал
362. Групата на најкреативни испитаници покажувале силни преференции за
интуитивност (N). Најголемиот дел од креативната група се интровертни (I).
Нашите наоди ги потврдуваат сознанијата од повеќе спроведени истражувања.
Myers I., McCaulley M. (1993, стр. 214), наоѓаат дека поголемата креативност е
пропорционално поврзана со перцептивноста (P); Meisgeier C., Hermond D., Norris
C. (1996, стр. 285-292) потврдуваат дека високи скорови на индексот на креативност
(CI) на MBTI и преференции за интуитивност (N) и перцептивност (P). Податоците
од Trials (според Provost J., Anchors S., 2003), ги поткрепуваат овие претпоставки;
интровертните интуитивни (IN) - типовите секогаш постигнуваат највисоки скорови.
Во таа насока се и наодите од Piito J. (1998, стр.269-273) при што доказите јасно
потврдуваат дека надарените и талентираните ученици на MBTI имаат преференции
за интуитивност (N) и перцептивност (P) и интроверзија (I).
Интересно би било да ги споредиме резулататите добиени од нашето
истражување и истражувањата направени во Македонија, кои се во врска
со типовите на личност. Од достапните истражувања (Кочанковски, 1996;
Кочанковски, 2004; Пенчева, Папазова и Кочанковски, 2007), можеме да ги
направиме следните согледувања:
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Доколку ги споредиме резултатите од овие четири истражувања во однос
на преференцијата за интуитивност (N), ќе најдеме дека кај македонските
менаџери тој процент е најнизок - само 6,87%, кај студентите 10,35%,
кај средношколците изнесува 11,64% од популацијата, додека пак кај
лицата со високо натпросечна интелигенција тој процент е највисок и
изнесува 50,59% од целокупниот примерок.
Доколку пак ги споредиме резулататите добиено од истите четири
истражувања, во однос на психолошката функција NT (интуитивност
со мисловност), откриваме дека повторно кај лицата со високо
натпросечна интелигенција тој процент е највисок и изнесува 42,35%,
додека кај менаџерите е 6,87%, кај средношколците е 8,55%, а најнизок
процент од 5,18% има кај студентите.
Доколку направиме споредба меѓу нашиот примерок и примерокот од
средношколци, во однос на преференциите за сетилност и интуитивност,
наоѓаме дека преференцијата за сетилност, кај средношколците е
скоро двојно поголема во однос на лицата со високо натпросечна
интелигенција (нашиот примерок), додека пак преференцијата за
интуитивност, кај лицата со високо натпросечна интелигенција скоро
петпати е поголема во однос на средношколците.
Преференцијата за чувственост кај лицата со високо натпросечна
интелигенција е скоро двојно помалку застапена во однос на
средношколците.
Уште една информација која е интересна во однос на овие две
групи на испитаници, е онаа што се однесува на застапеноста на
доминантната психолошка функција. Кај лицата со високо натпросечна
интелигенција чија доминантна функција е интуитивноста, скоро
петпати е позастапена во однос на средношколците. Од друга страна
пак, кај лицата со високо натпросечна интелигенција чија доминантна
функција е чувственоста скоро петпати помалку е застапена во однос
на средношкоците.

ЗАКЛУЧОК
Се надевам дека сознанијата добиени од ова истражување ќе имаат
практична примена и дека на овие личности ќе можеме да им овозможиме да ги
реализираат нивните високо креативни потенцијали.
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СЛИКАТА ЗА СЕБЕ ВО ПЕРИОДОТ НА АДОЛЕСЦЕНЦИЈА
КАЈ УЧЕНИЦИТЕ КОРИСНИЦИ НА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН
НАДОМЕСТОК

SELF-IMAGE IN THE PERIOD OF ADOLESCENCE OF
STUDENTS BENEFICIARIES OF THE CONDITIONAL
MONETARY COMPESATION PROGRAMME
Abstract: A key factor for the development of society and for strengthening the
national economy and the well-being of citizens in the country is a high-quality and
efficient education system. With the introduction of compulsory secondary education
with the aim of increasing the number of students enrolled in secondary education
and reducing the dropout of the number of students, the program for Conditional
Cash Compensation has been introduced. The beneficiaries of the conditional monetary compensation program for secondary education are students in the period of
adolescence. Adolescents of UPN users improve the image for themselves, the physical, material, social, ocean and reflective self.
Keywords: adolescents, self-image, conditional monetary compensation program
Клучен фактор за развој на општеството и за зајакнување на националната
економија и добросостојбата на граѓаните во државата претставува квалитетниот
и ефикасен образовен систем.
Од 05 септмври 2008 год. Во Р.Македонија за прв пат се воведува
задолжителното средно образование за сите ученици независно од нивните
различности. За полесно инволвирање во системот на образование Владата на
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Апстракт: Клучен фактор за развој на општеството и за зајакнување
на националната економија и добросостојбата на граѓаните во државата
претставува квалитетниот и ефикасен образовен систем. Со воведувањето на
задолжително средно образование а со цел за зголемување на бројот на ученици
запишани во средното образование и намалување на осипувањето на бројот на
ученици воведена е програмата за Условен паричен надонместок.Корисници на
програматаза условен паричен надоместок за средно образование се учениците
во периодот на адолесценција. Адолесцентите корисници на УПН ја подобруваат
сликата за себе и тоа физичкото, материјалното, социјалното, океанското и
рефлективното јас.
Клучни зборови: адолесценти, слика за себе, условен паричен надоместок
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Р. Македонија покрај бесплатнитеучебници за сите ученици воведе и бесплатен
превоз. Меѓутоа Министерството за образование и наука и покрај напорот за
задолжително образование дојде до констатација дека најголем дел од учениците
кои што не го продолжуваат своето образование или кои го прекинуваат
потекнуваат од семејства кои се корисници на социјална помош. Со цел да се
надмине ваквата состојба во соработка со Светска банка од учебната 2009/10 год.
ја воведува и Програма за условен паричен надоместок за средно образование.
Програмата «Условен паричен надоместок за средно образование» има за
цел да го подобри пристапот и квалитетот на образованието, да го зголеми бројот
на ученици запишани во средното образование од домаќинства корисници на
социјална парична помош, како и да го поттикне реализирањето на задолжителното
средно образование во Република Македонија. На долгорочно ниво, програмата
има за цел да ја зголеми вработеноста и да ја намaли сиромаштијата, како и да
создаде поквалитетна работна сила.
Оваа програма ја спроведуваат Министерството за труд и социјална
политика, Центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука,
средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачникот
за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно
образование.
Свесни дека состојбата не можеме да е промениме веднаш во Стратегијата за
образованието на Република Македонија за 2016-2020 година и нејзиниот Акциски
планВизија претставува заложбата да се обезбеди сеопфатно и инклузивно
образование насочено кон ученикот/студентот, со современи програми што
овозможуваат идните генерации да се стекнат со знаења, вештини и компетенции
согласно потребите на демократско мултикултурно општество кои ке одговорат
на потребите на пазарот на трудот и новите предизвици во глобалниот научнотехнолошкиот развој.
Според Индикативниот стратешки документ системот на образование и
обуката ќе биде зајакнати унапреденпреку поддршка и олеснување на пристапот
до образование за сите учесници независно од нивната социјална положба.
Следејќи ја поставената насока се продолжи со имплементација на Програмата за
условен паричен надоместок за средно образование а корисници се учениците
во периодот на адолесценција.
Адолесценцијата претставува животен период во кој личноста расте и
созрева, адолесценцијата претставува специфична фаза во развојот на личноста,
проследена со исклучително турбулентни физички, психолошкии социјални
промени. Адолесценцијата се третира како период на транзиција од детството
до зрелост и за почеток на адолесценцијата се смета пубертетот со сите физички
и физиолошки промени а завршува со раната зрелост. Критериоумите со кои се
определува кога завршува адолесценцијата се поврзани со развојните задачи на
адолесценцијата и тоа:
1. Стекнување на физичка зрелост, пропратена со анатомски и
физиолошки промени и стекнување на зрела сексуалност на личниот
модел на однесување ( машко-женско)
2. Достигнување на интелектуална компетентност на ниво на формално
–логичко мислење;
3. Засновање на морално расудување врз основа на универзални етички
принципи;
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4. Воспоставување на личен идентитет преку различна интеграција на
сликата за себе ( полов идентитет, општествени улоги)
5. Создавање на емоционална независност од родителит и други возрасни
6. Воспоставување на нови , поинтимни односи со врсниците од двата
пола,
7. Градење и одржување на хетеросексуални врски;
8. Определување на професијата и подготовка за неа
9. Стекнување на економска независнист;
10. Подготовка за брак и за семејни обврски

Средношколците - корисници на Условен паричен надоместок се во
период на средна адолесценција и тие низ училишнот процес на социјализација,
секојдневно, искуствено стекнуваат сознанија за сопствените лични, релативно
трајни особини. Сите тие на сопствен начин ја доживуваат сопствената личност
и тоа преку физичкиот изглед, цртите, навиките, карактеристичниот начин
на однесување, поседувањето на одредени способности, вештини, знаења,
убедувања, вредности, ставови и цели. Секој ученик на сопствен начин ги
доживува своите односи со средината во која припаѓа, какви објекти поседува,
што се очекува од него, какво е неговото место во семејството, помеѓу врсниците
и пријателите. Сите сознанија се интегрираат во еден посебен, автентичен и
релативно траен психички ентитет, односно во специфична слика за себе или
поим за сопственото јас- self-concept.
Социјализацијата претставува претставува значаен сегмент во воспитнообразованиот процес и една од неговитецели претставува формирање и
развој на сликата за себе. Низ процесот на реализација на развојните фази
од адолесценцијата и низ животниот пат на формирање зрела личност пред
адолесцентот се поставуваат прашањата: Кој сум јас? Каде припаѓам? Што можам?
Што смеам?Што сакам да постигнам? Кој сакам да бидам? Каков да бидам? и сл.
Низ одговорите на наведените прашања се добива една комплексен сплет на
сознанија за сликата за себе, која во значајна мера зависи и од универзално
псиолошките промени, индивидуално психолошките и многу значајните социокултурни фактори.
Според Erikson во текот на психосоцијалниот развој на личноста постои
взаемна спрега помеѓу поединецот и средината, што значи дека поимот „јас“ е
социјализиран и историски. Ваквото сместување на „ јас“ во културен и историски
контекст претставува најкреативен придонес на неговото учење за дефинирање
на сликата за себе. Според Ериксон личноста минува низ осум фази,од кои
првите четири се во периодот на детството, петата фаза од развојот на личноста
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Врз основа на реализацијата на развојните задачи се издвоени подпериоди
на адолесценцијата и тоа :
»» Рана адолесценција од 10-14 год. Кога се стекнува биолошка зрелост и
се завршуваат пубертетските промени
»» Средна адолесценција од 15-19 години кога се постигнува
интелектуална,емоционалнаи социјална зрелост
»» Доцна адолесценција или младост до 24 години кога се очекува да се
завршат развојните фази или да се привршуваат.Меѓутоа адолесценцијата,
како преоден период кон зрелоста, е чист општествен производ( Шкариќ
Олга, Развојан психологија, 2004) така што дел од развојните задачи
продолжуваа до бескрајно одложување кај адолецентите.

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

е адолесценцијата а додека последните три фази се во текот на зрелите години,
вклучувајќи ја и староста. Ерксон посебно внимание посветува на периодот на
адолесценција и истиот го објаснува со изградувањето на идентитетот под кој
подразбира генерална слика што личноста ја има за себе. Развојот на идентитетот
го објаснува како процесна растечка диференцијација која станува се посеопфатна
и тоа вомерка во која единката станува свесна за ширењето на кругот на другите
луѓе кои нешто и значат и тоа од родителите до целокупното човештво. Во
периодот на адолесценција поради зголемената чувствителност на адолесцентот
за социјалните и историските промени може да настанат кризи на иднетитетот.
Оваа состојба може може да биде причина за изолираност, празнина, различни
стравувања и нерешителност на младата личност. За тоа време адолесцентот
може да чувствува дека повеќе назадува отколку да се развива а може и да се
јави повлекување во детска инфалтилност што може да го забави влегувањето
во светот на возрасните. Според Ериксон адолесцентот минува низ криза на
идентитетот поради сложеноста на процесот на интеграција на сите лични
обележја во една кохерентна целина но и поради очекувањата и барањата кои ги
поставува општествената средина пред младиот човек.
Програмата за условен паричен надоместок пред адолесцентот како
основно барање го поставува редовното присуство на настава и тоа 85% или
повеќе од вкупниот број на реализирани часови во четирите мерни периоди и, и
тоа:прв период од 1-ви септември до 31 октомви, втор период од 1-ви ноември
до 31 декември, третоиот период од почетокот на второ полугодие до 31 март
и четвртиот мерен период е од 1-ви април до 20 мај за матуранти и 10-ти јуни
за останатите ученици. Друг услов пред корисникот на програмата за УПН е во
претходната година да не ја пoвторувале учебната година. Вкупниот износ на
условениот паричен надоместокот по ученик корисник во текот на една училишна
година изнесува 12.000,00 денари врз основа на исполнување на условеноста по
периоди. Средствата се исплаќаа по мрни периоди и тоа во првите три мерни
периоди по 2.000.00 додека во четвртиот мерен период се исплаќа износот од
6.000.00 денари. Ваквата условеност кај учениците корисници на УПН придонесува
за нивна постојана будност за контролирање на редовноста на настава, подобрена
соработка со класните раководители и зголемена одговорност за сопственото
однесување. Учениците корисници на програмата имаат и зголемена самоконтрола
на организирање на времето и вложуваат напор за да ја завршат учената година.
Податоци за сликата за себе во периодот на адолесценција кај корисниците
на УПН добиени се врз основа на самоописна теника во која учениците одговараат
на прашањата „ Кој сум јас“ и „ Кој сакам да бидам“. Адолесцентите од прва и втора
година на образование најчесто го опишуваат своето физичко јас, т.е. даваат опис на
физичкиот изглед ( висина , тежина), боја на коса, очи, лични податоци како презиме
и име, го наведуваа училиштето во кое учат, од кое училште доаѓаат, местото на
живеење, адреса. Кај учениците од сите години наобразование во самоописите
наидуваме на желби како сакаа да изгледаат, желби за облеката која ја посакуваат
и бојата на косата. Експериментирања со фризурата и бојата на косата се срекаваа
уште во втора година на образование кај двата пола и независно од која средина
доаѓаат, а видлива е и нивната грижа за водење на личната хигиена.
Постои свесност за постоечката материјална состојба и истата доста тешко
емотивно ја доживуваат. Работата на своите родители ја доживуваат како „многу
мачна работа“, „ниско платена“, „неугледна“ и често пати се срамат и не сакаат прд
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друг да зборуваат и не сакаа за тоа да пишуваат. Нивните родители опстануваат со
тешки земјоделски работи, услуги за други лица, препродажба на пазар , собирање
на пластика и сл. Најголемата мотивација за редовно поседување на наставата
е материјалната надохнада икај повеќето ученици од самоописот „ Што сакам
да бидам“ адолесцентите корисници на УПН се гледаа себе си како вработени
во некој индустриски капацитет, со добри плати, почитувани во средината во
која припаѓаат. Своето вработување адолесцентите го гледаа како средство за
преминување кон независност, можност за стекнување на авторитет во средината
во која припаѓаат. Тие не сонуваат за големи куќи, луксузни автомобили, големи
богатства, нивна желба е скромен дом со полна трпеза, убаво облечени и сложно
семејство. На патот кон остварување на своите желби адолесцентот наидува на
поддршка и разбирање од страна на своите родителисо што се подобрува односот
на релација родител – дете, а со тоа јакне и социјалното јас кај адолесцентот. Со
редовното посетување на наставата адолесцентот има можност во кругот на
врсниците да биде поомилен, поприфатен од околината а неретко да биде и во
улога на водач меѓу врсниците во средината во која припаѓа.. Корисниците на УПН
настојуваат да ги исполнат условите за стекнување на материјалната надохнада
со цел да ја избегнат можност за исмејување на околината дека „ се откажале“
или дека „ тие не можат да учат“. Со навремено иуспешно завршување на учебната
година корисниците на УПН го избегнуват социјалното осудување и доживуваа
сатисфакција на пофалба и слобода на своите чувства и мисли.
Океанското јас( апстрактни идеи за себе, изразени преку метафори) е
застапено во многу мал број самоописи додека рефлективното јас е застапено
преку јасните желби за посреќна иднина, со јасно изразена љубов кон другиот,
слика за осамостојување и успешно себе реализирање на професионален
план. Учениците од трета и четврта година на образование веќе изнесуваат
верување дека ќе бидат поодговорни, намалено е чувството на огорченост
кон општеството, државата, местото на живеење. Ја манифестираат тагата која
ја доживуваат, планираат чекори за нејзино пренасочување и се надеваат на
подобра среќа. Среќата ја поврзуваат со планирање на одреден животни настани
како вработување, стапување во брак, преселба во друга држава а кај многу мал
број корисници на УПН и продолжување на школувањето.
Од анализата на прашалникот „ Кој сум јас“ и „ Кој сакам да бидам“
можеме да констатираме дека програмата за условен паричен надоместок
ја постигна поставената цел да го зголеми бројот на ученици запишани во
средното образование од домаќинства корисници на социјална парична
помош, и реализирањето на задолжителното средно образование. Меѓутоа
останува отворено прашањето дали реално се намалува сиромаштијата и
дали имаме поквалитетна работна сила, затоа што во самоописите најчесто
своето вработување не го поврзуваат со занимањето за кое се образуваат.
Условниот паричен надоместок претставува стимулација и мотивација за
редовност во наставата.
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Апстракт: Во современото општество на 21-от век, стресот е една од најчесто
манифестираните појави која се наметна на човекот. Многу научни истражувања се
посветени на оваа појава и податоците потврдуваат дека стресот е во постојан пораст.
Стресот делува врз здравјето на вработените и во стресни состојби тие
страдаат од главоболки, проблеми со стомакот, замор на грбот, несоница,
и проблеми со кардиоваскуларниот систем. Долго време изложеноста на
вработените под стрес може да доведе до долгорочни здравствени проблеми.
Експертите во психологијата и медицинската наука го истражувале стресот во
еден подолг временски период, и дискутирале колку стресот може да предизвика
проблеми со срцето, и кардиоваскуларниот систем, вклучувајќи мозочен удар и
зголемен крвен притисок. Растат доказите кои ја поддржуваат врската помеѓу
одредени видови стрес и проблемите и заболувањата со срцето. Стресот
негативно влијае врз здравјето на вработените и ги намалува остварувањата и
ефикасноста во работата. За намалување на негативното влијание на стресот врз
здравјето и ефикасноста во работата се препорачуваат техники за менаџирање –
управување со стресот.
Клучни зборови: стрес, кардиоваскуларни заболувања, ефикасност,
економско влијание, вработени

STRESS, CARDIOVASCULAR DISEASES AND ECONOMIC
EFFICIENCY OF EMPLOYEES
Abstract: In the modern society of the 21st century, stress is one of the most manifested phenomena that has been imposed on man. Many scientific researches are dedicated to this phenomenon and the data confirm that stress is on a constant increase.
Stress affects the health of employees and in stressful situations they suffer from
headaches, stomach problems, back strain, insomnia, and problems with the cardiovascular system. For a long time exposure of employees to stress can lead to long-term
health problems. Experts in psychology and medical science have been researching
stress for a longer period of time, and discussed how much stress can cause heart problems, and the cardiovascular system, including stroke and increased blood pressure.
There is evidence that supports the connection between certain types of stress and
problems and heart disease. Stress adversely affects the health of employees and reduces performance and work efficiency. To reduce the negative impact of stress on
health and work efficiency, many techniques are recommended - stress management.
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«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

1. ВЛИЈАНИЕ НА СТРЕСОТ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА И
ЗДРАВЈЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ
Зголеменото и зачестено влијание на стресот кој покажува тенденција
на континуиран подем се манифестира врз однесувањето и здравјето на
вработените и луѓето воопшто. Врските помеѓу стресот и проблемите со срцето
се прилично убедливи. Затоа, ние го поставуваме прашањето како стресот влијае
на кардиоваскуларните заболувања и здравјето на вработените?
Научниците во врска со овој проблем се фокусирале на две можни теории.
Прво, стресот води кон нездраво однесување - како што е зголемено пушење,
зголемено конзумирање на алкохол и намалени спортски активности, а сето ова
го зголемува ризикот од проблеми со срцето. Второ, стресот има свој независен
биолошки ефект врз срцето.
И двата механизми се доста веродостојни според д-р Ерик Брунер,
постар предавач по епидемиологија на Универзитетскиот колеџ во Лондон.
Експериментите за мајмуните откриле дека зголемените нивоа на кортизол на
стресниот хормон може да доведат до зајакнати артерии. Фибриногенот, исто така
може да биде фактор. Ова се потврдило преку зголемениот број на поединци со
срцеви заболувања и мозочен удар. Студијата за државни службеници во Вајтхол II
покажала дека оние вработени кои имале високи барања во своите остварувања
и кариера, а се наоѓале на ниско контролирани работни места имале повисоки
нивоа на фибриноген и се повеќе подложени на стрес.
Односот помеѓу стресот, срцевите болести и ненадејната смрт биле
препознати уште од антиката. Инциденцата на срцеви напади и ненадејна
смрт покажала дека значително се зголемуваат по акутен стрес на природни
катастрофи, урагани, земјотреси, цунами и како последица на било кој друг тежок
стрес кој предизвикува реакции на борба во организмот. Коронарната срцева
болест исто така е многу почеста кај поединци кои подлежат на хроничен стрес,
а понови истражувања се фокусираат на тоа како да го идентификуваат и спречат
овој растечки проблем, особено со континуираниот раст на работниот стрес
на вработените во организациите. Во многу случаи, самите личности создаваат
услови за сопствен стрес кој придонесува за коронарна болест, на пример со
пушењето и други погрешни начини на живеење. Тука може да бидат сврстени и
опасни особини на личноста, како континуиран вишок на лутина, непријателско
однесување, агресивност, временска напнатост, итност, брзање, несоодветна
конкурентност и преголема преокупација со работата. Овие карактеристики се
карактеристични за однесувањето на коронарниот тип тип А, кој се препознава
како фактор на ризик за срцеви напади и кардиоваскуларни заболувања.
Хроничниот и нерегулираниот стрес предизвикуваат кај значителен
процент на вработени, а особено кај раководниот кадар, основачи на бизниси,
менаџери, пореметувања на кардиоваскуларниот систем (срце, крвни садови и
нивното функционирање). Во секојдневието се присутни состојбите на стрес и
проблеми со срцето:
»» тахикардија (забрзана работа на срцето),
»» аритмија (прерипувања во ритамот на работата на срцето),
»» стенокардија (стегање во пределот на градниот кош),
»» хипертензија,
»» прединфарктни состојби (ангина пекторис итн.),
»» срцеви и мозочни инфаркти.
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Сите напред наведени состојби претставуваат здравствени нарушувања,
кои најчесто се нарекуваат „менаџерска болест“. Покрај нив тука се вбројуваат
и стомачните стресни пореметувања (нервозен стомак, надуеност, болност,
хиперацидитет, чир во стомакот и тенкото црево, иритабилен и крвав колон,
диабетес тип 2, ненаследените хиперлипидемии и невродерматити. Вообичаено
овие пореметувања остануваат на ниво на општа или пак интернистичка
амбуланта, без подлабоко навлегување и специјалистичко третирање на
стресната акумулација.
Го поставуваме прашањето: Како настанува врската меѓу стресот и
проблемите со кардиоваскуларниот систем?
Стресот предизвиква зголемување на нивото на катехоламините
(норадреналин, допамин, адреналин) во организмот. Тоа натаму доведува до
забрзана работа на срцето и пореметување на срцевиот ритам. Оттаму настануват
и состојбите наречени тахикардија и аритмија. Тахикардијата и аритмијата
спаѓаат меѓу најчестите причини кои ги водат луѓето кон општи медицински
прегледи, и лабораториски, интернистички и кардиолошки прегледи. Поради
тоа што тие најчесто се пропратени со силен внатрешен немир, претставуваат
и основа за развивање на паничен страв и фобии. Хипертензијата (покачениот
крвен притисок), во поредок случај, може да биде од органско потекло (болести
на бубрегот, вродени аномалии итн.). Доколку не е од органско потекло, таа е
скоро секогаш директно или индиректно (атеросклероза, шеќерна болест итн.)
поврзана со стресот и пореметувањата кои произлегуваат од стресот. Оттаму
регулацијата на стресот и нездравиот стил на живеење (навики во јадењето,
спиењето, движењето, дружењето итн.), кој самиот по себе претставува извор на
стрес за организмот, доведува и до нормализација на крвниот притисок.
Настанатиот стрес ги покренува механизмите за создавање на пореметувања
во крвните садови преку неколку механизми. Под дејство на стресот настанува
ослободување на неестирифицирани (слободни/„лоши“) масни киселини кои
натаму предизвикуваат оштетување на ѕидот на крвните садови. Се создаваат
атером и атеросклероза, кое води кон развој на болести на крвните садови и
срцето (хипертензиа, тромбоза, емболија, ангина пекторис, инфаркт...). На друго
ниво стресот, преку зголемена активност на симпатикусот и ослободениот
серотонин, предизвикува зголемена адхезивност (лепливост) на тромбоцитите,
создавање на микрогранулации (згрушување), тромбоза и инфаркт.
Исто така, стресот преку зголеменото лачење на катехоламините може
да предизвика намалување на способноста за користење на кислородот во
клетките на срцевиот мускул (миокардот) што резултира со оштетување на
срцето и потенцијална смрт. Овој механизам е понекогаш причина за ненадејна
смрт, без претходно да биде развиена атеросклероза, тромбоза или коронарна
инсуфициенција.
Висококвалитетните антистрес програми го помагаат и ослободувањето на
ендрофинот во организмот кој, покрај релаксационите и други позитивни дејства
врз организмот и овозможуваат заштита на здравите и заздравување на веќе
оштетените крвните садови.
Веќе рековме дека стресот е најчесто присутен на работното место.
Прашуваме: Кои се причинителите за психосоцијални ризици на работното место?
Тие се резултат на лошо планирање, организирање и управување со човековите
ресурси во организацијата, и на лошите социјални услови на работното место.
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Неспорно е дека може да доведат до сериозни психички, физички и социјални
нарушувања: стрес на работното место, анксиозност, напнатост и депресии. Ова
се примери кои во организиациите може да доведат до стрес на работното место:
»» Преголемо работно оптоварување;
»» Контрадикторни барања и нејасно дефинирана улога;
»» Недостаток на учество при донесување одлуки кои се однесуваат
директно на вработените кои ги засегаат,
»» Неправилно управувани организациски промени, нестабилност на
работното место;
»» Недоволно ефективна комуникација, недостиг на поддршка од
раководните луќе или од соработниците;
»» Психолошки и социјален терор, мобинг на работното место.
При истражувањата кои се однесуваат на барањата на работното место,
треба да се разграничат психосоцијалните ризици, како прекумерното работно
оптоварување, од условите на работното место. Ако се вели дека среќниот и
задоволен вработен е најпродуктивен тогаш се јасни ставовите за намалување
на стресот во работната средина. Добрата психосоцијална средина и нормалните
работни оптоварувања, даваат најповолни резултати и соодветен хармоничен
личен развој на вработениот и сите околу него.
Вработените и менаџерите најчесто доживуваат стрес во ситуации кога
барањата на работното место се поголеми од компетенциите на вработените и
не можат да одговорат на задачите. Проблемите како резултат на долгорочно
толерирање на стрес може да предизвикаат освен нарушувања на менталното, на
физичкото здравје и на целокупното психо-социјално дејствување на вработениот.
Негативното влијание на стресот влијае на целокупните бизнис резултати
и врз човечките ресурси. Некои значајни показатели се: високи процент на
работници кои користат боледување, фрустрирани работници, анксиозни,
депресивни, чести повреди на работно место или ситуации на намерно
опструирање на работата.
Во поголеми истражувања во Европските држави за стресот, 8 од секои 10
раководители на познати европски фирми изразуваат голема загриженост за
стресот на работните места. Од нив само околку 30% имале превземено мерки и
активности за соочување со психосоцијалните ризици на стресот. Скоро половина
од раководителите на познати европски фирми, сметаат дека психосоцијалните
ризици на стресот се потешки за управување, отколку традиционалните физички
ризици за безбедност и здравје при работа
Во јуни 2013 година Американската психолошка асоцијација од Њујорк
направила истражување за влијание на стресот на вработените. Биле вклучени
вработени од голем број на видни мултинационални компании во Америка.
Одговорите на испитаниците кои биле вклучени во истражувањето се
презентирани во табела бр.1.
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Одговори од вработените за влијание на
% на вработени
стресот на физичкото и психичкото здравје
изложени на стрес
Вработени кои имале проблеми со здравјето
1.
и ги почувствувале физичките симптоми на
77%
стресот
Вработени кои имале проблеми со здравјето и
2.
ги почувствувале психолошките симптоми на
73%
стресот
Вработени кои имаат чувство дека живеат со
3.
33%
екстремно високо ниво на стрес во работата
Вработени кои чувствуваат дека нивниот
4.
48%
стрес постојано расте во последните 5 години
Табела бр.1. Влијание на големината на стресот во работата
Извор: Joe Martin, (2017), Managing stress in the Workplace, Kindle Edition, p.52.

2. УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА
ЕФИКСНОСТ НА ВРАБОТЕНИТЕ
За стресот веќе истакнавме дека е состојба во која се наоѓаат умот и
телото на личноста кога на неа дејствува одреден стресор. Телото и психата на
поединецот секојдневно се изложени на влијание на голем број фактори од
надворешната средина.
Во управувањето со стресот најзначајно место имаат мерките на превенција.
Кога се во прашање внатрешните стресори, тогаш здравиот животен стил е
најпосакуван облик на превенција, кој подразбира работа на себе, на своите
мисли, чувства и однесување:
»» здрава, умерена и разновидна исхрана,
»» редовен одмор – активен или пасивен,
»» редовен сон – особено е важно да се почитува ритамот на одење на
спиење и станување,
»» поминување на времето со лица кои ни се важни и кои ни годат,
»» поминување на времето во спортување, прошетка, риболов, играње
видеоигри, читање, односно релаксација на организмот.
Но, и покрај сите мерки на превенција одредени стресори може
континуирано да влијаат и тогаш е неопходно да се преземат низа други мерки за
нивно намалување. За ова цел се препорачуваат различни техники на релаксација:
вежби на телесна релаксација, вежби на ментална релаксација, вежби за дишење.
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Од резултатите на ова поголемо истражувањето било евидентирано
дека 77% од вработените одговориле дека се соочиле со големи проблеми
со здравјето, што како резултат на тоа имале значајни физички последици
на кардиоваскуларниот систем. На прашањето за доживеаните психолошки
симптоми од стресот врз задрадвјето на вработените исто така висок процент,
односно 73% одгвовориле дека имале последици врз психичкото здравје.
Од нив, 33% одговориле дека се под постојано чувство на екстремно висок
притисок од стресот. А 48% од нив одговориле дека нивниот стрес во работата
постојано расте во последните пет години.
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Техники за справување со стресот. Техниките за справување со стресот се
сведени на релаксација и тоа се ефективни третмани за многу луѓе кои имаат
проблеми со немир, несоница, анксиозноста, па дури и депресија. Стресот најчесто
се манифестира со проблеми со несоница, главоболка, тензија во мускулите и
треперење.
Потреба од прогресивна мускулна релаксација - Мускулната тензија е
присутна кога поединецот е под стрес поголем дел од времето. Затоа, опуштањето
на мускулната тензија е многу важен чекор во борбата со оваа состојба.
Длабоко вдишување и издишување. Вработените кои се под притисок на
стресот најчесто имаат т.н. хипервентилација, која е резултат на анксиозноста или
забрзото дишење. Тоа може да доведе до загуба на јаглерод диоксид во крвта и
губење на свеста. Но, ова може да биде победено со разни техники на вдишување
кои вклучуваат вдишување со користење на дијафрагмата.
Техники на визуализација - Техниките на визуелизација, како и мускулна
релаксација и помагаат на личноста да прави најобични вежби за релаксација
во секојдневниот живот и со тоа да го одбегнува стресот и анксиозноста. Преку
затварање на очите се прави визуелизација на тивка и мирна идила, прекрасни
места и пејсажи и притоа лицето се замислува како да е дел од тоа.
Терапија на Биофидбек - Биофидбек терапијата дава позитивни резултати кај
лицата кои се постојано под стрес. Оваа терапија помага во релаксирањето со кое
се регулира крвниот притисок, тензијата во мускулите, главоболките и срцевиот
пулс. Луѓето кои се подложени на ваква терапија се учат како да се справуваат со
телесните процеси. Се аплицираат електроди на телото кои вршат мониторинг
на срцевиот пулс и притисокот на крвта. За таа цел се вчитуваат резултати на
мониторот, а терапевтот помага со релаксација и примена на психички методи
кои ќе придонесат да се поправат и подобрат резултатите.
Вежбање – Стресот и неговиот притисок ја поттикнува анксиозноста и во
многу случаи може да го преплави телото со адреналин и други стрес хормони.
Физичката активност е одличен начин да се намалат тие активности на телото
и да се чувствува телото многу порелаксирано. Поради тоа, се препорачува
практикување на разни физички активности три до четири пати неделно.
Истражувања посветени на техниките за надминување на стресни состојби
и нервоза предлагаат повеќе чекори во нивна примена. Во надминување на овие
состојби наредната табела број 2, прикажува преглед на чекорите за ставање под
контрола на стресните состојби.
Чекори

1

Промена на
погледот на
работите
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Активности
Иако честопати сметаме дека нервозата и
напнатоста која ја чувствуваме е видлива за сите
во окружувањето, обично не е секогаш така.
Ситуацијата може да изгледа толку лошо колку што
ние субјективно ја гледаме.

Mindfulness-свесни за вниманието, учиме како да
ги препознаеме знаците на нервоза, напнатост и
стрес, а не да станеме дополнително вознемирени
или иритирани. Преку природни внатрешни
Свесност, техника 2
потенцијали, да успееме премалку да се загрозиме,
Mindfulness
а ја надминеме ситуацијата во која се наоѓаме.
Преку Mindfulness, учиме да препознаеме промена
во ритамот на дишење, срцето или отпуштање на
мускулите.
Не треба да се лутиме на себе кога чувствуваме
нервоза и вознемиреност. Нормална е реакцијата
Позитивен
поврзана со чувството на страв. Стравот, зборува
3
ментален став
дека постои предизвик, како и дека пред нас е нешто
непознато. Мала доза на страв е добар механизам на
самозаштита.
Посветувањето на себе значи да кажуваме себе си:
Чувство за
«Нервозен сум затоа што сум соочен со предизвик,
4
посветување на
ќе направам се од себе.» Зборовите «Што ако?» Може
себе
да се замени со реченицата «Па што ако ...».
Добра превентива за околностите кои очекуваме
дека доаѓаат, е добра и основна подготовка. Можеме
5
Превентива
да читаме, размислуваме, подготвуваме. Што сме
повеќе подготвени - помалку сме нервозни.
Во напнати и стресни ситуации често се користи
зборот «диши»? Промена на ритамот на дишење
автоматски влијае на нервниот систем. При вакви
6
Дишење
ситуации се препорачува прво, забавување на
дишењето и второ, длабоко издишување. Вежбите
за дишење, кои се користат во техниките на Јога се
многу моќни средства за брзо ослободување.
Многу е важно да се препознае моментот во кои
7
Исклучување
околности се бара наше максимално исклучување.
Табела бр.2: Постапки и чекори како да се справиме со стресот и нервозата
Извор: приспособено според: Urlich Stoetzer, (2018), Interpersonal relationship at
work, Karolinska Institutet, Sweden, p.35.
Во табела бр.2 се претставени техниките за справување во стресни состојби
и напнатост во некои ситуации. Предложените техники сугерираат како да се
намали стресот, да се зачува здравјето и позитивниот став кон самиот себе и кон
проблемите за нивнио ефикасно решавање и надминување. Само здравите и
задоволни вработени може позитивно да влијаат на раст на успехот и резултатите
на организацијата.
ЗАКЛУЧОК
Стресот и кардиоваскуларните заболувања се во заемна корелација.
Зголемениот притисок од стресни состојби влијае на проблеми со
кардиоваскуларниот систем. Стресот се смета дека е тивок и подмолен убиец.
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Стресот е секогаш поврзан со безмилосната трка за поголем профит, моќ, позиција,
егзистенција. Денес, преку 40% од вработените во светот сметаат дека работата
им е екстремно стресна. Вработените чувствуваат негативни психофизички
последици што им ги донесува секојдневната работа и разните притисоци на кои
што се изложени. Се e почестата појавата на нервна растроеност, анксиозност,
депресија кои на долг рок го загрозуваат здравјето на срцето и целиот
кардиоваскуларен систем. Техниките кои се препорачуваат за управување со
стресот позитивно придонесуваат за подобрување на здравјето на вработените и
зголемување на нивната ефикасност во работата.
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ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА СТАВОВИТЕ НА
СТУДЕНТИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ ВО
ХУМАНИСТИЧКИТЕ ПРОФЕСИИ КОН ЛУЃЕТО ОД ТРЕТО
ДОБА

FACTORS THAT CONTRIBUTE ON THE ATTITUDES OF THE
STUDENTS AND PROFESSIONALS IN THE HUMANISTIC
PROFESSIONS TOWARDS THE OLD PEOPLE
Abstract: Prejudices towards old people are most often associated with beliefs and
attitudes about aging. Prejudices towards old people can lead to negative judgments
and stereotypes who are further associated with certain patterns of behavior. Attitudes
for old people are based on the beliefs that people are «too old to change» that affects
the level at which they seek professional help in solving their problems. Additionally,
positive and negative attitudes affect the quality of services related to care, support, and
treatment of old people, provided by professionals in the humanities professions.
Keywords: prejudices, ageism, old people
ВОВЕД
Според глобалните податоци, популацијата во најголем дел од општествата
драматично старее. Стареењето претставува предизвик за сите сегменти во
функционирањето на општествата. Според податоците на Светска здравствена
организација (2015), европските земји имаат највисока просечна стапка на
стареење во светот и се очекува дека бројот на процентуалната застапеност на
лицата во трето доба во вкупната популација, ќе изнесува 25% до 2050 година.
Во комбинација со овие податоци се и податоците дека популацијата на возраст
од 80+ години ќе претставува 20% од вкупната популација на луѓе во трето доба1.
1. WHO (Светска здравствена организација), (2015). World report on ageing and health.
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Апстракт: Предрасудите за третото доба најчесто се поврзани со верувањата
и ставовите за стареењето. Предрасудите за третото доба можат да водат до
негативни судови и стереотипи кои понатаму се надоврзуваат со одредени шеми
на однесување. Ставовите за третото доба вклучуваат верувања дека луѓето се
„престари за да се менуваат”што може да влијае на нивото до кое тие бараат помош за
решавање на своите проблеми. Дополнително, позитивните и негативните ставови
влијаат на квалитетот на услугите кои ги нудат професионалците од хуманистичките
професии а се поврзани со нега, грижа и третман на луѓето во трето доба.
Клучни зборови: трето доба, предрасуди, стареење
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Се очекува драстично зголемување на луѓето кои ќе ја изгубат способноста да
живеат независно и дека 25-30% од луѓето на возраст над 85 години ќе имаат
некаква форма на когнитивно оштетување. Според податоците на Обединетите
нации2, Во Македонија се очекува дека бројот на луѓето во трето доба до 2050
година, ќе изнесува 33%. На пописот во 2008 нивниот процент бил 16,6% додека
на пописот во 2002 изнесувал 15%. Според најновите податоци од Државниот
завод за статистика (31.12.2015 година) најголем е процентот на лицата на возраст
од 65-69 години и истиот изнесува 36,4% и истиот опаѓа со возраста на лицата во
трето доба. Бројот на лица постари од 85 години изнесува 5,6% од вкупниот број
на лица во трето доба. Според полот, 44,4% од лицата во трето доба се жени на
возраст додека 55,6% се мажи. Најголема застапеност во вкупниот број на лица
во трето доба имаат жените од 65-69 години и нивниот процент изнесува 19,5%3.
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Слика 1: Податоци од државниот завод за статистика за процентуалната
застапеност на лица во трето доба според пол

Слика 2: Граѓански перцепции за задовоството од правата и услугите на
државните институции за социјална заштита во Р. Македонија
2. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013).
World Population Ageing 2013.
3. Влада на Р.М. (2010). Национална стратегија за стари лица 2010-2020.
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СТАВОВИ НА СТУДЕНТИ И ПРОФЕСИОНЛЦИ ВО ХУМАНИСТИЧКИ
ПРОФЕСИИ КОН ЛУЃЕТО ОД ТРЕТО ДОБА
Во литературата постојат спротивставени ставови за тоа дали вработените
во хуманистички професии имаат позитивни или негативни ставови кон луѓето
во трето доба8. Во најголем дел од студиите се препорачуваат дополнителни
обуки и интервенции кои ќе им овозможат на професионалците да се стекнат
со дополнителни знаења и искуства за спроцесот на стареење и за потребите
не луѓето од трето доба9. Дополнително, негативните ставови се наведени како
главна причина за неуспехот да се регрутираат професионалци од хуманистички
професии во здравството и социјалната заштита за да работат во области насочени
кон грижа за луѓето во трето доба10.
Според истражувањата на Ловел (2006)11 ставовите на здравствените
работници кон постарите луѓе се движат од неутрални до позитивни. Дополнително,
според Крусе (2012)12, негативните ставови за стареењето се поврзани со ставовите
дека возраста е поврзана со загуби во креативноста, продуктивноста, љубопитноста
и отвореноста Неколку студии ја наведоа важноста на општественото влијание врз
ставовите на учениците кон постарите луѓе13. Докажано е дека негативните ставови
кон стареењето влијаат во однесувањето на професионалците кои се задолжени за
грижа, нега и третман на луѓето во трето доба14.
4. Lin, X., Bryant, C. & Boldero, J. (2010). Measures for assessing student attitudes toward older people. Educational
Gerontology 37 (1), 12-26
5. Engström, G., & Fagerberg, I. (2011). Attitudes towards older people among Swedish health care students and
health care professionals working in elder care. Nursing Reports, 1(1), e2.
6. Samra, Rajvinder and Griffiths, Amanda and Cox, Tom and Conroy, Simon and Gordon, Ada and Gladman,
John R.F. (2015) Medical students’ and doctors’ attitudes towards older patients and their care in hospital settings: a
conceptualisation. Age and Ageing, 44 (5). pp. 776-783. ISSN 1468-2834
7. Kydd, A. & Wild, D. (2013). Attitudes towards caring for older people: Literature review and methodology. Nursing
older people. 25. 22-27.
8. Cannon, S., & Boswell, C. (2012). Evidence-based teaching in nursing: A foundation for educators. Sudbury, MA:
Jones & Bartlett Learning.
9. Samra, R., Griffiths, A., Cox, T., Conroy, S & Knight A (2013) Changes in medical student and doctor attitudes
toward older adults after an intervention: a systematic review. Journal of American Geriatric Society 61(7):1188-96.
10. Masciadrelli, B.P (2014) “I Learned That the Aging Population Isn’t That Much Different From Me”: The Final Outcomes of a Gero-Ed BEL Project. Journal of Gerontological Social Work 57 (1), 24-36.
11. Lovell, M. (2006) Caring for the elderly: Changing perceptions and attitudes. Journal of Vascular Nursing 24(1),
22–26
12. Kruse, A. 2013. Altersbilder, Potenziale und Verletzlichkeit: gesellschaftliche Reserviertheit gegenüber dem Alter. Psychotherapie im Alter 10, (38), 149-160.
13. Remmers, H., Walter, U. (2013). Altersbilder bei Gesundheitsberufen: einige neuere Befunde. Psychotherapie im
Alter, 10, 267-278
14. Jocelyn, C. S. (2002) Attitudes and behaviors of hospital staff toward elders in an acute care setting Applied

225 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

Ваквите податоци укажуваат на потребата за понуда на широк спектар
на услуги кои ќе им овозможат на лицата во трето доба да бидат згрижени,
соодветно третирани и да имаат достоинствен живот во нивните домови како
и во институциите каде што би биле згрижени. Ваквата зголемена побарувачка
на услуги побарува обучен кадар и професионалци кои ќе знаат соодветно да
пристапат и да се справат со сите предизвици во живеето на лицата во трето доба4.
Оваа зголемена побарувачка е поставена во контекст на недостаток на
квалификувани здравствени професионалци на глобално ниво5, но уште поважно
со недостаток на интерес или желба од овие професионалци да работат со луѓе
од трето доба6. Најчести причини за негативниот пристап кон работата со луѓе од
трето доба се недостаток на професионална почит и финансиска награда, лоши
работни услови и работни средини како и недостаток на лично задоволство7.
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Според истражувањата на задоволството од правата и услугите што се нудат
во јавните иснтитуции за социјална заштита на лица во трето доба во пет градови
во Македонија во 2016 година, официјалните податоци покажуваат дека поголем
број луѓе од трето доба користат услуги во приватни установи отколку во јавни.
Имено во 2016 година во јавните установи за социјална заштита на луѓе од трето
доба во Скопје, Куманово, Битола, Прилеп и Берово, услуги користеле само 508
лица и истите биле обезбедени од 143 вработени.
На прашањето да го проценат своето задоволтсво од пет јавни иституции,
евидентно е дека најголемо задоволство постои за квалитетот на услуги кои се
нудат во детските градинки (36,5 %), додека најмало од услугите кои се нудат во
установите за сместување лица во трето доба (13,9 %). Дополнително, 35,5% од
испитаниците истакнале дека никогаш не користеле услуги за грижа и нега на
луѓе во трето доба што ја истакнува потребата за соодветен пристап, услуги и
достапност на јавните установи кои треба да им бидат во служба на граѓаните.
МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Целта на оваа студија беше да се измерат ставовите на студентите и
професионалците во хуманистичките професии кон луѓето во трето доба.
Дополнително беа истражувани потенцијалните фактори кои би можеле да
имаат влијание на нивните ставови. Истражувањето се спроведе на територија
на Република Македонија во периодот од февруари-април 2019 година. Истото
беше спроведено лице во лице и електронски преку покана за учество на
е-маил и социјалните мрежи. Истражувањето опфати примерок од 62 студенти
и професионалци во хуманистички професии (нега, медицина, психологија,
психотерапија, физиотерапија, социјална работа итн.). Дополнителни информации
за карактеристиките на испитаниците се презентирани во Табела 1. Во однос на
инструментот за проценка на ставовите на студентите и професионалците во
областа на хуманистички науки, беше користен прашалникот на Коган, 196615
кој се состои од 34 изјави кои се проценуваат на скала од 1-6. Истиот содржи 17
позитивни и 17 негативни искази.
Std.
% of
MiniМ
DeviaMaximum
Sig.
N
Total N mum
tion
Дали некогаш сте имале искуство да работите со стари лица?
ДА
134,00 33
21,774 53,2%
77
179
0.399
НЕ
126,72 29
12,455 46,8%
94
146
Вкупно
130,60 62
18,257 100,0%
77
179
Дали во вашата кариера би сакале да работите со стари лица?
ДА
130,03 33
16,247 73,3%
77
174
0,836
НЕ
120,25 12
15,214 26,7%
94
146
Вкупно
127,42 45
16,401 100,0%
77
174
Дали работењето со стари лица го сметате за позитивно искуство?
ДА
131,24 55
18,332 88,7%
77
179
0,521
Nursing Research 15, (4), 227-234.
15. Kogan, N. (1961) Attitudes toward old people: the development of a scale and an examination ofcorrelates.
Journal of Abnorma and Social Psychology 63, 44-54.
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125,57
130,60

7
62

18,192 11,3%
94
147
18,257 100,0%
77
179
Пол
Машки
131,45 11
15,616 17,7%
110
165
0,711
Женски
130,41 51
18,913 82,3%
77
179
Вкупно
130,60 62
18,257 100,0%
77
179
Возраст
18-28
126,76 32
15,264 50,8%
98
178
0,152
29-39
134,53 17
20,953 27,9%
77
174
40-50
133,15 13
19,450 21,3%
94
179
Вкупно
130,60 62
17,856 100,0%
77
179
Ниво на образование
Средно
139,50
2
20,506
3,3%
125
154
0,030*
Факултет/Студент 129,42 51
18,537 81,9%
77
178
Магистерски
129,75
4
9,394
6,6%
122
141
Докторски
133,67
3
7,506
4,9%
126
141
Специјализација 124,00
2
2,828
3,3%
122
126
Вкупно
130,60 62
17,297 100,0%
77
178
Година на студии
2
115,67
6
15,921 26,1%
94
129
0,306
3
138,40
5
30,681 21,7%
112
178
4
124,17 12
10,760 52,2%
110
146
Вкупно
125,04 23
18,751 100,0%
94
178
Дали имате дополнителна едукација/моментално следите неформално
образование во област на психотерапија?
ДА
130,48 23
19,472 37,1%
77
174
0,174
НЕ
130,67 39
17,764 62,9%
98
179
Вкупно
130,60 62
18,257 100,0%
77
179
Табела 1. Дескриптивна статистика и т-тест/Анова за перцепциите на
испитаниците кон старите лица
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Табела 2. Дескриптивна статистика на поединечните одговори на прашања
за проценка на ставовите кон луѓето од трето доба
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РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛУЧОЦИ
Прашалникот ги оценува ставовите кон луѓето од трето доба и укажува на
индивидалните разлики како и на стереотипите и заблудите на луѓето кон луѓето
од трето доба. Очекуваните резултати се движат од 34 до 204 додека очекуваната
аритметичка средина е 119. Според добиените резултати за вкупната аритметичка
средина на вклучениот примерок на испитаници, истата изнесува 130, 60, што
укажува на тоа дека најголем дел од одговорите кои ги дале испитаниците би
можеле да се стават помеѓу 3-4 (неутрален став).
Што се однесува до анализата на поединечните одговори на исказите
поврзани со позитивните/негативните ставови за лицата во трето доба, може
да се заклучи дека повеќето од испитаниците не веруваат дека луѓето од трето
доба можат да се променат и прилагодат, сметаат дека луѓето од трето доба не
би требало да имаат моќ во бизнисот и политиката, дека понекогаш зборуваат за
своето минато и даваат совети и кога не се прашани за истото, повеќето од нив
се слични помеѓу себе, бараат голема љубов и внимание споредено со повеќето
други, не се многу пожелни во околината во која се живее и често се жалат на
однесувањето на помладите генерации. Дополнително, според анализата на
факторите кои може да влијаат на ставовите кон луѓето од трето доба, преку т-тест
и Анова беше утврдена статистичка значајност само за варијаблата образование,
додека кај сите останати не се покажаа статистички значајни разлики на
аритметичките средини. Сепак, земајќи го во предвид малиот број на испитаници
во поединечните групи поделени според степен на образование, дискутабилно
е да се донесуваат заклучоци и би биле потребни дополнителни анализи кои ќе
вклучат поголем број на испитаници и посоодветни критериуми за вклучување и
исклучување на испитаниците.
Може да се заклучи дека ставовите за луѓето во трето доба се во иста
линија со културолошките ставови за стареењето кои им оневозможуваат
на професионалците во областа на хуманистичките науки како и на идните
професионалци соодветно да се подготват за работа со постари пациенти/
клиенти. Тие имаат потреба од дополнителни обуки и истражувања со кои ќе се
намали аверзијата кон процесот на стареење и ќе се овозможи обезбедување
на квалитетот на услугата, грижата, поддршката и третманот кон луѓето во трето
доба.
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УЛОГАТА НА СОВРЕМЕНОТО СЕМЕЈСТВО, БРАКОТ,
РОДИТЕЛСТВОТО И КРЕИРАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИ
СТИЛОВИ

Abstract: In addition to the millions of successes and promotions of oneself, financial stability and individual integrity, the eternal quest for perfection, career, peak
ups, at the end of the day, everything comes down to the first and last, one and only
value that a person can achieve as a man, It’s like having love, having a closeness, having warmth.
Have a family. Then he knows that he has reached the essential point of existence...
Having a family means you will never be lonely. The home is what makes us feel
calm, and the home is complete only when the family is whole.
The family are those people who will never betray our trust, the family is nurturing support. The family is something that always makes your heart warm, it causes
you to smile, and never regrets that you could have a better family.Because somebody
else does not have a family at all.
Keywords: family, marriage, parenthood, parental styles, home.
ВОВЕД
,,Нашата цел не е да се слееме едни со други,
туку да се осознаеме едни со други и
да едниот во другиот научи да го види
и почитува тоа што тој другиот навистина е:
наша спротивност и наше дополнување!,,
(Х. Хесе)
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Апстракт: Покрај милионите успеси и унапредувања на себе си,
финансиската стабилност и индивидуалниот интегритет, вечната потрага по
совршенство, кариера, врвни подеми, на крајот од денот сè се сведува на првата и
последна, една и единствена вредност која човек може да ја постигне како човек,
e да има љубов, да има блискост, да има топлина.
Да има семејство. Тогаш знае дека ја достигнал есенцијалната поента на
постоењето…
Да се има семејство значи дека никогаш нема да бидеш осамен. Домот е она
што не прави да се чуствуваме спокојни, а домот е целосен само кога семејството
е цело.
Семејството се оние луѓе кои никогаш нема да ја изневерат нашата доверба,
во семејството се негува поддршката. Семејството е она нешто кое секогаш ти го
стоплува срцето, ти предизвикува насмевка, и никогаш не се жали дека си можел
да добиеш подобро семејство. Затоа што некој некаде воопшто нема семејство.
Клучни зборови: семејство, брак, родителство, родителски стилови, дом.
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Терминот „семејство“ го користат многу западни социолози и психолози како
синоним за „семејството како клетка“, што ги подразбира мајката, таткото и децата
(Georgas et al, 2006). Денес, традиционалното семејство како клетка, составено од
биолошките родители и нивното биолошко потомство, веќе не е примарен семеен
систем.Старателите, посвоителите, згрижувачките родители, бабите и дедовците
и други, исто така, се семејни системи. Теоријата на семејни системи сугерира
дека сите членови на семејството се верува дека работат под еден систем – тој на
семејството – и улогата на поединецот е демаскирана (Bowen, 1978).
Сепак, она што останува константно е улогата на децата како членови во
рамките на овие семејни системи (Bowen, 1978).Истражувачите од семејството и
набљудувачите на семејството сметаат дека најефикасен форум за одгледување
деца е семејството.
Dr. Taniguchi на фигуративен начин ја опишува улогата и финкцијата на
мајката и таткото во семејството.Тој не` учи дека таткото е централна фигура во
семејството. Тој е како Сонцето. Мајката е извор на виталност. Прима светлина, и
како водата, на мирен начин го збогатува целото семејство. Едниот не е поважен
од другиот, едноставно нивните улоги се различни. Без земјата и водата, сонцето
е само голем глобус кој пламти на небото. Земјата и водата без сонце се фрлени
во мрак, мраз и очај. Кога дејствуваат заедно, прават рај во домот. Најважно за
мажот е да добие почит и поддршка од жената, а за возврат да добие љубов и
благодарност. Ако дел од ова недостига, семето на незадоволство е посеано.
Никогаш не може да се расветли до крај односот меѓу мажот и жената. Но, основа
за успех е во другата личност да се препознава само доброто, а да се заборават
грешките. Колку повеќе критикуваме некого, толку повеќе предизвикуваме
дисхармонија во односите со таа личност. Кога родителите имаат воспоставено
хармоничен однос, децата се среќни и сигурни, растат да бидат добри граѓани
и прекрасни луѓе. Богато семејство не е она кое живее во палата и има многу
пари. Богато е она семејство за кое агресијата, дисхармонијата и отуѓеноста се
непознати поими.
Тајната на успехот според Dr. Taniguchi е во почитување на другата личност.
Кога мажот ја почитува и пофалува својата жена, и обратно, не може да се појави
раздор и атмосферата во домот е позитивна. За да се разбере односот на честа,
мора да се сфати дека мажот не е како жената, ниту жената е како мажот. Тие
се две половини, кои споени заедно прават едно цело и секој од нив има
вредносни атрибути кои му недостигаат на другиот. Потребно е да се препознаат
есенцијалните вредности што секој член од врската ги има, а кои се основа на
брачната хармонија.
РОДИТЕЛИТЕ И СТИЛОВИТЕ НА РОДИТЕЛСТВО
Стилот на родителство се дефинира како краен резултат на еден амалгама
од различни однесувања на родителите (Chao, 2001). Родителите најчесто се
разликуваат во воспитните стилови.
Некаде мајката е поблага, таткото построг, а понекогаш обратно, и затоа во
семејството мора да постојат две инстанци, висока и ниска. Кај Фројд доминантна
фигура во семејството е мажот, а жената е во подредена улога и е сметана за
инфериорно суштество. Ако мајката им посветува повеќе внимание на децата,
тогаш таткото мора да биде овде како „резерва“ и при помали конфликти помалку
да разговара со децата. Кога детето малку ќе погреши и ако тоа не е некој голем
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проблем, тогаш подобро е таткото да не се вмешува, т.е. да ја остави мајката
со својот авторитет да се справи со ситуацијата. Но, кога детето ќе ги мине
поставените граници, тогаш настапува авторитетот на таткото и неопходна е
примена на награда и казна, но се разбира одмерено, смислено и квалитетно.
Ана Фројд истакнува дека детето анксиозно реагира и на родители кои
казнуваат и на родители кои попуштаат. За да се чувствува заштитено потребна му
е родителска контрола и авторитет. Ова значи дека за најповолно воспитување
потребно е задоволување на основните потреби, но и соодветна општествена
контрола која се спроведува преку авторитетот на родителите.
Улогата на родителите влијае врз стимулирањето на неговиот или на
нејзиниот когнитивен развој, како и развојот на вредностите и на целите.
Пртавени се истажувања на околу 300 емпириски студии во кои бил
испитуван односот помеѓу стиловите на родителство и академските постигнувања,
и откриено е дека родителската топлина, доделувањето на автономијата и
авторитативниот стил на родителство, биле поврзани со повисоките академски
достигнувања, истовремено и долгорочно (Pinquart, 2016).
Овие наоди ги отсликуваат оние од големото истражување за општите
практики на родителствување кои укажуваат на тоа дека прекумерното
контролирање, или попустливото родителство, е штетно за академските
постигнувања (Pinquart, 2016).
Родителите ги поддржуваат своите вербално претставени вредности и
убедувања, преку акции, и тие позитивно влијаат врз постигнувањата. Родителите
може да моделираат ефикасни стратегии за справување и да ги охрабрат децата
да најдат здрави, креативни начини на канализирање на емоциите и на стресот,
вклучувајќи ја внатрешната фантазија. Родителите треба да им помогнат на
децата да развијат отворен и љубезен став кон светот и позитивни верувања во
врска со нивната способност да успеат, да ги надминат пречките и успешно да
воспоставуваат компромиси и да ги надминуваат ризиците и предизвиците.
СЕМЕЈНАТА КОХЕЗИЈА И ПРИСПОСОБЛИВОСТА
Во другите, најчесто констатирани карактеристики на семејствата со деца
се вклучуваат кохезијата, која се состои од блиски и хармонични односи меѓу
членовите на семејството, силна идентификација помеѓу родителите и децата и
адаптибилност или способност да се приспособат кон неочекувани или стресни
околности (Olszewski-Kubilius, 2008, 2016; Olszewski-Kubilius et al., 2014).
Повисоката семејна кохезија и адаптибилноста се поврзани со подобро
социјално и емоционално приспособување и со повисоките нивоа на социјални
вештини кај децата. Ваквите начини на делување стануваат сѐ поважни во
напредните фази на развојот и се манифестираат во употребата на попродуктивни
стратегии за справување со способностите, каде што се бара социјална поддршка
и примена на стратегии за решавање на проблемите во општествените ситуации
(Callahan et al., 2004).
СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ
Познато е дека родителите праќаат многу пораки до децата преку нивните
зборови и постапки. Според Олшевски-Кубилиус (Olszewski-Kubilius, 2018),
пораките може да ја вклучат вредноста на напорната работа, на упорноста
и достигнувањето; значењето на следењето на традиционалните образовни
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патишта; верувањата за судбината и контролата над настаните; верувањата за
важноста на парите, статусот и социјалната положба во дефинирањето на успехот
и среќата; важноста да бидат вклучени во заедницата,
Културните и семејните ставови имаат значително влијание врз достигнувања
на децата.
Родителите играат улога како преведувач, интерпретатор или филтер за
надворешните настани и околности (Olszewski-Kubilius et al., 2017).
Исто така, важно е како вредностите им се претставуваат на децата во
процесот на комуникацијата, по пат на трансгенерациски трансфери. Според
Двек (Dweck, 2006), родителите можат да направат многу за да им помогнат на
децата да развијат верувања и ставови кои го поддржуваат постигнувањето, да
генерираат мотивација и да го промовираат доживотното учење, едноставно, со
тоа што ќе бидат свесни и внимателни со нивните вербални пораки и со нивните
реакции пред нив.
ЗАКЛУЧОК
Слободно може да се кажи дека улоги на семејството,се сосои од градењето
на социјализаторската улога која се заснова на принципите на промовирање на
семејните вредности, нивно вградување во начинот на однесување и размислување
на личноста , принципот на изградба на хумана личност, прифаќање на социјалната
улога на личноста и целосно етаблирање на социјалното однесување на личноста,
уште во најраните фази на нејзиниот развој.
Заради тоа, потребно е социјализаторската улога на семејството да се развива,
но и да се промовира и заштити. Додека во начинот на спроверување родителски
стилови на воспитување, констатирано е дека техниките на наметнување на моќ
почесто ги користат непријателски поставените родители, со што ја промовираат
агресијата кај децата, која подоцна станува дел од нивното однесување, и најчесто
како нормален начин за справување и снаоѓање во социјалните ситуации. Ваквите
деца пружат отпор кон авторитетот, моќ кон другите деца и неретко екстремни
реакции кон злосторство. Постојат докази дека конзистентна употреба на строги
техники на дисциплина од страна на мајката, ги инхибира знаците на агресија (Becker).
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗНАДЕЖНОСТИ НА
ПЕРСПЕКТИВУ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию жизненного пространства
личности, находящейся в состоянии безнадежности. Безнадежность определяется
через набор негативных представлений о будущем, демотивации и личностной
беспомощности, что приводит к различным психологическим девиациям.
Результаты эмпирического исследования подтверждают, что безнадежность
размывает «энергетический центр» личности, разрушает способность к
выстраиванию позитивного жизненного пространства.
Автор обосновывает, что коррекция состояния безнадежности должна
осуществляться через целенаправленное формирование перспективы будущего,
где жизненные потребности человека трансформируются в отдаленные цели
и поведенческие проекты. Отправным моментом в коррекции состояния
безнадежности, по мнению автора, выступает ориентация на авторство
строительства собственного жизненного пути.
Ключевые слова: Жизненное пространство, состояние безнадежности,
выученная беспомощность, перспектива будущего, депрессия, суверенность
психологического пространства, самоотношение

Annotation: The article is devoted to the study of the living space of a person
in a state of hopelessness. Hopelessness is determined through a set of negative ideas
about the future, demotivation and personal helplessness, which leads to various psychological deviations.
The results of the empirical research confirm that hopelessness blurs the “energy
center” of the personality, destroys the ability to build a positive living space.
The author substantiates that the correction of the state of hopelessness should
be carried out through the purposeful formation of a future perspective, where the
vital needs of a person are transformed into distant goals and behavioral projects. The
starting point in correcting the state of hopelessness, in the opinion of the author, is
the orientation on the authorship of building your own life path.
Keywords: Living space, hopelessness, learned helplessness, future perspective,
depression, psychological space sovereignty, self-attitude
Ориентация на будущее, определяемая способностью выстраивать
перспективу жизненного пути, рядом современных отечественных и зарубежных
исследователей рассматривается как важная личностная характеристика,
которая в первую очередь сопряжена со смысловой сферой. Примечательны в
этом отношении работы бельгийского психолога Ж.Нюттена, в которых он пишет,
что будущее является тем психологическим пространством, где потребности
человека трансформируются в отдаленные цели и поведенческие проекты [1].
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К сожалению, отличительной особенностью современного общества,
является отсутствие ясных ориентиров будущего, что приводит социум к
перманентному кризисному состоянию и тревожному ожиданию негативных
последствий. В конечном итоге, социальная деформация приводит человека к
глубинной психологической травме и социальной дезинтеграции [2].
В когнитивных объяснительных подходах, в первую очередь у А.
Бека и М. Селигмана, безнадежность выступает через набор негативных
представлений и мыслей о будущем, и обусловливается такими явлениями, как
негативное отношение к будущему и потеря мотивационной направленности. В
последующем, к структуре безнадежности был добавлен феномен выученной
беспомощности [3,4].
В попытке обосновать предположение о существовании связи между
состояниями безнадежности и жизненной перспективы, мы провели исследование
среди студенческой молодежи (возраст – 18-20 лет; N=85 человек).
В качестве методов исследования использованы психодиагностические
методики: опросник временной перспективы (Ф.Зимбардо); шкала безнадежности
(А. Бек); тест-опросник самоотношения (В.В.Столин, С.Р.Пантелеев); опросник
«Суверенность психологического пространства» (С.К.Нартова-Бочавер).
В результате корреляционного анализа нами были выявлены достаточно
информативные связи показателя безнадежности с рядом показателей
используемых диагностических методик.
Безнадежность и временная перспектива.
Жизненная перспектива
определяется как предвосхищение или как представление о событиях будущей
жизни, что акцентирует внимание на способности личности к планированию
и прогнозированию будущего [1,5]. Состояние безнадежности оказывает
существенное негативное влияние на проявления такого рода способностей.
В нашем анализе обращает на себя внимание значимая отрицательная связь
показателя «безнадежности» с показателем «позитивного прошлого»
(-,354*) .
Мы видим, что безнадежность формирует негативное отношение к прошлому,
представляя его в темных тонах, перекрывая, тем самым, доступ к истокам
жизненного пути человека. Доказательством сказанного является положительная
корреляционная связь «безнадежности» с «негативным прошлым» (,555**), что
еще раз убеждает в том, что индивид, с проявлением безнадежности, отторгает
свое прошлое, являя тем самым оторванность от своей исходной сущности.
Негативные представления о жизненной перспективе подтверждаются
отрицательной связью с «будущим» (,-325*), что говорит о том, что респонденты
в состоянии безнадежности не видят позитивного исхода в своем жизненном
сценарии. Другими словами, они не чувствуют того аттрактора, который способен
консолидировать их усилия в жизненном строительстве.
Согласно нашим исследованиям, респонденты в состоянии безнадежности
ориентированы на «фаталистическое настоящее» (,513**). То есть в основе их
жизненного строительства лежит ориентация не на подконтрольные внешние
силы, преодолеть которые, по их мнению, не в состоянии. Поэтому они склонны
двигаться по течению, принимая доминанту и главенство внешнего влияния, как
данность. По сути, это и есть состояние выученной беспомощности, при котором
человек отказывается от авторства собственной жизни.
Безнадежность и суверенность психологического пространства.
Основное предназначение психологической суверенности заключатся в
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обеспечении регуляции взаимодействия с внешней средой. При возникновении
жизненных трудностей может наблюдаться избыточная проницаемость или,
напротив, прочность границ психологического пространства. В рамках
нашего исследования, хотелось бы указать на ряд существенных моментов,
раскрывающих влияние состояния безнадежности на выстраивание
психологического пространства респондента.
В подавляющих случаях, нами обнаружена значимая отрицательная связь
показателя безнадежности и различных видов суверенности личности. Так
«безнадежность» отрицательно связана с «суверенностью территории» (-,335*).
Суверенность территории означает переживание безопасности физического
пространства, в границах которого протекает жизнедеятельность человека.
Субъективное ощущение потери личной территории, не дает респонденту
возможности испытывать чувство привязанности к пространству, на котором он
живет, формируя чувство оторванности от базовых корней своего существования.
Это может приводить к состоянию одиночества и неукорененности человека в
собственном психологическом пространстве.
Обнаруживается отрицательная связь «безнадежности» с «суверенностью
привычек» (-,386**). Суверенность привычек выступает в качестве принятия той
или иной формы организации жизни человека. То есть в состоянии безнадежности
человек не имеет установленных ограничений и правил в организации своего
жизненного пространства, отдавая течение жизни на откуп спонтанности,
сиюминутности и хаоса.
Обратная связь «безнадежности» с показателем «суверенности ценностной
сферы» (-,358*) говорит о негативном влиянии безнадежности на свободу принятия
идеалов, формирования вкусов и в целом мировоззрения. Депривированность
данного вида суверенности говорит о навязывании формальных для испытуемых
ценностных ориентиров.
Состояние «безнадежности» деформирует «суверенность» в целом, что
отражается в отрицательной корреляционной связи данных показателей
(-,376**). Поскольку суверенность понимается как характеристика состояния
границ психологического пространства,
то приведенные данные дают
основание утверждать о негативном влиянии безнадежности на автономность
формирования психологического пространства испытуемых.
Безнадежность и самоотношение. Для
изучения связи состояния
безнадежности и отношения респондента к своему «Я», нами были взяты базовые
шкалы теста «Самоотношение».
Показатель шкалы «самоуважение», обнаруживает отрицательную связь
с безнадежностью (-,431**), что говорит о том, что человек, испытывающий
состояние безнадежности, находится в эмоциональном и содержательном
неверии в свои силы и способности. Более того, он несамостоятелен в своем
поведении и неспособен к контролю собственной жизни. Пожалуй, главное,
он в полной мере не понимает самого себя. Показатели других шкал, входящих
в данный базовый блок, также имеют значимые отрицательные связи с
безнадежностью («самопонимание» - -,360*; «самоуверенность» - -,332*). Обратная
связь с самопониманием свидетельствует в пользу того, что способности
индивида с безнадежностью к внутренним действиям по коррекции своего «Я»,
весьма ограничены. Индивид, не принимающий себя как личность, не способен
к адекватной и полноценной социальной адаптации.
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Обратная связь показателей безнадежности и «аутосимпатии» (-,318*)
свидетельствует о наличии враждебного отношения к своему «Я» у человека в
состоянии безнадежности. Негативизм в отношении себя свидетельствует о
низкой самооценке, самообвинении и самоуничижении индивида. Безнадежность
как состояние, приводит к отчуждению человека от самого себя, а в конечном
итоге, к депрессии и ощущению одиночества.
Человек, находящийся в состоянии безнадежности склонен к
«самообвинению», о чем свидетельствует значимая положительная связь
рассматриваемых показателей (,326*). Прямое взаимодействие безнадежности
и самообвинения запускает такие эмоциональные реакции, как презрение к
себе, раздражение, вынесение самоприговоров и в конечном итоге приводит
к убежденности «самого несчастного человека», неспособного к радикальным
изменениям.
Наконец, в нашем исследовании «самоинтерес» и «безнадежность» имели
значимую отрицательную связь, что говорит о снижении интереса к самому себе
(-,474**). Интерес к самому себе отражает близость к своему внутреннему миру и
возникающим в связи с этим чувствам и переживаниям.
Другой момент, который обращает на себя внимание, это обратная связь
«безнадежности» и «ожидаемого отношения от других» (-,513**). К сожалению,
по представлениям «безнадежного» человека он не может рассчитывать на
поддержку других, поскольку полагает, что окружение относится к нему заведомо
отрицательно. Что особенно трагично, в круг отрицательных представителей в
первую очередь попадает ближайшее окружение. Страх «безнадежного» человека
перед возможной неудачей и неуверенность в себе базируется на невротической
убежденности в своей непривлекательности для других и ожидании внешнего
отторжения.
Внутренняя разбалансировка деформирует способность к принятию
решения и выработке ответственности не только за отдельные действия, но и за
свою жизнь. Наши рассуждения подтверждаются обнаруженной отрицательной
связью «безнадежности» и «саморуководства» (-,323*).
По ходу анализа результатов исследования нами выявлена значимая
отрицательная связь показателей безнадежности и в целом «самоотношения»
(-,378**). Анализ связи состояния безнадежности и установки на внутренние
действия испытуемых в их отношении к собственному «Я», позволяет утверждать, что
безнадежность приводит к разрушению ядра личности, деформируя ее первооснову.
Подводя итог исследованию, следует обозначить ряд позиций, получивших
подтверждение в его экспериментальной составляющей.
Во-первых, безнадежность негативно влияет на выстраивание жизненного
пути (перспектива будущего), разрушает смысловую оболочку личности и
нивелирует ее позитивную направленность на будущее.
Во-вторых, безнадежность является деструктивным состоянием,
приводящим к размыванию «энергетического центра» личности, непринятию
самого себя, формальному отношению к собственному «Я».
В-третьих, безнадежность способствует возникновению глубокого
внутриличностного конфликта, депрессии и суицидальных намерений.
В-четвертых, безнадежность девальвирует личностную независимость,
снижает возможность развивать свое жизненное пространство, разрушает
способность человека быть автором собственной жизни.
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ДИНАМИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ
РАССТРОЙСТВ У УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: Символом современности можно уверенно назвать стресс.
В связи с этим возникает необходимость понять связь человека с миром,
механизмы выживания в изменяющийся среде. От этого зависит психологическое
и физическое здоровье человека, его благополучие. Цель данной статьи рассмотреть научные и практические знания о природе, механизмах, динамике
возникновения психической травмы, и вызванные ею расстройства психики.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, стресс,
психологическое здоровье, экстремальная ситуация, посттравматическое
стрессовое расстройство, военный синдром

Abstract: The symbol of modernity can surely be called stress. In this regard, it
is necessary to understand the relationship of man with the world, the mechanisms of
survival in a changing environment. On this depends the psychological and physical
health of the person, his well-being. The purpose of this article is to consider the scientific and practical knowledge about the nature, mechanisms, dynamics of the onset of
mental trauma, and mental disorders caused by it.
Keywords: socio-psychological adaptation, stress, psychological health, extreme situation, post-traumatic stress disorder, military syndrome
Мировые и локальные войны, происходившие в ХХ веке и длящиеся по сей
день, а так же многочисленные антропогенные и природные катастрофы дают
огромный материал для изучения и понимания ПТСР, его роли и места в современной
психологии. Сложная геополитическая ситуация, сложившаяся в 90-х годах прошлого
века, привела к перестройке и даже слому общественного сознания, привычного
и устоявшегося уклада жизни, переориентированию морально-нравственных
ценностей во многих странах. Главной особенностью того времени можно назвать
состояние тотальной дезадаптации населения. Подобные процессы можно было
наблюдать в таких странах как СССР и Югославия. Национальное самосознание и
самоопределение трансформировались в межнациональные конфликты, а затяжной
процесс реформирования политических систем и рухнувшая экономика создали в
обществе крайнее напряжение, которое, в свою очередь привело к конфликтам
и протеворечиям на уровне личности, семьи и общества. Семья, как социальный
институт, претерпела, пожалуй, наибольшие изменения. Латентные конфликты
стали явными, произошло перераспределение ролей внутри семьи. Это явилось
своеобразной почвой для личностной динамики людей, переживших боевую травму.
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Если тот или иной человек «болен» посттравматическим стрессовым
расстройством, то имеется в виду, что этот человек пережил некое травмирующее
событие, нечто ужасное, то что не может пережить человек в повседневной
жизни. К таким травмирующим событиям и отностися боевой стресс. В основе
критериев при диагностике ПТСР лежат критерии МКБ-10. Несмотря на схожесть
психопатологических расстройств, возникших в результате боевой травмы и
тех, что развиваются в обычных условия есть значительные различия. Можно
выделить следующие различия: экстремальность возникновения, аффективная
насыщеность, необычность переживания; расстройство возникает у большого
количества людей одновременно, все пострадавшие вынуждены преодолевать
последствия травмы, чтобы выжить; субъект испытывает чувство вины за гибель
или физическую травму других, пережитое кажется субъекту бессмысленным.
Данные особенности обуславливают характер реагирования на боевой
стресс. Психопатология реагирования зависит от внутренних и внешних
условий, таких как наследственность, перенесенные заболевания и т.д. Клиника
посттравматических расстройств орпеделяется широчайшим спектром
психологических и психопатологических, поведенческих, и соматических
феноменов: синдром «солдатское сердце», синдром выжившего, флешбексиндром, синдром прогрессирующей астении. Также, практически у всех
участников, наблюдаются отложенные эффекты ПТСР. Это так называемая
«комбатантная» психопатия, которая проявляется во вспышках агрессии и
насилия, злоупотреблении наркотиками и алкоголем, посттравматических
рентных состояниях.
На ряду с этими расстройствами развиваются и органические симптомы
– практически все участники боевых действий подвергались церебральным
травмам с нарушением сознания. Это проявляется различными экзогенноорганическими синдромами, что в условиях неблагоприятной социальной среды
приводит к определенной динамике личности экс-комбатантов.
Под динамикой травмированной личности у бывших участников боевых
действий понимают сочитание характерных реакций, в основе которых лежит
преморбидные личностно-характерологические особенности и преобретённые
в результате травмирующей ситуации. Такие состояния в литературе называют
«комбатантная акцентуация» (не выраженные случаи) и «комбатантная личность»
(выраженная психопатизация). Больные с ПТСР отмечают, что вернувшись домой
вынуждены «привыкать» к мирной жизни в течении нескольких месяцев. В это
время они страдали от кошмаров, бессонницы и навязчивых воспоминаний,
наблюдались проблемы в коммуникации с окружающими. По описаниям
пострадавших, возвращение к нормальным условиям жизни является большим
испытанием. Нет чувства полной безопасности, непонимание окружающих,
отсутствие возможности поговорить о своих душевных переживаниях, постоянный
контроль и подавление эмоций. Подобное состояние приводит к тому, что
человек не может психически разрядиться. Тогда тело и психика находят способ
смириться с этим напряжением. В этом и состоит механизм посттравматического
стресса. Его симптомы – способы поведения, связанные с экстремальными
событиями, пережитыми в прошлом. По результатам исследований, проведенных
в Армении спустя 15 лет после военного конфликта, типологизация личности
экс-участников представляет собой сложную проблему. У всех участников
исследования выявлены признаки психоорганического синдрома. Все в период
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обследования злоупотребляли алкоголем, у всех отмечены депрессивные
фазы, проявлялись суицидальные тенденции (мысли о самоубийстве, попытки
осуществить самоубийство).
Человек, переживший боевую травму, постепенно ограничивает круг
своих контактов общением с боевыми товарищами,также снижается его
профессиональный и социальный уровень функционирования. В структуре
личности обнаруживаются особенности, не свойственные человеку в период
переживания травматического события. Также у всех наблюдается нестабильность
состояния. Это проявляется наличием повторяющихся аффективных фаз,
отмечаются патологические поведенческие паттерны: недоверчивое отношение к
миру, немотивированные вспышки агрессии, ограничение социальных контактов,
высокий уровень тревоги и низкий уровень самоконтроля. У участников военных
действий достаточно высок уровень «стрессонасыщенности», что приводит к
нарастанию личностной тревоги, напряженности, конфликтности, к нарушению
адекватности самооценки, понижает устойчивость к внешним воздействиям. Это
свидетельствует о том, что травма затрагивает глубинные эмоциональные слои
психики, а так же когнетивно-идеаторные уровни, установки мировоззрения,
мотивационную систему.
Разбираясь в закономерности формирования вышеприведенных
вариантов динамики ПТСР можно указать на роль психолгических радикалов
тревоги, агрессии и соматизации в их происхождении. Анализ психологического
и психопатологического состояния экс-камбатантов, динамики их жизни и
характера в послевоенное время позволяет предположить, что тяжелые
социально-экономические
условия жизни отодвигают на второй план
нравственные мотивации, переедя отношения с обществом на рентную основу.
Например, по данным полученным в ходе исследования среди участников боевых
действий в Карабахе из 105 респондентов не работали 95 (90,5%). У оставшихся
10 список «профессий» включал в себя такие должности как ночной сторож,
разнорабочий, слесарь. Никто из них не работал в полную силу, их терпели на
работе, потому что они состояли на службе у более успешных боевых товарищей.
Более четверити из них не имаели ни какой группы инвалидности, отказавшись
от нее по морально-нравственным причинам. Следует отметить, что в семьях экскамбатантов достаточно высокий уровень понимания и поддержки, несмотря на
то, что посттравматические стрессовые расстройства приводят к формированию
специфических семейных отношений и особых жизненных сценариев.
Необходимость адаптировться в условиях мирной жизни, необходимость
подавлять внутреннюю агрессию и тревогу, определяют различные варианты
динамики – алкоголизация, наркомания, токсикомания, рентное поведение,
анти- и асоциальное поведение, в том числе и соматизация. С течением времени
может меняться уровень агрессии и это не случайность. Это свидетельство
глубокой корреляции между типом характера и клиническими проявлениями:
1. Когда в результате боевой травмы личность «обрывает» отношения со средой,
самоизолируется от людей и вступает в отношения с самим собой; 2. Когда
личность, вступая в определенные взаимоотношения со средой, акцентирует
своё «Я» и старается подчинить всех себе. В первом случае это тревожномнительные, сенситивно-шизоидные, астенические личности, во втором истерические и истероформные.

245 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2019

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

Через несколько лет после завершения военных действий наряду
с агрессией происходит нарастание уровня соматизации.вероятность
формирования соматоморфных растройств выше в тех случаях, где отсутствуют
сильные эмоциональные переживания, где присутствует «подавленная» тревога
и т.д. Как результат – нарастающая психопатизация, социальная дезадаптация,
личностные кризисы и психопатологические расстройства (тревожность,
раздражительность, эмоциональная отчужденности и холодность, навязчивые
переживания, бессонницы, кошмары, злобность...). В некоторых случаях возможны
эпилептиформные припадки, бредовые и галлюцинаторные нарушения.
Навязанная средой система социального поведения напрямую зависит
от особенностей личности. Внешние формы поведения, которые проявляют
экс-камбатанты в послевоенный период, в большенстве случаев являются
следствием пережитого ими опыта, не присущему только личности. Новая среда
навязывает им новые функции, обязанности, роли. И если это не соответствует
внутренней сути первого «Я», то неизбежны конфликты. Конфликты в семье
или конфликты с обществом носят ролевой характер и воспринимаются
бывшим участником боевых действий как предопределенными. Именно
такого рода конфликты можно наблюдать в обществе. Некоторые из этих
конфликтов могут привести к клиническому исходу – это конфликт между
своей сутью и стереотипами поведения, принятыми в обществе, между
стереотипа раннего детства и преобретенными позже, между чувством
долга и реально сложившимися обстоятельствами, между устоявшимися
ценностями, ориентирами и насаждаемым новым чуждым мировоззрением,
между динамикой самой личности и динамикой социально-психологических
характеристик.
Подвергшаяся травме и психопатизированная личность со временем в той или
иной мере адаптируется на том уровне здоровья, которого удается достичь. Выше
отмеченная динамика ПТСР может предопределить направление терапевтической и
реабилитационной тактики: купирование остроты болезненных симптомов методами
биологической и психологической терапии, социально-психологическая поддержка
и сопровождение, создание социальных механизмов для изживания стрессов.
Социальная реабилитация должна быть направлена на полное восстановление
человека в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности.
Психологический шок, психологическая травма и последствия
связанные с ними определяют дальнейший жизненный настрой переживших
экстремальную ситуацию. Таким образом, психологическая реабилитация и
социальная поддержка являются основным направлением работы с данной
категорией населения.
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КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ И ЕТИЧКИ ИМПЛИКАЦИИ ВО
ПСИХОТЕРАПИЈАТА
Апстракт: Во трудот се разгледуваат различни аспекти во третирањето
на клиентите со различни култури, како и одредени етнички импликации во
психотерапијата. Зeмени се во предвид и принципите на етичка психотерапевтска
практика во мултикултикулрните општества, како што е впрочем и нашето
општество. Значи, основната интенција е унапредување на праксата во
психотерапијата, која може да придонесе за воспоставување заеднички значења
меѓу психотерапевтите и нивните клиенти со потекло од најразлични култури, кои
би посредувале на двете страни, односно да дојдат до заедничка интерсубјективна
рамка за разбирање.
Клучни зборови: мултикултурализам, културно-специфичен пристап,
општествени вредности, етика, психотерапија

Abstract: The paper examines different aspects in treating clients with different
cultures, as well as certain ethnic implications in psychotherapy. The principles of ethical psychotherapeutic practice in multicultural societies, as well as our society, are also
taken into account. Thus, the basic intention is to advance the practice in psychotherapy,
which can contribute to the establishment of common meanings among psychotherapists and their clients, originating from different cultures, which would mediate on both
sides, that is, to reach a common intersubjective framework for understanding.
Keywords: multiculturalism, cultural-specific approach, social values, ethics,
psychotherapy
ВОВЕД
Психотерапијата е динамична наука која постојано се менува и развива.
До 1980-тите години на 20 век, психотерапијата се базираше на претпоставката
дека универзалноста на човечкото искуство е поважна од специфичниот
психотерапевтски процес и културното наследство на клиентот и терапевтот.
Така, психотерапевските методи беа ефективни без оглед на разликите во
третирањето на клиентите со различни култури кои мора да се признае дека ги
имаше во помал број. Истражувања во поново во оваа област покажаа дека ова
не е случај и денес затоа императивно се наметна потреба од нов мултикултурен
или прилично нов културно-специфичен пристап. Овој пристап ја препознава
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културата како централна и ментална компонента на сите можни интервенции
во психотерапијата и затоа е акцентиран на етичките проблеми во работењето
со клиенти од различни култури, па предлага насоки за етичка, и истовремено
културно чувствителна психотерапија, особено во мултикултурни средини како
што е и нашето општество.
Имено, во 21 век, кога миграциите станаа наше секојдневие, и кога се повеќе
и повеќе странци доаѓаат, се појавува нов предизвик за психотерапевтите.
Како да се работи со луѓето кои припаѓаат на друга култура, кој е различна
од нашата на најсоодветен и професионален начин, на пример, Сириски баратели
на азил? Или, како најдобро да се направи брачна терапија со 14-годишни
припадници на ромската етничка група?
Шаблоните што ги добиваме преку процесот на социјализација не се
доволни, и ретко се гледаат како само еден од можните начини на размислување
и однесување. Па, како истакнува (Pedersen, 2012), психотерапевтите се склони
кон проширување на лепезата на услуги.
ПИНЦИПИТЕ НА ЕТИЧКА ПСИХОТЕРАПЕВТСКА ПРАКТИКА ВО
МУЛТИКУЛТИКУЛРНИТЕ ОПШТЕСТВА
Во овој труд ќе бидат анализирани овие и други прашања, како и принципите
на етичка психотерапевтска практика во мултикултикулрните општества, како
што е впрочем и нашто општество.
Овој труд има за цел да ги илустрира начините на унапредување на праксата
во психотерапијата која може да придонесе за воспоставување заеднички
значења меѓу психотерапевтите и нивните клиенти со потекло од на различни
култури, кои би посредувале на двете страни, односно да дојдат до заедничка
интерсубјективна рамка за разбирање.
Се поставува прашање колку културата е дел од општествените вредности
и како може да се одрази брз психотерапија.
Дефиницијата на културата како етикета која означува илузорна хомогенска
група на луѓе кои живеат во една област и споделување на јазик,или историја
(Valsiner, 2000) е многу ограничена . Културата е многу повеќе од тоа. Со децении
психотерапевтите не ја забележаа важноста на културните разлики и сметале
дека моделите и теориите кои се развиени во Европа и Америка, може да се
применат унивезално врз сите и секого. На прашањето - што е прифатливо јас ќе добиеме многу различни одговори од «Запад» и некој кој пораснал и живеел
надвор од Европа и Америка (Маркус и Кинајама, 2010).
Кога психотерапевтот и неговиот клиент доаѓаат од различни култури,
проблемите во работата доаѓаат бидејќи тие се посредувани од различни
културни артефакти. Имено, истите феномени може да имаат различни значења
за нив и затоа може да се достигнат недоразбирања кои можат целосно да го
оневозможат обезбедувањето на клиентот.
Бидејќи основните алатки на психотерапевтската работа се вербални, но
исто така важна е и евербалната комуникација, недоразбирањето може да го
уништи терапевтскиот однос, што е еден од најважните фактори за успехот на
третманот (Srna, 2012). За западните терапевти, зборот е свето, додека во некои
други традиционални култури комуникацијата меѓу исцелителот и оној што е
дојде на терапија помалку е релевантн - на пр. Ladaki шамани од Индија викаат на
своите клиенти, а понекогаш и ги казнуваат наводно за нивно добро.
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Со цел подобро да разбереме зошто е ова така, да искористиме дел од
истражувањата кои се извршени во Србија. Конкретно, кај психијатар доаѓа
личност од источна Србија, со верувања во магија и со чувство на вознемиреност.
Тој се плаши дека му е фрлена клетва. Психотерапевтот не верува во магија, туку
само во научни факти и затоа станува многу тешко да му помогне, бидејќи ако
се обидува да го уништи системот на верување на клиентот, без разлика колку е
ирационален, најверојатно само ќе се постигне тој клиент на следната сесија не
се појави.
Во Македонија,
посебно во помалите градови низ републиката
психотерапијата се уште важи за табу, додека антидепресивите лекови многу
полесно се прифаќаат. Со набљудување на социјалниот контекст и медиумите,
може да се заклучи дека во нашата земја луѓет побзо ќе одиме кај бајач,
астрофизичар или гледачот на тарот карти отколку да одат на психијатар.
Во суштина работа со клиентот е во потрагата по културна матрица која
доволно ќе ги усвои општествените норми на одредени култури или субкултури.
Новиот мултикултурен пристап, кој започна интензивно да се развива 80-тите
години, а која се уште е во фаза на развој, бара знаењеа и за сопствената и за
другите култури, отфрлањето на ет-ноцентричниот однос на супериорноста на
сопствената култура, позитивн однос кон нови искуства, познавање на јазикот на
клиентот и способност за перцепирање општи човечки проблеми под фасадата
на егзотични културни специфичности, т.е. психотерапијата која би била во
согласност со вредностите на клиентите.
Ваквиот мултикултурн пристапот се
гледа како нова димензија во развојот на психотерапијата, и некои автори го
нарекуваат «четврта сила» и нова парадигма во психотерапијата (Pedersen, 2001).
Психотерапевтот мора да биде обучен да интервенира на начин кој е во
хармонија со животни очекувања на луѓето од одредена култура. Идентитетот на
клиентите во овој пристап може да се гледа на поинаков начин - како идентитет
базиран на повеќекратни динамични и различни култури во исто време, односно
живата реалност е дека клиентот може да биде член на неколку култури, или
субкултури, што е разбирливо во време на динамично живеење и мигрирање. На
пример, Патерсон укажува дека секоја терапија и советување е мултикултурна, но
тоа не бара потреба да создадат нови теории за секоја културна група. Овој автор
се согласува со барањето психотерапевтот да научи за културата од каде што
клиентот доаѓа, но не преку антрополошки курсеви кои развиваат стереотипови,
туку преку животот на културната заедница од која се охрабруваат клиентите.
ЕТИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО ПСИХОТЕРАПИЈАТА - ПОСЛЕДИЦА НА
КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ
Етичките проблеми што произлегуваат од културните разлики доаѓаат,
поради различните референтни рамки што ги имаат психотерапевтите и нивни
клиенти.
Неопходна е дополнителна обука за психотерапевти во случај на
работа со клиенти од различни култури: «Психотерапевтите ги перцепираат
разликите меѓу луѓето, како што се оние кои можат да бидат поврзани со возраст,
пол, социјално, економско, и етничкото потекло или посебните потреби на оние
кои би можеле да бидат во неповолна ситуација.
Тие стекнуваат соодветна
обука, искуство или совети за обезбедување на компетентна и соодветна услуга
кога се занимаваатсо овие лица.
Како да се постигне поголема културна чувствителност на психотерапевтот?
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Тоа е континуиран процес кој се одвива во три чекори.
Прво, психотерапевтот мора да ја препознае својата културна позадина и
свеста за влијанието на сопствената култура, свои предрасуди и вредности.
Потоа, преку следење на медиумите, содржини на интернет, литература,
културни манифести, образование, јазик и обичаи, патување и дружење со
луѓе од различно потекло да го надминува етноцентризмот, а да го јакне
мултикултурализмот.
На крајот, психотерапевтот стекнува соодветни вештини за работа со клиенти
од култури преку консултации со колеги од други култури, надзор, соработка со
луѓе на репутација во овие култури, и така натаму. На овој начин, психотерапевтот
станува «културно» компетентен (Sue & Sue, 2008).
Ако се запрашаме дали психотерапевтите ги почитуваат овие принципи
и се однесуваат така и во пракса? – дознаваме дека и покрај фактот што многу
психотерапевти јавно се залагаат за мултикултурен пристап, во нивната практика,
тие не ги прават повеќето од работите за кои се залагаат. (на пример, консултации
со колега кој доаѓа од иста култура како клиентот или има искуства во работата
со членовите на оваа култура, кои планираат да ја зголемат својата културната
чувствителност итн.). Резултатите од истражувањето, спроведено во Србија, на
примерок од 204 психотерапевти покажа дека 47,5% психотерапевтот работел
со членови на друга култура без доволно знаење за таа култура (Петровиќ, 2013).
Важно е да се забележи дека 12,2% од психотерапевти се едуцирале за содржини
и вредности на други култури. Оваа информација е важна, затоа што очигледно е
недоволно да постои само кодекс на етика, туку дека се неопходни дополнителни
мерки за надминување на претходните слабости.
ЗАКЛУЧОК
Суштината на мерките кои треба да се преземат за да се зголеми културната
чувствителност се состои во приближување на референтните рамки на
психотерапевтите. Во некои земји тоа е прашање на политичката коректност и е
во правец на мултикултурен пристап. Македонија е мултикултурно општество, во
која покрај Македонците живеат многу членови на други националности, странски
имигранти, бегалци и многумина од маргинализираните групи (на пример, луѓе
со различни сексуални ориентации, итн.) при што е неопходно пристап на
поинаков начин. Само ако психотерапевтите препознаат колку почитувањето на
културните разлики е важно, може да има некои големи промени кон «Културно
чувствителна» психотерапевтска практика во нашата земја.
Затоа, се препорачува Друштвото на психолози на Македонија и Здружението
на Македонски психотерапевти да ги надополнува нивните упатства за етички
кодекс да работат со членови од различни култури. Одделот за психологија да
воведе мултикултурен пристап во психотерапијата како курс.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ ДОМОВ
И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ
Аннотация: статья посвящена исследованию коммуникативных
способностей подростков, воспитывающихся в условиях детского дома, выявлению
психологических особенностей подросткового возраста, рекомендациям по
развитию коммуникативных способностей у подростков, воспитывающихся в
условиях детского дома.
Ключевые слова: депривация, коммуникация, подростковый возраст,
коммуникационные способности, воспитание в условиях интерната

Annotation: the article is devoted to the study of the communicative abilities of
adoles-cents brought up in an orphanage, the identification of psychological characteristics of adoles-cence, recommendations for the development of communicative
abilities in adolescents brought up in an orphanage
Keywords: deprivation, communication, adolescence, communication abilities,
education in the conditions of a boarding school
АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема последствий психологической депривации у воспитанников
детских домов остается достаточно острой. Нарушение привязанности у
детей, воспитание в условиях интернатных учреждений, нередкое общение
воспитанников детских домов в асоциальных кругах – все это приводит к тому,
что у них значительно отстают в развитии коммуникативные навыки
Подростки, воспитывающиеся в детских домах, и выпускники детских
домов отличаются социальной незрелостью, инфантильностью. Это отражается
на их коммуникативных навыках: подростки и юноши плохо ориентируются в
характере общения с различными людьми, при различных обстоятельствах,
им часто свойственно панибратское отношение к собеседникам, принятое в
асоциальных кругах, без учета возраста и социального положения собеседника.
Это, в свою очередь, приводит к тому, что окружающие начинают воспринимать
«детдомовцев» как неприятных в общении людей, общение с которыми хочется
прекратить, отказать им в их просьбе. Следствием подобных взаимодействий
является то, что «детдомовцы» начинают проявлять агрессию или наоборот
отказываются от общения с людьми, что в дальнейшем отрицательно сказывается
на всех сторонах жизни.
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Цель исследования: выявление коммуникативных способностей у
подростков, формирование которых проходило в условиях внесемейного
воспитания, в интернатных учреждениях закрытого типа.
Объектом исследования выступила коммуникативная сфера личности
подростков.
Предмет исследования: коммуникативные способности подростков
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.
Гипотезой исследования является предположение о том, что у подростков,
оставшихся без попечения родителей, более низкий уровень коммуникативных
способностей, в отличии от подростков, воспитывающихся в семье.
В соответствии с целью и гипотезой исследования, решались следующие
задачи:
1. Раскрыть сущность понятия «коммуникативные способности».
2. Выделить психологические особенности подросткового возраста.
3. Выявить уровень коммуникативных способностей у подростков,
оставшихся без попечения родителей и подростков, воспитывающихся
в семье.
4. Разработать психолого–педагогическую программу для формирования
коммуникативных способностей у подростков, оставшихся без
попечения родителей.
КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Словарь терминов по психологическому консультированию дает следующее
определение коммуникативных способностей: это способности человека, ко
торыепроявляютсявегообщениислюдьми.
Коммуникативные
способности
включаютвсебяумение слушатьипониматьлюдей, оказыватьна нихвлияние, устан
авливатьснимихорошиеличныеиделовыевзаимоотношения.
Некоторые авторы (Л. С. Выготский, В.Н. Курбатов, А.А. Леонтьев, а также
зарубежные ученые Т. Парсон, К. Черри) отождествляют понятия «общение» и
«коммуникация», понимая под ними «процесс передачи и приема информации,
осознанную и неосознанную связь»
Успех человека зависит не только от силы его характера и жизненного везения.
Во многих делах определяющим фактором являются наши взаимоотношения с
окружающими. В частности это наши коммуникативные способности, и от того,
насколько они развиты, зависит успешность человека в трудовой деятельности
и других различных областях жизни. Формирование коммуникативных
способностей у человека начинается почти с рождения. Чем раньше ребенок
научится говорить, тем проще будет его взаимодействие с окружающими.
Коммуникативные способности личности у каждого человека формируются
индивидуально. Влияющими факторами здесь являются взаимоотношения с
родителями, сверстниками, позже с руководством и коллегами по работе, а также
собственная социальная роль человека в обществе.
Если будучи ребенком человек не получал должной поддержки со стороны
близких, и не смог приобрести опыт коммуникации, он может вырасти замкнутым
и неуверенным в себе. Это значит, что его коммуникативные способности общения
будут находиться на низком уровне.
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Граница подросткового возраста в медицинской, педагогической,
психологической, социологической и юридической литературе понимаются
по – разному: По определению Всемирной организации здравоохранения
подростковый возраст является периодом роста и развития человека, который
следует после детства и длится до достижения зрелого возраста, то есть с 10 до 19
лет. Подростковый возраст занимает особое место в психологии.
Это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий
собой период становления личности. Главное содержание подросткового
возраста составляет его переход от детства к взрослой жизни. Все стороны
развития подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются
новые психологические новообразования, закладываются основы сознательного
поведения, формируются социальные установки. Этот процесс преобразования
и определяет все основные особенности личности детей подросткового
возраста. Для переходного возраста характерна переориентация подростка с
родителями, учителями и вообще старших ровесников, более или менее равных
себе по положению. Учеба перестает быть главной и самой важной задачей. Как
утверждают психологи, ведущей дея¬тельностью в этом возрасте становится
личностное общение со сверстниками. Подросткам свойственно тяготение к
группированию со сверстниками, где вырабатываются и апробируются навыки
социального взаимодействия.
Сильно выраженное стремление разобраться в самом себе (самопознание)
часто наносит ущерб развитию отношений с внешним миром. Внутренний кризис
самооценки подростка возникает в связи с расширением и ростом возможностей,
с одной стороны, и сохранением детско-школьного статуса, с другой.
Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе,
нестабильность, неадек¬ватная самооценка, чаще всего заниженная.
Нами
было
проведено
исследование
на
базе
Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
«Красносвободненская школа-интернат» (экспериментальная группа) и МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Тамбова (контрольная группа). Было опрошено по 20 человек
из каждой группы в возрасте 12-15 лет.
Для оценки коммуникативных и организаторских способностей нами была
использованаметодика, предложенная Б.А. Федорошиным и В.В. Синявским,
названная «КОС-1».
Испытуемым предложены вопросы следующего содержания:
а) проявляет ли учащийся стремление к общению, много ли у него друзей;
б) любит ли находиться в кругу друзей или предпочитает одиночество;
в) быстро ли привыкает к новым лицам, к новому коллективу;
г) насколько быстро реагирует на просьбы друзей, знакомых;
д) любит ли общественную работу, выступает ли на собраниях;
е) легко ли устанавливает контакты с незнакомыми людьми;
ж)легко ли ему даются выступления в аудитории слушателей.
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В соответствии с этим было разработано 20 специальных вопросов
относительно реального поведения и реального, пережитого в его опыте
отношения. Программа изучения организаторских склонностей учащихся
включает вопросы иного содержания:
а) быстрота ориентации в сложных ситуациях;
б) находчивость, настойчивость, требовательность;
в) склонность к организаторской деятельности;
г) самостоятельность, самокритичность;
д) выдержка;
е) отношение к общественной работе, общительность.
На этой основе были разработаны 20 вопросов, каждый из которых в какойто мере характеризует организаторские склонности учащихся. Ответы на вопросы
испытуемый заносит в специальный лист ответов, в котором фиксируются также
анкетные данные испытуемого и результаты его работы.
Для количественной обработки данных консультант использует
дешифраторы, в которых поставлены идеальные ответы, в максимальной
степени отражающие коммуникативные и организаторские склонности.
С помощью дешифраторов, которые накладываются поочередно на лист
ответов, подсчитывается количество совпадающих с дешифратором ответов по
каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных и
организаторских склонностей выражается отношением количества совпадающих
ответов по каждому разделу к максимально возможному числу совпадений (20).
При этом удобно использовать формулу: К = n / 20,
где К — величина оценочного коэффициента; n — количество совпадающих
с дешифратором ответов. Показатели, полученные по этой методике, могут
варьироваться от 0 до 1. Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком
уровне проявления коммуникативных и организаторских склонностей, близкие
же к 0 — о низком уровне. Оценочный коэффициент (К) — это первичная
количественная характеристика материалов испытания. Для качественной
стандартизации результатов испытания используются шкалы оценок, в которых
тому или иному диапазону количественных показателей «К» соответствует
определенная оценка.
После проведения исследования были получены следующие данные:
В контрольной группе
N
п/п

Ф.И.

К

Уровень

О

1.
2.

Дмитрий В.
Мария Г.

6
14

0,3
0,7

14
10

0,7
0,5

К
низкий
высокий

3.

Анастасия О.

7

0,35

12

0,65

низкий

4.

Валентина И.

13

0,65

13

0,65

средний

5.

Константин К.

16

0,8

16

0,8

Очень
высокий
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О
средний
низкий
ниже
среднего
ниже
среднего
высокий
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Анжела М.

17

0,85

15

0,75

7.

Илья Т.

19

0,95

16

0,8

8.
9.
10.

Никита Т.
Иван И.
Данил Ч.

12
14
12

0,6
0,7
0,6

11
16
9

0,55
0,8
0,45

11.

Владимир Д

16

0,8

16

0,8

12.

Елена С

14

0,7

10

0,5

13.

Людмила А

19

0,95

16

0,8

14.
15.
16.

Алексей П
Евгений П
Петр Р

12
12
14

0,6
0,6
0,7

11
9
16

0,55
0,45
0,8

очень
высокий
очень
высокий
средний
высокий
средний
очень
высокий
высокий
очень
высокий
средний
средний
высокий

17.

Татьяна Н

7

0,35

12

0,65

низкий

18.

Надежда К

17

0,85

15

0,75

19.

Михаил М

6

0,3

14

0,7

очень
высокий
низкий

20.

Максим Ш

13

0,65

13

0,65

средний

высокий
высокий
низкий
высокий
низкий
высокий
низкий
высокий
низкий
низкий
высокий
ниже
среднего
высокий
средний
ниже
среднего

В экспериментальной группе
N
п/п

Ф.И.

К

Уровень

О

1.
2.
3.

Николай Г.
Надежда Г.
Алексей Д.

8
14
12

0,4
0,7
0,6

10
14
10

0,5
0,7
0,5

4.

Юрий Д.

10

0,5

7

0,35

5.

Ирина Ц.

15

0,75

14

0,7

6.

Анатолий А.

10

0,5

11

0,55

7.
8.
9.

Наталья А.
Дмитрий С.
Александр Ш.

12
12
15

0,6
0,6
0,75

9
11
10

0,45
0,55
0,5

К
низкий
средний
средний
ниже
среднего
высокий
ниже
среднего
средний
средний
высокий

10.

Юлия Р.

14

0,7

12

0,6

высокий

11.

Ольга Р

14

0,7

14

0,7

средний

О
низкий
средний
низкий
низкий
средний
низкий
низкий
низкий
низкий
ниже
среднего
средний
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12.

Роман Д

10

0,5

7

0,35

13.

Глеб Ф

12

0,6

10

0,5

14.

Леонид Д

10

0,5

11

0,55

15.
16.
17.

Марина Д
Павел В
Мария Л

8
12
12

0,4
0,6
0,75

10
11
10

0,5
0,55
0,5

ниже
среднего
средний
ниже
среднего
низкий
средний
высокий

18.

Александра Т

14

0,7

12

0,6

высокий

19.
20.

Виталий К
Дмитрий К

12
15

0,6
0,75

9
14

0,45
0,7

средний
высокий

уровень
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низкий
ниже
среднего
средний
выше
среднего
высокий

подростки воспитывающиеся
в семье
К
О
20%
30%
20%

низкий
средний
низкий
низкий
низкий
низкий
ниже
среднего
низкий
средний

Подростки оставшиеся без
попечения родителей
К
О
20%
70%
20%
10%

30%
20%

10%
40%

40%
20%

20%
-

30%

-

-

-

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ:
Исходя из данных исследования можно наблюдать, что ни один ребенок из
экспериментальной группы не показал высокий уровень развития коммуникативных
способностей, в то же время в контрольной группе детей с таким показателем
выявлено 30%(в экспериментальной группе этот показатель у 20%). Поровну (20%)
в обеих группах детей с низким уровнем, но в контрольной группе не выявлено
ни одного ребенка с уровнем ниже среднего. Средний уровень преобладает в
экспериментальной группе (40% против 30), уровень выше среднего совпадает: по
20% в каждой группе. Из этого можно сделать вывод о том, что в экспериментальной
группе ниже уровень развития коммуникативных способностей.
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ:
70% детей экспериментальной показало низкий результат развития
организационных способностей. В контрольной группе эта цифра равна 30%.
Результат ниже среднего: в экспериментальной группе 10%, в контрольной
– 20.Средний уровень: 10 в экспериментальной группе, 20 – в контрольной.
Результат выше среднего был выявлен только в контрольной группе: 20%. В то же
время ни один ребенок из исследуемых групп не продемонстрировал высокий
уровень развития организационных способностей. Тем не менее, гораздо лучше
развиты организационные способности именно у детей из контрольной группы.
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Рекомендации по развитию коммуникативных навыков у подростков,
воспитывающихся в условиях детского дома
В своей работе необходимо адаптировать существующие воспитательные
технологии к условиям детского дома и особенностям личности воспитанников.
Далее мы рассмотрим некоторые из применяемых нами технологий.
1. Технология педагогического общения – это технология воспитания,
основанная на взаимодействии субъектов.Основное назначение педагогического
общения сохранить достоинство ребенка, оградив достоинство педагога.
Ведущим принципом технологии является принятие ребенка таким, каков
он есть, а не таким, каким его хочет видеть воспитатель. Здесь очень важным
воспитательным моментом является то, каким тоном обращается воспитатель к
воспитаннику, воспринимает ли он его как равноправного субъекта общения.
Позитивный настрой общению в нашей группе придает обращение
воспитателя к воспитаннику и воспитанников друг к другу только по имени.
2. Технология педагогической оценки поведения и поступков детей – это
технология воспитания, в основе которой лежит оценка качества личности
ребенка, ориентированная на нормы современной культуры.
Педагогическая оценка направлена на формирование социальных норм,
установок, социальной позиции, мировоззрения. Педагогическая оценка
поведения и поступков детей является средством ориентации среди множества
ценностей и антиценностей.
К основным принципам педагогического оценивания относятся
недопустимость сравнения ребенка с другим ребенком, признание
неприкосновенности и автономности личности и другие.
3.Игровые технологии. Технология-тренинг. Упражнения игрового
характера могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию,
способам организации и проведения, количеству участников. С их помощью
можно решать какую-либо одну задачу (устранение конфликтности, овладение
навыками слушания) или же целый комплекс задач. Наиболее используемыми
являются следующие игры:
»» «Рассказ по кругу» развивает умение вступать в процесс общения и
ориентироваться в партнерах и ситуациях общения;
»» «Интервью» развивает умение вежливо отвечать на вопросы
собеседников, кратко и корректно формулировать ответ;
»» «пойми меня» развивает умение ориентироваться в ролевых позициях
людей и коммуникативных ситуациях;
»» «Без маски» развивает умение делиться своими чувствами,
переживаниями, настроение с товарищами.
4.Технология социально-педагогического проектирования. Проекты можно
условно разделить на виды:
»» по содержанию;
»» по продолжительности(итоговые, средней продолжительности,
долгосрочные);
»» по количеству участников (коллективные, индивидуальные, групповые);
»» по виду проектной деятельности (информационные, творческие,
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По итогам исследования можно сказать, что у детей, воспитывающихся в
детском доме гораздо ниже уровень как коммуникативных, так и организационных
способностей.
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Данную технологию мы использовали при создании проекта приусадебного
участка группы, проекта оформления групповой комнаты и спален. Каждый
участник создания и реализации проекта должен видеть конкретные выгоды
внедрения данного проекта. Деятельность должна восприниматься детьми как
социально-значимая, цели и задачи должны быть понятны и конкретны.
Таким образом, при работе с воспитанниками детских домов использование
современных воспитательных технологий, посвященных формированию
навыков коммуникативного общения, актуально и имеет большое значения для
формирования личности ребенка и его успешной социализации. В своей работе
необходимо использовать ряд современных воспитательных технологий с учетом
личностных и возрастных особенностей воспитанников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значительно отставание в развитии коммуникативных навыков у детей,
воспитывающихся в условиях детских домов и домов-интернатов напрямую
обусловлено социальной депривацией, а также зачастую нахождением в прошлом
в асоциальных кругах. Особенно сильно данное нарушение может проявляться
начиная с подросткового возраста, потому что это очень сложный период в
развитии личности. Именно в этот период происходит перестройка организма и
возникают многие психологические проблемы.
Учебная деятельность отходит на второй план, на первый же выходит
общение со сверстниками. Поэтому так важно в данный период достаточно
высокое развитие коммуникативных навыков, то есть индивидуальных
психологических особенностей личности, обеспечивающих эффективное
взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе
общения или выполнения совместной деятельности.
По результатам проведения методики «КОС-1»воспитанники детского
дома обладают гораздо худшими коммуникативными и организаторскими
способностями, чем их ровесники, находящиеся в семьях.
При работе с воспитанниками детских домов использование современных
воспитательных
технологий,
посвященных
формированию
навыков
коммуникативного общения, имеет большое значения для формирования
личности ребенка и его успешной социализации. В своей работе необходимо
использовать ряд современных воспитательных технологий с учетом личностных
и возрастных особенностей воспитанников
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Анатоция: В статье обсуждаются результаты исследования позитивная
психология для улучшения качества жизни индивидуально-типологических
свойств в гендерном конфликтном поведении.
Существующие
исследования
показывают
противоречивость
и
неоднозначность взглядов на эту проблему.
Сложный социально-психологических перемен в нашей стране привлекает
особое внимание к тем научным дисциплинам, объектом которого является
позитивная психология для улучшения качества жизни индивидуальнотипологических свойств в гендерном конфликтном поведении.
В силу этих обстоятельств социальная психология в настоящие время
становится, социально необходимой и значимой областью профессиональной
деятельности психологов в различных областях позитивной психологии. Следует
отметить, что неумение самостоятельно разрешить кризисные жизненные
ситуации, конфликты также нередко приводит
состояний психической
дезадаптации и личностных реакций на эмоционально-напряженную
профессиональную деятельность в гендерном конфликтном поведении.
В статье обсуждаются результаты исследования, в которых относительно
устойчивая модель изучение позитивной психологии для улучшения качества
жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном конфликтном
поведении различными научными дисциплинами показывает сложный характер
данного явления и сложившаяся практика системного анализа предполагает и
сложное определение исследуемого феномена.
Получены, данные позволили сделать вывод, что актуальными и особенно
важными становятся психологические исследования позитивной психологии для
улучшения качества жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном
конфликтном поведении, как важнейшего посредника общества в условиях
современного мира.
Ответственность личностных качеств психолога; позитивная психология;
индивидуально-типологические свойства; гендерный конфликт
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА И ПОЗИТИВНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В
ГЕНДЕРНОМ КОНФЛИКТНОМ ПОВЕДЕНИИ
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RESPONSIBILITY OF DEVELOPMENT OF PERSONAL QUALITIES OF PSYCHOLOGIST POSITIVE PSYCHOLOGY TO
IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF INDIVIDUAL TYPOLOGICAL PROPERTIES IN GENDER CONFLICT BEHAVIOR
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Abstract: The article discusses the results of the study of positive psychology to improve the quality of life of individual-typological properties in gender conflict behavior.
Existing studies show the inconsistency and ambiguity of views on this problem.
The complex socio-psychological changes in our country attracts special attention to those scientific disciplines, the object of which is positive psychology to improve the quality of life of individual-typological properties in gender conflict behavior.
Due to these circumstances, social psychology is now becoming a socially necessary and significant area of professional activity of psychologists in various areas of positive psychology. It should be noted that the inability to independently resolve crisis
life situations, conflicts also often leads to states of mental maladjustment and personal reactions to emotionally intense professional activities in gender conflict behavior.
The article discusses the results of a study in which a relatively stable model for
studying positive psychology to improve the quality of life of individual typological
properties in gender conflict behavior by various scientific disciplines shows the complex nature of this phenomenon and the current practice of system analysis suggests
a complex definition of the phenomenon under study.
The data obtained allowed to conclude that psychological studies of positive
psychology become relevant and especially important for improving the quality of life
of individual-typological properties in gender conflict behavior as the most important
mediator of society in the modern world.
Responsibility of the personal qualities of a psychologist; positive psychology;
individual typological properties; gender conflict
Исследователями основной характеристикой психологического анализа,
понятие исследования позитивная психология для улучшения качества жизни
индивидуально-типологических свойств в гендерном конфликтном поведении
определяется как целостная система индивидуальных, избирательных,
сознательных связей личности с различными сторонами объективной
действительности.
Основной характеристикой психологического анализа, одной из
переменных конфликта, а именно – личности конфликтующих сторон, попрежнему остается стиль поведения или стиль конфликтного взаимодействия
(А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов), который строится на представлениях людей
друг о друге и соответствующих обобщенных или специфических ожиданиях в
регуляции гендерном конфликтном поведении в социальной психологии.
А. Кох показал, что учет восприятия испытуемым ситуации конфликтного
взаимодействия и его представлений о способах действия в ней делают более
вероятным прогноз поведения в данной ситуации [7].
О важной роли самосознания, самооценки в регуляции поведения
свидетельствуют также исследования А. Тессера [8, 9], работы, проведенные при
изучении такого явления как самопрезентация [6, 10].
Методологической базой изучения индивидуального стиля, в том числе
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и стиля поведения в конфликте, является разработка данного понятия в
работах исследования позитивная психология для улучшения качества жизни
индивидуально-типологических свойств в гендерном конфликтном поведении
– это способ поведения в конфликтной ситуации, учитывающий личностные
особенности участников конфликта, обусловленный определенными свойствами,
входящими в структуру индивидуальности (И.В. Грошев, Т.И. Марголина и др.) и
проявляющийся как в индивидуальных чертах каждого участника конфликтного
взаимодействия, так и непосредственно в самом процессе конфликта.
Существуют разные точки зрения по поводу исследования позитивная
психология для улучшения качества жизни индивидуально-типологических
свойств в гендерном конфликтном поведении в данном исследовании стиль
конфликтного взаимодействия рассматривается как относительно устойчивая
модель конфликтного взаимодействия, характеризующаяся особенностями
динамики, спецификой реализуемых функций и своеобразием проявления
формы данного взаимодействия.
Поэтому реализация в процессе исследования позитивная психология для
улучшения качества жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном
конфликтном поведении была выбрана в качестве основания для дифференциации
стилевых форм проявления типов конфликтного взаимодействия, которые
преломлялись через призму половых и гендерных различий.
Анализ указанных исследований показывает: то, как личность воспринимает
свое поведение в конфликте, какие аспекты межличностной коммуникации
оценивает более адекватно оказывает существенное воздействие на процессы
планирования, реализации и оценки межличностного поведения в конфликтном
взаимодействии.
Относительно гендерных различий по склонности к эскалации конфликта,
стилях реагирования на конфликт и т.д., в обыденном сознании существует
определенная путаница. Мнения по этому вопросу и в научной литературе
тоже неоднозначны, из чего можно предположить, что проявление гендерных
различий в этом случае зависит от обстоятельств и способа реакции.
Рассмотрим результаты исследования ответственность личностных качеств
психолога и позитивная психология для улучшения качества жизни индивидуальнотипологических свойств в гендерном конфликтном поведении(таб1.).
№

Название шкалы Значение

1

Шкала лжи
8

Высокое
значение.

2

Шкала
аггравации
8

Высокое
значение.

Интерпретация
Наличие признаков неискренности
ответов обследуемого. Результаты
тестирования недостоверны.
Наличие признаков преувеличения,
подчеркивания проблем. Результаты
тестирования недостоверны.
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Высокая степень экстраверсии,
избыточная общительность. Социальная
активность: склонность к широким
социальным контактам и двигательная
I. Экстраверсия Высокое
раскрепощенность при отсутствии
3
7
значение. тенденции к самоанализу. Преобладание
правополушарных характеристик:
освоение новой информации
осуществляется преимущественно через
разговорное общение.
Высокая самооценка, раскованность
поведения, стремление к лидерству.
Целостность восприятия, ориентация на
II. Спонтанность Высокое
4
собственную интуицию при постижении
6
значение.
новой информации. Способность к
предвосхищению, опережению опыта
пониманием.
Эгоцентризм, склонность к агрессивной
III. Стеничность Высокое
5
манере самоутверждения вопреки
7
значение.
интересам окружающих.
Избыточная степень ригидности,
Крайне
IV. Ригидность
субъективизм, инертность установок,
6
высокое
8
настойчивость, настороженная
значение.
подозрительность.
Высокая степень интроверсии,
застенчивость, недостаточная
общительность. Социальная пассивность:
V. Интроверсия Высокое
сниженная внешняя реактивность
7
6
значение.
при одновременно более богатой
интрапсихической активности и высокой
рефлексивности. Левополушарный
(словесно-логический) когнитивный стиль.
VI.
Признаки чувствительности и
Среднее
8
Сензитивность
впечатлительности в межличностных
значение.
4
отношениях в пределах нормы.
Акцентуация тревожности: повышенная
VII. Тревожность Высокое мнительность, боязливость. Способность
9
7
значение. к выполнению деятельности, связанной с
самоотречением.
Высокий уровень лабильности,
VIII. Лабильность Высокое
10
изменчивость настроения, мотивационная
7
значение.
неустойчивость.
Таблица 1
Ответственность личностных качеств психолога и позитивная психология
для улучшения качества жизни индивидуально-типологических свойств в
гендерном конфликтном поведении
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Таким, образом рассмотрим структурную модель ответственность
личностных качеств психолога и позитивная психология для улучшения качества
жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном конфликтном
поведениина (рис. 1.).

Рассмотрим результаты исследования ответственность личностных качеств
психолога и позитивная психология для улучшения качества жизни индивидуальнотипологических свойств в гендерном конфликтном поведении(таб2.рис2.).
Позиция
1
2
3
4
5

Название шкалы
Значение
Интерпретация
Избегание
8
высокий уровень
Сотрудничество
7
средний уровень
Приспособление
6
средний уровень
Соперничество
5
низкий уровень
Компромисс
4
низкий уровень
Таблица 2
Ответственность личностных качеств психолога и позитивная психология
для улучшения качества жизни индивидуально-типологических свойств в
гендерном конфликтном поведении

267 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

Рис.1. Ответственность личностных качеств психолога и позитивная
психология для улучшения качества жизни индивидуально-типологических
свойств в гендерном конфликтном поведении
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Рис.2. Ответственность личностных качеств психолога и позитивная
психология для улучшения качества жизни индивидуально-типологических
свойств в гендерном конфликтном поведении
Ведущие стратегии поведения в конфликтной ситуации: Избегание тенденция к уходу от решения проблемы, оценивается как неэффективная,
потенциально ведущая к накоплению и обострению проблем. Трагедия этой роли
лежит в глубоко укоренившейся установке на беспомощность и неспособность
изменить обстановку. Это ситуация упущенных возможностей.
Проведенное исследование показало, что позитивная психология для
улучшения качества жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном
конфликтном поведении имеет сложный характер и включает, как связанные с
проблемой конфликта, так и личностно ориентированные тактики позитивной
психологии для улучшения качества жизни индивидуально-типологических
свойств в гендерном конфликтном поведении происходит последовательный
перебор тактик воздействия с целью максимизации их эффективности.
Конфликтный стиль межличностного поведения: сочетание с устойчивости
собственного мнения с тенденцией к агрессивной манере самоутверждения
вопреки интересам окружающих.
В различных исследованиях половые и гендерные различия согласно Д.
Майерсу под «гендером» в психологии понимают социально-биологическую
характеристику, с помощью которой люди дают определение понятиям «мужчина»
и «женщина» [5, C. 228].
В том числе, это связывается с развитием гендерного (от англ. gender
– социальный или социокультурный пол) направления гуманитарных наук,
объектом исследования которых, так или иначе, является человек согласно Д.
Майерсу.
Как отмечают Д.В. Колесов и Н.Б. Сильверова [4], гендерные особенности
постепенно становятся устойчивыми шаблонами поведения, выступающими в
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виде «роли», которая представляет вероятную и устойчивую форму поведения,
определяющую положение человека в социальной среде [1].
Большинство исследователей, независимо от принадлежности к
теоретическому направлению, сходятся в том, что гендерные особенности
начинают формироваться в детском возрасте и, в большой степени, являются
социальным, нежели биологическим феноменом.
В работах В.Е. Кагана [3] маскулинность и фемининность также описываются
с одной стороны, как филогенетически обусловленные свойства психики, с другой
– социокультурные образования, складывающиеся в онтогенезе.
Всплеск интереса к проблеме пола и изучение половых различий на всем
жизненном пути личности очевиден.
Исследование этого конфликта заключаются не только или не столько в
изучении причин сложившегося господства мужчин над женщинами, сколько в
рассмотрении самого процесса конфликтного взаимодействия двух культур.
Учитывая вышеизложенное важно обратить внимание на высказывание
Девида Майерса: «Хотя действительные различия между полами малы, стереотипы
в отношении этих различий иногда очень сильны» [5, С. 444].
Таким образом, в процессе анализа исследований, посвященных позитивной
психологии для улучшения качества жизни индивидуально-типологических
свойств в гендерном конфликтном поведении, посвященных гендерным
различиям, можно выделить ряд положений.
Однако при этом в исследованиях позитивной психологии для улучшения
качества жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном
конфликтном поведении не рассматривается возможность того, что гендерные
различия в свойствах личности могут приводить к возникновению гендерных
различий в использовании механизмов психологических защит в конфликтном
взаимодействии.
В заключение следует отметить, что в большинстве исследований изучаются
общие закономерности позитивной психологии для улучшения качества
жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном конфликтном
поведении в меньшей степени внимание обращается на возрастные,
гендерные, индивидуальные различия в коммуникативном поведении качества
жизни индивидуально-типологических свойств в гендерного конфликтного
взаимодействия, а также на его связь с другими психологическими феноменами.
Таким образом, обозначенные критерии предоставляют возможность
охватить наиболее существенные аспекты процесса качества жизни
индивидуально-типологических
свойств
в
гендерного
конфликтного
взаимодействия
индивидуально-личностные
особенности
социально
психологического исследования в гендерном
конфликтном поведении,
выделить общие признаки для каждого отдельного проявления конфликтного
взаимодействия, создать поведения позитивной психологии для улучшения
качества жизни индивидуально-типологических свойств в гендерном
конфликтном поведении, типологию данного процесса.
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ДУХОВНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ
ФУНКЦИЙ СЕМЬИ
Аннотация: рассматриваются уникальные возможности семьи в духовном
развитии личности через ее функции. Отмечается высокая роль семьи в
обогащении и изменении духовных ценностей личности. Подчеркивается, что
семья закладывает основы духовности как важнейшего качества личности.
Раскрыта характеристика основных функций семьи.
Ключевые слова: духовность, семья, функции семьи, семья как ценность

SPIRITUAL CONDITION OF THE MAIN FUNCTIONS OF A
FAMILY

Семья является неотъемлемым элементом общечеловеческой системы
ценностей, реализуемой как на общественном, так и на личностном уровнях. На
уровне общества она выступает ценностью в силу того, что будучи социальным
институтом, с одной стороны, выполняет главнейшую функцию физического
и духовного воспроизводства населения, с другой - воспроизводя в себе на
микроуровне общечеловеческие ценности, через уровень своей жизни, культуру
семейных отношений, влияет на микросферу общества, обогащая сложившуюся
систему своими “семейными” ценностями или, наоборот, факторы семейной
дезинтеграции и дезорганизации могут нанести урон развитию духовных
ценностей и духовной культуры общества.
Остановимся на характеристике основных ее функций: репродуктивной,
воспитательной, коммуникативной, функции организации досуга и отдыха.
Репродуктивная функция состоит в воспроизведении жизни, то есть в
продлении рода. Потребность в детях является социально-психологическим
свойством индивида, проявляющемся в том, что без наличия детей индивид
испытывает затруднения как личность. Эта потребность представляет собой
одну их форм проявления потребности в другом человеке и характеризует
степень духовного развития личности, ибо сама функция направлена на родство,
укрепление родственных связей.
Репродуктивная функция - это не просто проблема планирования
семьи, то есть тех видов деятельности, которые имеют своей целью помочь
супругам воспроизвести на свет желанных детей, определить их число в семье,
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контролировать время деторождения в зависимости от возраста супругов,
но и укрепление, создание семейных ценностей и прежде всего тех из них,
которые направлены на родство, сопричастность к роду человеческому через
любовь к ближнему, через бережное хранение обычаев, традиций, в том числе
традиций «мира и дружбы между собой», «блага себе и другому», приумножения
«высших человеческих ценностей» как выражение всеобщего содержания
межсубъектных отношений.
В демократической, эгалитарной семье регулятивная функция
осуществляется только при помощи моральных норм, личного авторитета членов
семьи и в первую очередь авторитета родителей по отношению к детям, а значит,
при полной реализации воспитательной функции родителями.
Воспитательная функция имеет три аспекта: формирование личности
ребенка, воспитательное воздействие семьи (как малой социальной группы)
на каждого своего члена в течение всей жизни, постоянное влияние детей на
родителей и других членов семьи.
Семейному воспитанию присущи непрерывность, продолжительность
и устойчивость и поэтому корни многих личностных проблем взрослых людей
заложены в детстве несовершенным воспитательным воздействием родителей и
семьи в целом.
В литературе выделяют дефекты воспитания, которые особенно остро
действуют в подростковый период на формирование взрослой личности. Кроме
нарушения развития эмоционально-волевой сферы, это безответственность
(неспособность или нежелание человека предвидеть или учитывать последствия
своих поступков). К ним же автор относит недостаточную уверенность в себе,
повышенную тревожность, в основе которых, по его мнению, лежит, прежде всего,
узость социальных связей и недостаточное их осознание, а также недостаточное
чувство собственной принадлежности к обществу.
Эмоциональная неразвитость есть всегда результат дисгармонии личности,
ее нереализованных потребностей, ее можно также рассматривать как один из
способов неадекватной психической защиты человека.
У детей, относящихся к другим доброжелательно, с симпатией и любовью,
часто развивается особая эмпатическая способность, то есть способность
сопереживать, проникаться эмоциональным состоянием другого. Человек,
обладающий развитой эмпатией, способен не только почувствовать и понять
состояние другого человека, но и предсказать его аффективные реакции.
Такое эмпатическое проникновение в другого является дополнительным
источником информации об окружающих, позволяет «энергетически зарядиться»
для отстаивания их интересов. Данная способность, несомненно, необходима
людям разных профессий, но прежде всего, занятых в системе «человек –
человек», так как общение с другим - это всегда и новое отношение к самому себе,
новый уровень самосознания.
Понимая другого, человек воспринимает его не «частично» (например, как
представителя какой-то профессии), не предвзято (с точки зрения полезности
для себя), а как подобного и равного самому себе, одновременно отличного
от него, но родственного ему, и это создает глубину сочувствия и понимания
при сохранении индивидуальности каждого, создает способность ставить себя
на место другого, чувствовать проблемы другого как свои. Способность так
относиться к другому создается эмоциональной атмосферой всей повседневной
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жизни семьи, и эта способность может раскрываться у каждого в результате
полноценного семейного воспитания, то есть в результате понимания
универсальной сущности человека.
Оптимальные возможности для интенсивного общения ребенка со
взрослыми и развития его культуры семья создает не только посредством
его постоянного общения с родителями и прародителями, но и посредством
тех связей, которые она устанавливает с окружающими (родственные,
соседские, профессиональные, дружеские отношения и т.д.). Существенно
также и то, что семья не однородная, а дифференцированная социальная
группа, в ней представлены различные возрастные, половые, а подчас даже и
профессиональные «подсистемы». Наличие в семье сложного обогащающего
образца способствует духовно-нравственному развитию ребенка, позволяет
ему более полно проявить и реализовать свои эстетические, познавательные и
нравственные возможности. Значение внутрисемейных отношений в духовном
становлении и развитии ребенка обусловлено как тем, что они являются первым
специфическим образцом общественных отношений, с которыми сталкивается
человек с момента рождения, так и тем, что в них как бы фокусируется и находит
своеобразное миниатюрное выражение все богатство общественных отношений
и культуры, а стало быть, создается возможность раннего включения ребенка в их
систему и, соответственно, его целостного развития. Эффективность реализации
коммуникативной функции зависит от культуры личности родителя, которая в
свою очередь влияет на уровень культуры семейного воспитания в целом.
Коммуникативная функция семьи многообразна по содержанию и оказывает
всестороннее воздействие на жизнь семьи, ее членов. Для нас важно то, что
среди коммуникативных качеств есть такие, которые могут быть развиты или
сформированы в ходе обучения (большинство), но есть и такие, сформировать
которые в зрелом возрасте чрезвычайно трудно, например, показатели
переработки коммуникативной информации, организаторские качества и
т.д. Они во многом определяются (особенно организаторские способности)
сформированностью в раннем возрасте таких качеств, как самостоятельность,
открытость, предприимчивость, умелость, тактичность и любовь к людям.
Являясь основными, базовыми, по мнению Э.Эриксона, характеристиками, эти
качества обеспечивают тот или иной характер адаптации к конкретным условиям
общения, а также ту или иную меру успешности вхождения в коллектив.
Своевременное их формирование позволяет человеку уже к 18 - 20 годам
обладать достаточно развитым коммуникативно-организаторским потенциалом,
который проявляется, прежде всего, в умении самостоятельно решать многие
проблемы взаимодействия и взаимоотношения. В последующем в процессе
специальной подготовки такие люди легко достигают коммуникативной
компетентности и способны решать многие проблемы в процессе общения без
особых нервно-психических затрат.
В самых общих чертах можно сказать, что регулятивная, воспитательная и
особенно коммуникативная функции семьи характеризуют общую направленность
человека (положительную, негативную, индифферентную) и степень приемлемой
для него близости при общении с другими людьми.
Эмоционально-положительное отношение к людям, столь необходимое
для духовного роста личности, накопления ею духовного потенциала, зависит от
конкретного опыта этой личности, от истории ее отношений с людьми. Поэтому
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духовно-профессиональные качества, входящие в группу “отношение к людям”,
проявляются целым комплексом различных психологических характеристик,
формируемых на стадиях развития «Я», в ходе которых индивид устанавливает
основные ориентиры по отношению к себе и своей социальной среде. Так,
Э.Эриксон считает, что уже на первом году жизни человека (первая стадия)
развивается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом
которого является доверие, а отрицательным - недоверие. Степень доверия,
которым ребенок проникается к окружающему миру, к другим людям и к самому
себе, в значительной степени зависит от проявляемой к нему заботы в семье.
Если ребенок не получает должного ухода, не встречает любовной заботы, то в
нем вырабатывается недоверие (боязливость, подозрительность) к миру вообще
и к людям в частности.
Конечно, вопрос о том, какое начало в человеке победит (доверие или
недоверие), не решается раз и навсегда в первый год его жизни, но может
закрепляться или ослабляться на последующих стадиях развития, и если негативное
отношение закрепляется и усиливается в школе, в среде сверстников и т.п., то к 18 20 годам жизни мы имеем дело с человеком, который к большинству окружающих
его людей, особенно малознакомым, будет относиться с подозрением и стараться
минимизировать свое общение с ними. А это является профессионально
непригодным качеством для ряда профессий и, прежде всего, системы «человек
– человек». Отсюда отношение к людям, окружающему миру, проявляемое через
положительные (доверчивость и открытость, симпатия и эмпатия, потребность
в близких и значимых отношениях с другими, интерес к внутреннему миру
человека и др.) или отрицательные характеристики (безразличие, холодность,
недоверчивость, зависть, стремление к соперничеству, повышенная
критичность и т.д.) закладывается на ранних стадиях развития личности и
формирует соответствующую систему внутренних отношений личности. Именно
система отношений к окружающей действительности, представляющая собой
интериоризированный опыт взаимоотношений с другими людьми, является
ядром личности. Известно, что негативный опыт взаимоотношений с людьми
зачастую является причиной неврозов, психопатий, акцентуаций характера и чем
раньше и длительнее был такой опыт, тем больше психологических проблем и
искажений несет в себе личность. И наоборот, положительный опыт становится
основой для воспроизведения всей полноты и всего разнообразия отношений
к людям, условием гармоничного, целостного духовного развития личности.
К качествам, раскрывающим отношение человека к людям, окружающему
миру, можно отнести: стремление помогать другим, способность отказаться от
собственных удобств ради других, склонность проявлять участие, стремление
установить добрые отношения со многими людьми, способность простить
проступок ради восстановления хороших отношений и другое. Многие из них
закладываются и формируются в условиях семейного воспитания.
Процесс духовного становления и развития личности в семье отличается
определенным своеобразием, суть которого, прежде всего, в сочетании влияний
уклада жизни семьи и целенаправленной деятельности родителей, которая для
семьи носит естественный характер. В этих условиях малозаметны преднамеренные
воспитательные воздействия и они активно проявляют себя как субъект
самостоятельной деятельности. Педагогические воздействия родителей почти
всегда индивидуальны, у них больше возможности учитывать индивидуально-
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возрастные особенности детей, использовать в своих воздействиях жизненные
ситуации, включать детей в созидательную деятельность. Характерной
особенностью процесса духовного становления личности в семье является его
непрерывность и продолжительность, а также, как было уже отмечено, влияние
на детей людей разного пола и возраста, с различным жизненным опытом и
профессиональными интересами. Чрезвычайно важен и тот факт, что все сферы
воздействия семьи на детей - нравственная, эстетическая, познавательная,
мировоззренческая и другие - осуществляются на глубокой эмоциональной
основе. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем
любое другое воспитание, и поэтому некоторые исследователи эмоциональную
функцию семьи выделяют в качестве самостоятельной, мотивируя тем, что с
помощью эмоций происходит удовлетворение личности в симпатии, уважении,
признании, эмоциональной поддержке, психологической защите.
Она обеспечивает эмоциональную стабильность личности, психологический
комфорт, благополучие членов семьи, ибо“вполне вероятно, что в «биологическом
плане эмоциональная и сенсорная депривация приводят к органическим
изменениям или создают условия для их возникновения» и... можно предположить,
что существует биологическая цепочка, ведущая к эмоциональной и сенсорной
депривации через апатию - к дегенеративным изменениям и смерти».
Мы не выделяем ее отдельной функцией, относя эмоциональную сферу скорее
к внутрисемейному общению, на гармоничное развитие и специфику которого
особое влияние оказывает функция семьи по организации досуга и отдыха. Не
учитывать данную функцию в укреплении семьи, в приобщении подрастающего
поколения к общечеловеческим ценностям означает непризнание роли семьи в
укреплении, сохранении и создании ценностей духовной культуры. Кроме того,
роль этой функции заключается в том, что она служит средством восстановления
физических и духовных сил человека, подготавливает его к предстоящей трудовой
и общественной деятельности.
Таким образом, семья обладает уникальными возможностями для духовного
развития личности, и поэтому семье всегда отводилась особая роль в закреплении
и развитии духовно-нравственных качеств личности.
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PECULIARITIES OF BUSINESS ACTIVITIES IN RUSSIA

В настоящее время в России проблема предпринимательства приобретает
особую социально-практическую значимость в связи с поставленной на
государственном уровне задачей по развитию малого и среднего бизнеса.
Проблема предпринимательства всегда являлась междисциплинарной областью
знания и активно разрабатывалась различными науками, такими как экономика,
социология, психология [1]. Однако характерной особенностью этих исследований
является то, что они преимущественно посвящены изучению различных аспектов
предпринимательства в крупных городах.
Предпринимательская деятельность выступает предметом исследований
экономической науки, изучающей законы и механизмы, регулирующие
производство, финансы, распределение и обмен продуктов. Но для понимания
специфики действия этих законов и механизмов необходимы исследования
того, как они выполняются людьми, для которых написаны, каким образом
детерминируют развитие экономики. А это уже прерогатива той науки, которая
исследует человека как предмет воспитания (нравственности, культуры,
предприимчивости, деловитости и т.д.), т.е. педагогики.
Многочисленные
исследования
мотивации
предпринимательской
деятельности, как за рубежом, так и в России, показали, что основной мотив
предпринимательства – это не борьба за доход, а высокие потребности в достижении
и самореализации, которые ведут к предпочтению риска расчету. При этом большое
значение имеет мотивация начала предпринимательской деятельности. Одной из
важнейших особенностей мотивационной сферы успешных предпринимателей
является инновационная направленность личности или установка на инновацию
по терминологии О.В. Ливенцевой и Т.С. Кабаченко [2].
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На основании имеющихся о предпринимательстве научных данных
можно сделать вывод о том, что предпринимательство как вид экономической
деятельности, имеющий сложную детерминацию, основу которой составляет
самодетерминация его субъекта как субъекта жизнедеятельности и
профессионального развития, позволяет осуществить своему субъекту его
стремление к саморегуляции и самореализации посредством экономической
активности в соответствии с жизненными планами.
В связи с вышесказанным в значительной части отечественных
психологических
исследований
предпринимательской
деятельности
она рассматривается как вид профессиональной и утверждается, что
предприниматели представляют собой особый профессиональный тип. Эти
исследования выявляют имманентные предпринимательской деятельности
стороны и описывают её требования к личности её субъекта, устанавливая связь
личностных качеств предпринимателя с эффективностью его деятельности,
ставят проблему профессионально-личностного развития предпринимателя [3].
Современное научное понимание предпринимательства далеко от
вульгарных стереотипов, сводящих его сущность к одной единственной
функции – извлечению прибыли. Признавая достаточно сложную детерминацию
предпринимательского поведения, не сводимую к большей или меньшей
прагматичности человек, авторы современных научных трудов подтверждают
результатами своих исследований то, что в этой детерминации, имеющей
преимущественно внутренний характер, проявляется стремление человека
контролировать и проектировать свою жизнь и творчески самореализоваться
посредством экономической активности.
Попытки
выявить
личностные
предпосылки
успешности
предпринимательской деятельности отражены в многочисленных зарубежных
и отечественных исследованиях. Полученные нами данные о личностных
особенностях предпринимателей малых городов подтверждают уже приводимые
выше представления о том, что предприниматели в целом обладают более
высоким уровнем интернальности, готовности к риску и мотивации достижения,
более упорны и энергичны. Понятно, что особую значимость эти качества
приобретают в нашей стране, где требуются дополнительные, причем очень
существенные усилия по преодолению тех препятствий, с которыми сталкиваются
предприниматели: бюрократические барьеры, коррупция, политическая
ангажированность правовой сферы, ситуация тотальной экономической
неопределенности и социальной нестабильности и т. п. [4].
Вместе с тем, специфика ответственности предпринимателя состоит и в
том, что ему приходится регулировать и отвечать за жизнедеятельность других
людей, и не только вовлеченных непосредственно в его дело. Как уже отмечалось,
открытие любой предпринимательской структуры является пусковым механизмом
для социально-экономических изменений, вкладом в социально-экономическое
благополучие общества. Поэтому предприниматель принимает на себя особую
«надиндивидуальную» ответственность – ответственность социальную.
Главная концептуальная идея заключается в том, что предпринимательская
деятельность, имея в основе экономические условия жизнедеятельности
человека, не является чисто экономическим феноменом, а представляет собой
особый социально-психолого-культурологический тип мышления, нравственноэкономический метод хозяйствования. Предпринимательство способствует не
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только повышению материального и духовного потенциала общества, но и создает
почву для практической реализации врожденных и приобретенных способностей
и талантов каждого индивида. В этом смысле оно является междисциплинарным
понятием и имеет не только экономическое, но и психолого-педагогическое
содержание и смысл [5].
Указывается, что предпринимательство может осуществляться в любой
отрасли экономики. В числе характеристик трудового процесса предпринимателя
отмечается, что в начале этого процесса он может иметь только идею и ни копейки
денег. В такой ситуации он должен быть способным убедить (в том числе через
обоснованный бизнес-план) тех, у кого есть деньги, предоставить ему ссуду. При
дальнейшем описании особенностей предпринимательского труда на первый
план выходят способности предпринимателя эффективно взаимодействовать
с другими людьми (с собственными кадрами, в команде, с клиентами и
представителями других организаций) и организаторские способности.
Отмечаются такие особенности предпринимательского труда, как
рискованность, ненормированность, стрессы и перегрузки. Попытки выявить
личностные предпосылки успешности предпринимательской деятельности
отражены в многочисленных зарубежных и отечественных исследованиях.
Как отечественные, так и зарубежные исследователи особо подчеркивают
роль мотивации достижения, рассматривая ее как необходимую предпосылку
успешности человека как. Активно изучалась роль локуса контроля как фактора
успешности предпринимательской деятельности.
Таким образом, современное научное понимание предпринимательства
далеко от вульгарных стереотипов, сводящих его сущность к одной единственной
функции – извлечению прибыли. Признавая достаточно сложную детерминацию
предпринимательского поведения, не сводимую к большей или меньшей
прагматичности человек, авторы современных научных трудов подтверждают
результатами своих исследований то, что в этой детерминации, имеющей
преимущественно внутренний характер, проявляется стремление человека
контролировать и проектировать свою жизнь и творчески самореализоваться
посредством экономической активности.
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ОПТИМИЗМА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ УСПЕШНОСТИ
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Аннотация: В статье рассматривается феномен успешной личность через
призму качеств и особенностей, среди которых важную роль исследователи
отводят оптимизму. Исследование оптимизма строится в рамках двух
направлений: диспозиционного оптимизма Ч. Карвера, М. Шейера и оптимизма
как атрибутивного стиля М. Селигмана, К. Петерсона.
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Abstract: The theoretical research was conducted in order to understand the
phenomenon of successful personality through the prism of qualities and characteristics, among which the researchers assign an important role to optimism. The research
of optimism is based on two directions: dispositional optimism of CH. Carver, M. Sheyer and optimism as an attributive style of M. Seligman, K. Peterson.
Keywords: optimism, successful personality, an attributive style, dispositional
optimism
Последние полвека внимание исследователей приковано к теме
мотивационных особенностей человека, обусловливающих стремление к успеху.
Такое стремление, проявляющееся в значимой для человека деятельности,
согласно большинству авторов, «обеспечивается» мотивом достижения. Именно
высокая мотивация достижения, стремление к успеху определяют реальные
результаты деятельности успешных людей. То есть успех рассматривается ими
как некая жизненная стратегия, которая помогает человеку четко осознавать цель
своей деятельности, направленной на достижение чего-либо, удовлетворения
какой-либо потребности и, как результат, получение материального или
духовного благополучия.
В обыденном понимании успешный человек - это человек, ставящий
перед собой перспективные цели и умеющий их достигать. Если посмотреть
на понятие “успешный человек” более детально, то “успешные люди в глубоком
понимании этого слова - люди, умеющие с наименьшими энергетическими
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затратами достигать наибольших результатов. Их преуспевание связано
именно со способностью всё делать во время, не опаздывать, с умением
чувствовать ситуацию, применять средства, адекватные поставленной задаче,
а не противоречащие ей. Каждая ступенька, ведущая к поставленной цели,
достигается своевременно, и это приносит чувство глубокого удовлетворения”.
Безусловно, получение удовлетворения от достигнутого является необходимым
условием для постановки цели и стремления к достижению новых целей.
В житейской психологии проблема успешности связывается, прежде
всего, с материальными благами: успешный человек - это человек материально
независимый. В научной психологии понимание успеха в большей степени
связано с таким понятием, как активность и самоактуализация. Ведь подлинный
успех - это не только возможность удовлетворения базовых потребностей, но
также личностный рост и развитие.
Среди личностных особенностей, способствующих успеху, исследователи
выделяют следующие:
»» Упорное утверждение своей личности. Эта психологическая
особенность означает безбоязненность в преодолении преград на
пути к достижению целей.
»» Коммуникабельность. Основа этой способности — понимание
психологических особенностей окружающих и умелое использование
этих знаний.
»» Здоровый образ жизни. Физическое здоровье обеспечивает
гармоничное развитие человека в целом, что служит важным элементом
успешности личности.
»» Перспективное видение, т.е. способность точно предвидеть, как будут
развиваться события.
»» Гибкость в поведении. Умение не отступать от своих принципов, но в
нужный момент признать свою ошибку и пойти на компромисс.
»» Креативность. Одно из самых важных качеств людей, демонстрирующих
высокую успешность, которое проявляется в самых широких областях
деятельности. Данное качество можно охарактеризовать, как
способность нестандартно мыслить, видеть новое в привычном круге
вещей и стремление создавать что-то своё.
»» Критичность мышления раскрывается следующими показателями:
независимость суждений, способность пользоваться объективными
критериями, умение находить причины своих ошибок и неудач,
самооценка творческой деятельности, способность формулировать
свои оценочные суждения.
Поскольку успех ассоциируется с активностью человека и невозможен без
его деятельности, выраженной через акт творения, достижения или завоевания,
то многие психологи пытались познать, исследовать его природу.
В настоящее время появляются работы, в которых обсуждается вопрос
о когнитивных детерминантах стремления к успеху и желания добиваться
своих целей. Такая традиция преимущественно характерна для западных
исследователей и просматривается в трудах Д. Макклелланда, X. Хекхаузена, Дж.
Роттера, Б. Вайнера, К. Двек, Э. Скиннер, А. Бандуры и др.
Особое внимание среди когнитивных теорий стремления к успеху
привлекает подход М. Селигмана. Автор считает, что успешность деятельности
обусловлена оптимистическим стилем объяснения событий. Оптимизм как умение
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Подход Ч. Карвера и М. Шейера основан на общей теории саморегуляции
поведения – теории (или модели) «Ожидаемой ценности» Аткинсона. В основе
этой модели лежит идея о том, что поведение строится вокруг некоторой цели и
оно направлено на её достижение. В самом общем смысле цели – это состояния
или действия, которые люди рассматривают как желательные (цели) или
нежелательные (анти-цели). С точки зрения мотивов человека цели могут иметь
разную значимость или ценность.
Второй основной элемент данной модели – ожидание, которое выражается
в чувстве уверенности или сомнении относительно достижения цели. Если
у человека недостаточно уверенности в достижимости цели, то он не будет
предпринимать усилий. Сомнение может воспрепятствовать началу действия или
разрушить действие в ходе его совершения. Только если у человека достаточно
уверенности, он инициирует действие и продолжает свои попытки достигнуть
цели при столкновении с препятствиями. Когда люди уверены в конечном успехе,
они продолжают действовать даже перед лицом значительных трудностей.
Существенно, что цели различаются своей широтой от очень широких,
охватывающих целую сферу жизни человека, до весьма конкретных и частных.
Соответственно, ожидания также могут иметь разную степень обобщения от
частных до очень широких. Ожидания разной степени обобщения (или широты),
безусловно, играют свою роль в регуляции поведения, однако в некоторых
ситуациях особенно большое значение приобретают наиболее общие ожидания.
Это касается, например, сложных ситуаций, успех в которых зависит от множества
неподдающихся учету и контролю факторов или принципиально новых ситуаций,
не имеющих аналогов в прошлом опыте. В таких случаях на первый план выходят
наиболее широкие ожидания человека, выражающие генерализованные чувства
уверенности или сомнения, которые можно назвать оптимизмом-пессимизмом.
Чтобы подчеркнуть обобщенность таких ожиданий, проявляющихся в готовности
определенным образом реагировать на любую ситуацию, в рамках данного
подхода часто используют понятие «диспозиционный оптимизм».
Таким образом, говоря об оптимизме-пессимизме Ч. Карвер и
М.Шейер,имеютввидуширокое,диффузное,проявляющеесявразныхситуациях
чувство уверенности или сомнения, связанное с обобщенными, касающимися разных
сфер жизни положительными или отрицательными ожиданиями. Сталкиваясь с
препятствием оптимисты более склонны действовать уверенно и настойчиво (даже
если продвижения в направлении к цели незначительны), в то время как пессимисты
склонны к сомнениям и колебаниям. Оптимисты уверены, что препятствие, так или
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конструктивно (оптимистично) мыслить и позитивно оценивать свое будущее
является комплексным образованием, влияющим на умение целенаправленно
действовать во внешнем мире, реализовывать задуманное и противостоять
воздействию трудных жизненных обстоятельств, сохраняя психологическое
благополучие. Иначе говоря, оптимизм, по мнению М. Селигмана, является
необходимым условием для достижения личностью успеха в той или иной
деятельности. Но для того чтобы убедится в этом, нам необходимо изучить
социально-психологические особенности оптимизма.
Исследование оптимизма, как уже отмечалась ранее, строится в рамках
двух направлений:
1. диспозиционного оптимизма (Ч. Карвер, М. Шейер и др.)
2. оптимизма как атрибутивного стиля (М. Селигман, К. Петерсон и др.)

иначе, может быть преодолено, в то время как пессимисты ожидают неудачи. Эти
различия в отношении человека к препятствиям помогают лучше понять способы
преодоления (совладания) человеком стресса.
Подход к исследованию оптимизма и пессимизма, сложившийся в
исследованиях М. Селигмана, основывается на его концепции выученной
беспомощности и теории каузальной атрибуции Г. Келли и Ф. Хайдера. Концепция
выученной беспомощности, объясняющая пассивно-беспомощное поведение
человека в различных ситуациях наличием опыта пребывания в ситуациях
безысходности, возникла в ранних исследованиях М. Селигмана. Основные
результаты были получены им в исследованиях на животных, которых помещали
в искусственную ситуацию, связанную с невозможностью избежать негативных
воздействий, например, болевых раздражителей. Впоследствии, оказавшись в
ситуации, где возможно избежание негативных воздействий, такие животные в
отличие от животных контрольной группы, не проявляли активности в поиске
способов решения проблемы. Проверка полученных выводов в исследованиях
с участием людей показала, что аналогичный феномен, который М. Селигман
назвал выученной беспомощностью достаточно часто, однако далеко не всегда,
имеет место у человека. Более того, выяснилось, что существуют индивидуальные
различия в легкости возникновения выученной беспомощности. Для объяснения
этих различий М. Селигман обратился к теории каузальной атрибуции.
В основе теории каузальной атрибуции лежит постулат о том, что человек,
интерпретируя происходящие события и поведение других людей, стремится
к выяснению причин различных событий или поступков. При этом, не имея
достаточной информации, он вынужден приписывать некоторые гипотетические
причины. В результате научения складывается устойчивый стиль атрибуции,
который отражает представления человека о причинах, происходящих с ним
событий и возможности их контроля. Именно стиль атрибуции, по мнению М.
Селигмана, является основой оптимизма-пессимизма как свойства личности.
В соответствии с концепцией М. Селигмана, оптимисты отличаются от
пессимистов тремя основными параметрами стиля атрибуции: постоянством,
широтой и персонализацией. Каждый из параметров характеризует особенности
атрибуции человеком причин положительных (хороших) и отрицательных (плохих)
событий его жизни. Постоянство выступает как временная характеристика
причин хороших и плохих событий, описывая субъективные представления
человека о том, насколько они стабильны. Широта определяет степень охвата
различных сфер жизни теми или иными причинными схемами, универсальность
объяснений. Высокая выраженность параметра широты проявляется в том, что
человек находит настолько широкие и общие причины, что они затрагивают
события во всех сферах его жизни. Параметр персонализации, близкий по смыслу
к тому, что в теории Дж. Роттера называется локусом контроля, характеризует
склонность человека искать причины происходящих с ним событий в себе или в
независящих от себя внешних обстоятельствах.
Таким образом, подход М. Селигмана к исследованию оптимизма- пессимизма
не противоречит подходу М. Шейера и Ч. Карвера, а скорее дополняет его. Если
М. Шейер и Ч. Карвер при определении этих понятий основное значение придают
положительным или отрицательным ожиданиям, то М. Селигман смещает акцент
на причины тех или иных ожиданий, которые, по его мнению, следует искать в
особенностях атрибутивного стиля.
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Множественные данные разнообразных исследований показывают
достаточно большое значение биологических факторов. Например, Л. Тайгер считал
оптимизм эволюционным приобретением человека, обеспечивающим высокую
активность, направленную на поиск их необходимых в сложившейся ситуации
ресурсов. Этот автор говорит о существовании множества нейрохимических
веществ (например, серотонин, гармоны — эндорфины), связанных с
такими близкими психологическими явлениями, как надежда и оптимизм.
Психофизиологические исследования показывают, что оптимизм и пессимизм
могут быть связаны с функциональной асимметрией полушарий головного мозга.
Известно, что подавление активности правого полушария на интеллектуальном
уровне индивида не отражается, но влияет на изменения в эмоциональной
сфере: человека охватывает эйфория, он возбужден, весел, говорлив, его реакции
преимущественно импульсивны. При этом наличие значительного возбуждения
в переднелобных отделах коры левого полушария также вызывает позитивные
эмоции, а подавление активности этого полушария приводит к возникновению
различных депрессивных мыслей и негативных переживаний.
В рамках психодинамического направления авторы указываю как один
из социально-психологических факторов формирования оптимизма влияние
раннего детского опыта общения ребенка со значимыми другими. Например, по Э.
Эриксону, дети, получившие позитивный опыт взаимодействия с предсказуемым
социальным окружением, вырабатывают чувство «базового доверия», в то
время как дети не получившие такого опыта испытывают «базовое недоверие»
к окружающему их миру и людям. Таким образом, можно предположить, что
оптимизм или пессимизм могут быть обусловлены обобщенными ожиданиями
относительно поведения других людей.
Социально-психологическим факторам придает решающее значение
в становлении оптимистического или пессимистического стиля объяснения
американский позитивный психолог М. Селигман. По его мнению, «Стиль
объяснения формируется в детстве, причем сформировавшийся тогда оптимизм
или пессимизм закладывается в основу его будущей личности. Новые неудачи
или победы фильтруются через него, и он становится, наконец, укоренившейся
привычкой мышления».

285 | страна

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

В западной психологии с начала 80-х годов проведено множество
исследований стиля атрибуции, которые показали, что негативный стиль
атрибуции положительно связан с чувством одиночества, депрессией, низкой
самооценкой и отрицательными показателями физического здоровья.
Следовательно, для психологического благополучия личности необходимо
развивать у неё способность мыслить определенным (оптимистическим) образом.
Для решения практических задач образования и развития оптимизма,
важно исследовать источники и факторы, обуславливающие формирование
данной характеристики личности.
Отечественный исследователь оптимизма О. А. Сычев на основе анализа
результатов исследований предпосылок и факторов развития оптимизма
объединил их все в несколько основных групп:
1. биологические факторы;
2. психологические и социально-психологические факторы;
3. социальные и культурные факторы.
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Итак, как упоминалось ранее, оптимизм, по мнению М. Селигмана, является
необходимым условием для достижения личностью успеха в той или иной
деятельности. Так, М. Селигман и П. Шульман доказали, что существует связь
между оптимистическим стилем объяснения жизненных событий и успешностью
в профессиональной деятельности. И примером выступил материал деятельности
страховых агентов. Исследователи предложили агентству по страхованию жизни
Metropolitan Life использовать для отбора персонала, наряду с тестом Карьерного
профиля, диагностирующим умения и навыки потенциального кандидата,
опросник на выявление атрибутивного стиля (ASQ), определяющий степень
оптимистичности. Были составлены две группы: контрольная, в которую входили
страховые агенты, нанятые в результате высоких показателей по Карьерному
профилю, и специальная экспериментальная группа – оптимистическая, в
которую вошли кандидаты с показателями по оптимизму выше среднего и
неудовлетворительными показателями по Карьерному профилю.
Итак, одним из основных элементов успешности личности, психологи
выделяют позитивное мышление, т.е. умение побеждать отрицательные эмоции
в самом начале их появления и способность перестроиться на мысли о своих
целях, возможности их реализации. Поэтому как для теории, так и для практики
важным является вопрос о механизмах влияния оптимистического мышления
на успешность деятельности и личностного функционирования (психического
здоровья). Ряд исследователей доказали, что оптимистическое мышление может
оказывать множественные влияния: 1) на чувство собственной компетентности
и, через это, на внутреннюю мотивацию; 2) на постановку целей (человек,
верящий в возможность достижения успеха и важность приложения усилий
для достижения успешного результата в деятельности, не будет бояться браться
за сложные задачи и ставить перед собой достаточно сложные цели); 3) на
активность в достижении целей: люди, верящие в контролируемость успехов и
неудач, будут демонстрировать настойчивость, работоспособность и готовность
доводить начатое дело до конца; 4) способствовать адаптивным реакциям на
трудности: конструктивная интерпретация неудач способствует адаптивным
поведенческим и эмоциональным реакциям на неудачи, использованию
проблемно-фокусированных стратегий их преодоления.
Таким образом, анализ научной литературы показал, что успешная личность
– это человек, который умеет с минимальными энергетическими затратами
достигать максимальных результатов. Эти люди обладают такими личностными
качествами, как упорство в утверждении своей личности, коммуникабельность,
перспективное видение, гибкость в поведении, креативность, критичность
мышления и, наконец, оптимизм. Связь успешности и оптимистического
мышления продемонстрировал в своих исследованиях М. Селигман. Он доказал,
что оптимисты более успешны в учебной деятельности, профессиональной
(особенно там, где настойчивость, оптимизм и конструктивные реакции на
неудачи наиболее важны), а также в спортивной. Современные позитивисты
установили, что позитивное мышление влияет на внутреннюю мотивацию и, как
следствие, на постановку перспективных целей и их активное достижение, что в
конечном итоге приводит к реализации личности, её успеху.
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Апстракт: Растењето со брат/сестра со посебни потреби е предизвик
за сиблинзите, и истото има влијание на нивниот индивидуален развој. Ова
истражување е спроведено со цел да се добијат сознанија за присуството
емоционални и бихевиорални потешкотии кај сиблинзи на деца со посебни
потреби. Во истражувањето учествуваа 57 сиблинзи на деца со посебни потреби,
и за да се добијат мерки за испитуваните варијабли е користен Прашалникот за
сили и тешкотии наменет за проценка од страна на родителите (The Strengths and
Difficulties Questionnaire – SDQ).
Добиените резултати од истражувањето покажуваат дека кај сиблинзите
на деца со посебни потреби во поголема мера се застапени емоционални и
бихевиорални потешкотии, кои се манифестираат преку негативни емоционални
реакции, проблеми во однесувањето, проблеми во интерперсоналните релации
и слично.
Клучни зборови: емоционални потешкотии, бихевиорални потешкотии,
сиблинзи, деца со посебни потреби

EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DIFICULTIES IN SIBLINGS
OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Abstract: Growing up with a sibling with special needs can be challenging for
the siblings with typical development, and it has an impact on their individual growth.
This research was conducted in order to explore the presence of emotional and behavioral difficulties in siblings of children with special needs. The survey included 57 siblings of children with special needs, and the Strengths and Difficulties Questionnaire
Questionnaire (SDQ) was used to obtain measures for the examined variables.
The results of the survey show that in the siblings of children with special needs,
emotional and behavioral difficulties are more present, and they are are manifested
through negative emotional reactions, behavioral problems, problems in interpersonal relations, etc.
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ЕМОЦИОНАЛНИ И БИХЕВИОРАЛНИ ПОТЕШКОТИИ
КАЈ СИБЛИНЗИ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
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Keywords: emotional difficulties, behavioral difficulties, siblings, children with
special needs
ТЕОРЕТСКИ ОСВРТ
Живеењето со член со посебни потреби е предизвик за сите семејни
членови, без разлика на тоа за каков вид попреченост се работи. Членовите
на семејството во најголем дел го организираат семејниот живот околу членот
со посебни потреби, поради неговата неможност целосно самостојно да
функционира во сите развојни фази. Грижата за член со попреченост сама по
себе бара реорганизација на семејниот систем, односно предизвикува промени
на семејното функционирање на партнерско ниво, родителско ниво, во однос
на релациите родител-дете, но и во однос на релациите меѓу сиблинзите и
нивниот развој. Сиблинзите на деца со посебни потреби исто така се засегнати од
состојбата на нивниот брат/сестра. Истражувањата даваат поделени податоци за
тоа на кој начин состојбата на членот со посебни потреби влијаат врз сиблингот
со типичен развој, движејќи се во континуум од негативно влијание до позитивно
искуство (Kovshoff H., Cebula K., Tsai J. H., Hastings R. P., 2017).
Од една страна, резултатите од истражувањата покажуваат дека растењето
со сиблинг со посебни потреби го развива сочувството кон другите и емпатијата кај
сиблинзите со типичен развој (Bellin et al., 2009; Bellin and Rice, 2009; Caplan, 2011;
Jones et al., 2006), придонесува во развивање позитивни карактеристики како
самоконтрола, толеранција, алтруизам, зрелост, протективност и одговорност
како резултат на справувањето со нивната семејна ситуација (Manisah Mohd A.,
Sarullah S., 2010; Smorti M., Ponti L., 2018; Bellin et al., 2009; Jones et al., 2006). Но,
од друга страна, многу истражувања покажуваат дека растењето со сиблинг со
посебни потреби е поврзан со низа негативни ефекти врз менталното здравје
на сиблинзите со посебни потреби. Џонс и соработниците (2006) овие ефекти
ги разделуваат во две категории: интернализирани емоции и екстернализирано
однесување. Гневот, негирањето, амбиваленцијата, стравот, чувството на вина,
беспомошност, се дел од емоциите присутни кај голем дел од индивидуите кои
растат покрај сиблинг со посебни потреби (Milevsky A., 2016; Bellin & Rice, 2009;
Caplan, 2011; Waite-Jones & Madill, 2008; Senner & Fish, 2012).
Кај сиблинзите со типичен развој е забележан повисок процент на
емоционални проблеми од типот на депресивни симптоми или анксиозност.
(Sharpe & Rossiter, 2002). Проблеми во прилагодувањето, намалена самодоверба
и повисока вулнерабилност за проблеми во менталното здравје се дел од
потешкотиите кои можат да бидат присутни кај сиблинзите на деца со посебни
потреби. (Ellison, D. et al., 1996; Angell, M.E., Meadan, H., Stoner, J.B., 2012; Orsmond, G.I., Seltzer, M.M., 2007) Лонгитудинална студија спроведена во Австралија
покажува присуство на висок процент (15-52%) на емоционални и бихевиорални
потешкотии кај сиблинзите на деца со посебни потреби забележани од родителите
(Giallo, R. et al, 2014) Сиблинзите на деца со посебни потреби имаат повисока
веројатност да имаат проблеми во интерперсоналните релаци за разлика од
сиблинзите на деца со типичен развој, и почесто се соочуваат со проблеми
во односите со врсниците. (Goudie, A. et al., 2013) Бендрикс и Сивберг (2007) и
Сталкер и Конорс (2004) откриваат дека сиблинзите на деца со посебни потреби
биле жртви на булинг од страна на врсниците поради сиблингот со попреченост.
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ИСТРАЖУВАЊЕ
Спроведеното истражување припаѓа на категоријата прелиминарни/
пилот истражувања чиј предмет е проучување на присуство на емоционални
и бихевиорални потешкотии кај сиблинзи на деца со посебни потреби, преку
процена на истите од страна на нивните родители. Цел на истражувањето е преку
дескрипција да се добијат сознанија за присуството емоционални и бихевиорални
потешкотии кај сиблинзи на деца со посебни потреби во однос на утврдените
теоретски вредности, преку процена со користење на Прашалникот за сили и
тешкотии наменет за проценка од страна на родителите (The Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ).
Прашалникот за сили и потешкотии е краток инструмент за проценка на
емоционални и бихевиорални потешкотии кај деца и млади. Содржи 25 ајтеми
кои припаѓаат на 5 субскали: субскала за емоционални симптоми, субскала
за проблеми со прилагодување, субскала на хиперактивност, субскала на
проблеми во релациите со врсниците, и субскала за просоцијално однесување.
Во истражувањето е користена верзија на скалата за процена на силите и
потешкотиите од страна на родителите. Субскалата за просоцијално однесување
нема да биде анализирана и интерпретирана во истражувањето.
Популцијата на истражување ја сочинуваат сите сиблинзи на деца со посебни
потреби на подрачјето на Република Северна Македонија. Истражувањето е
спроведено на пригоден примерок кој опфаќа 57 сиблинзи на деца со посебни
потреби, регистрирани во датабазата на Ресурсен центар на родители на деца со
посебни потреби, на возраст од 9 до 16 години (M=11,7; SD=2,00), и при бирање
на примерокот не беа земени во предвид полот на испитаниците и видот на
попреченост на сиблинзите. Истражувањето беше спроведено во март 2019
година, Прашалникот за сили и тешкотии беше пополнет од страна на родителите
на сиблинзите на деца со посебни потреби и резултатите беа соодветно
анализирани и интерпретирани.
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Наодите од досега спроведените истражувања покажуваат дека и
сиблинзите на децата со посебни потреби имаат и самите „посебни потреби“, и
се популација во ризик. Семејствата со деца со посебни потреби минуваат низ
драматични промени, а истите се рефлектираат врз сите сфери и на животот на
сиблинзите. Од овде се согледува потребата за истражување на емоционалните
и бихевиоралните потешкотии кај сиблинзите на деца со посебни потреби,
нагласувајќи ја важноста за проценка и промоција на добросостојбата на сите
членови на семејството кога се планира третман за децата со посебни потреби.
(Giallo, R. et al., 2014; Sharpe, D., Rossiter, L., 2002)
Тргнувајќи од резултатите од досегашните спроведени истражувања за
бихевиоралните и емоционални потешкотии, беше планирано и спроведено
истражување врз сиблинзи на деца со посебни потреби во Република Северна
Македонија. Истражувањето спроведено во март 2019 година на сиблинзи на
деца со посебни потреби има за цел да открие дали кај сиблинзите на деца со
посебни потреби во Република Северна Македонија се присутни бихевиорални и
емоционални потешкотии.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Направена е дескриптивна анализа за сите варијабли за сите испитаници,
со што се со што се добиени стандардни отстапувања (SD) и аритметички
средини (М). Со Прашалникот за сили и тешкотии наменет за проценка од страна
на родителите (The Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ) се добива
целосен скор за потешкотии на тестот, и засебни скорови за четири скали за
мерење на емоционални и бихевиорални потешкотии (скалата за просоцијално
однесување нема да биде анализирана). Поради тоа, пресметани се и вкупни и
посебни скорови за целиот тест и за посебните субскали, и дадени се теориските
скорови кои покажуваат дека кај испитаниците нема присуство на емоционални
и бихевиорални потешкотии.
Теориски скорови
Добиени скорови
Min
Max
M
Min Max
M
SD
Емоционални проблеми
0
3
1.5
0
7
3.5
2,08
Проблеми во однесувањето
0
2
1
0
5
2.5
1,55
Хиперактивност
0
5
2.5
0
5
2.5
1,56
Проблеми со врсници
0
2
1
0
6
3
1,72
Вкупен скор
0
13
6.5
0
19
9.5
4
Табела 1. Дескриптивни показатели за постигнување на субјектите на
скалите за мерење на емоционални и бихевиорални потешкотии
Во табела 1 се претставени дексриптивни статистици за субскалите на
Прашалникот за сили и тешкотии наменет за проценка од страна на родителите
(The Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ).
На субскалата емоционални проблеми (5 ајтеми), минималниот постигнат
скор изнесува 0, а максималниот скор изнесува изнесува 7 со средна вредност
(М=3,5) и стандардно отстапување (SD=2,78). Добиената средна вредност е
повисока од теориската средна вредност (М=1,5), со што може да се заклучи
дека испитаната група во поголема мера доживува емоционални проблеми.
На субскалата проблеми во однесувањето (5 ајтеми), минималниот постигнат
скор изнесува 0, а максималниот скор изнесува изнесува 5 со средна вредност
(М=2,5) и стандардно отстапување (SD=1,55). Добиената средна вредност е
повисока од теориската средна вредност (М=1), со што може да се заклучи дека
испитаната група во поголема мера доживува проблеми во однесувањето. На
субскалата хиперактивност (5 ајтеми), минималниот постигнат скор изнесува 0, а
максималниот скор изнесува изнесува 5 со средна вредност (М=2,5) и стандардно
отстапување (SD=1,56). Добиената средна вредност е иста како и теориската
средна вредност (М=2,5), со што може да се заклучи дека добиените скорови на
субтестот хиперактивност се во граници на нормалните скорови. На субскалата
проблеми со врсниците (5 ајтеми), минималниот постигнат скор изнесува 0, а
максималниот скор изнесува изнесува 6 со средна вредност (М=3) и стандардно
отстапување (SD=1,72). Добиената средна вредност е повисока од теориската
средна вредност (М=1), со што може да се заклучи дека испитаната група во
поголема мера доживува проблеми со врсниците.
Минималниот вкупен скор за емоционални и бихевиорални потешкотии (20
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ајтеми) изнесува 0, а максималниот скор изнесува 19 со средна вредност (М=9,5)
и стандардна девијација (SD=4). Добиената средна вредност е повисока од
теориската средна вредност (М=6,5), со што може да се заклучи дека испитуваната
група во поголема мера доживува емоционални и бихевиорални потешкотии.
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Спроведеното истражување за бихевиорални и емоционални потешкотии
на сиблинзите на деца со посебни потреби во Република Северна Македонија
покажува дека кај сиблинзите на деца со посебни потреби во поголема мера
се застапени емоционални и бихевиорални потешкотии, кои се манифестираат
преку негативни емоционални реакции, проблеми во однесувањето, проблеми
во интерперсоналните релации и слично. Добиените резултати од истражувањето
се индикатори дека и сиблинзите на деца со посебни потреби имаат потреба
од поддршка за соочување со предизвиците на семејната ситуација. Имајќи во
предид дека истражувањето е прелиминарно, наодите можат да бидат основа
за понатамошни истражувања во областа со цел разбирање на влијанието на
членовите со посебни потреби на индивидуалниот развој и динамиката на
семејното функционирање.
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КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ1
Аннотация: Рассматриваются личностные корреляты беспомощности.
Описываются результаты апробации программы коррекции личностной
беспомощности у подростков.
Ключевые слова: личностная беспомощность, личностные корреляты
беспомощности, коррекция личностной беспомощности, подростки

CORRECTION OF PERSONAL HELPLESSNESS
OF ADOLESCENTS

Проблема беспомощности впервые была рассмотрена Мартином
Селигманом и Джоном Овермаером на основе наблюдения за экспериментами
отечественного учёного И.П. Павлова. Далее изучением этой проблемы
занимались такие зарубежные учёные, как Дональд Хирото, который впервые
перенес изучение беспомощности у человека, Л. Абрамсон, Дж. Тисдейл, Ф.
Хайдер, Б. Скиннер. В отечественной психологии беспомощность рассматривали
Н.А. Батурин, Д.А. Циринг.
Личностная беспомощность – это устойчивое образование, представляющее
собой единство личностных особенностей, создающих предрасположенность к
частому и лёгкому возникновению состояния беспомощности [3].
Помимо личностной беспомощности, некоторыми авторами выделяется
существование личностного уровня, который является противоположным
«беспомощности»
по
своему
психологическому
содержанию
–
«самостоятельность», которая характеризуется высокой волевой активностью,
оптимистическим мировосприятием, эмоциональной уравновешенностью,
интратенсивной мотивацией, креативностью [1]. Оба феномена имеют в
своей структуре четыре основных компонента: волевой, мотивационный,
эмоциональный, когнитивный.
Объект исследования – личностная беспомощность как системное качество
субъекта.
Предметом исследования является сочетание личностных качеств личности,
которые образуют личностную беспомощность в подростковом возрасте.
Цель нашей работы состоит в изучении особенностей сочетания факторов
личности, на основе которых формируется личностная беспомощность.
1. статья написана по результатам выпускной квалификационной работы: Рожнова М.С. Личностная
беспомощность подростка как сочетание качеств личности: бакалаврская работа. Тамбов, 2017.
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Annotation: Personal correlates of helplessness are considered. The results of testing the program of correction of personal helplessness of adolescents are described.
Keywords: personal helplessness, personal correlates of helplessness, correction of personal helplessness, adolescence
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Гипотезы исследования:
1. В качестве личностных коррелят беспомощности выступают:
пессимизм, неадекватный уровень притязаний, экстернальность,
низкая самооценка, ориентация на избегание неудач.
2. Личностная беспомощность в подростковом возрасте поддаётся
коррекции через воздействие на личностные качества подростка,
которые образуют данный феномен.

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

Методы получения информации: аналитический обзор литературы по
проблеме исследования, наблюдение, тестирование, анализ документов,
экспериментальная ситуация. Методы обработки эмпирических данных:
описательная статистика, сравнительный анализ данных с использованием
критерия Стьюдента. При обработке данных использовался пакет математической
статистики SPSS 21.0 RUS.
При проведении эмпирического исследования нами были использованы
следующие методики:
1. Экспериментальная ситуация «Оригами»;
2. Экспериментальная ситуация «Анаграммы»;
3. Тест атрибутивных стилей Л. М. Рудина;
4. Тест «Мотивация к избеганию неудач»;
5. Опросник В.К. Горбачевского;
6. Методика локус контроля Дж. Роттера;
7. Методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейн;
8. Тематический апперцетивный тест (ТАТ).
Сначала среди всех испытуемых проводилась диагностика феномена
личностной беспомощности. В качестве диагностических критериев
выступали атрибутивный стиль и экспериментальная ситуации. По указанным
диагностическим критериям вся выборка была разбита на четыре группы,
три из которых соответствовали гипотетическому описанию личностной
беспомощности.
Нами была проведена диагностика личностных особенностей среди
выделенных групп испытуемых с разным уровнем проявления феномена
личностной беспомощности и самостоятельностью, которые изучались как
контрастные группы [2]. Для этого использовался набор методов исследования
личности, подобранных адекватно задачам исследования и возрасту испытуемых.
Тестирование проводилось в групповой форме, испытуемые в ходе проведения
исследования не разделялись на выше описанные группы для сохранения
чистоты исследования.
Далее в качестве испытуемых выступили 53 человека, из которых у 31
человека был выявлен феномен личностной беспомощности, а 20 человек
прошло тренинговую программу по коррекции данного феномена. Выборочную
совокупность составили по всем программам исследования подростки от 12
до 15 лет, посещающие дополнительные образовательные и развивающие
занятия. Базой исследования на этих этапах выступил Дом детского творчества г.
Рассказово Тамбовской области.
Анализ поведения испытуемых в экспериментальных ситуациях показал,
что выраженная беспомощность присуща 42% испытуемых из исследованной
выборки [2].
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Проявления беспомощности в экспериментальных ситуациях оценивались
по тому же механизму, что и на первом этапе, добавочным фактором считалась
работа с анаграммами, результаты которой были схожи, либо полностью
повторяли экспериментальную ситуацию с техникой оригами: испытуемые
с ярко выраженной беспомощностью сразу отказывались от попыток
преобразовать перепутанные буквы и образовать из них слово и предложения.
При беспомощности средних значений испытуемые отказывались от попыток
на протяжении первой половины отведенного времени. При беспомощности
с низким значением испытуемые отказывались от попыток решить задачу во
второй половине предоставленного времени, либо использовали всё время,
но активность решения задачи была низкой. И последняя группа испытуемых
– с отсутствием проявлений беспомощности – проявляла высокую активность
и заинтересованность в попытке разгадать анаграммы и использовала все
предоставленное время [2].

Анализ данных таблицы (Таблица 1) позволяет сделать два следующих
заключения. Во-первых, близкий к оптимистичному стиль атрибутирования
фактически не присущ исследованным подросткам. Во-вторых, количество
испытуемых со смешанным стилем атрибуции в данной выборке практически
равно количеству испытуемых со стилем атрибуции, близким к пессимистичному.
С учётом полученных данных мы перешли ко второй части исследования
на данном этапе, где предстояло выявить личностные особенности подростков
с различным уровнем проявления беспомощности. Нами были использованы
методики оценки уровня притязаний личности, мотивации к избеганию неудач и
изучения самооценки.
Испытуемые были разделены на 2 группы:
»» высокое значение личностной беспомощности;
»» самостоятельность (отсутствие беспомощности).
С целью выявления личностных особенностей у подростков с различным
уровнем сформированности личностной беспомощности был проведён
сравнительный анализ данных с использованием критерия Стьюдента. Сравнению
подверглись группы с выраженной личностной беспомощностью и отсутствием
беспомощности (самостоятельностью).
В результате анализа данных была получена диаграмма (рис. 1), в которой
отражены отдельные личностные особенности испытуемого, имеющего
беспомощность или самостоятельность.
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Атрибутивный стиль
Количество испытуемых
пессимистичный
5
близкий к пессимистичному
42
оптимистичный
2
близкий к оптимистичному
6
смешанный
45
Таблица 1 – Атрибутивный стиль подростков (в %)

Рисунок 1 – Личностные особенности подростков с наличием/отсутствием
состояния беспомощности
Таким образом, наглядно мы можем увидеть, что степень выраженности
исследуемых личностных особенностей испытуемого напрямую связана
с наличием феномена личностной беспомощности. Так, при выраженной
личностной беспомощности соответствуют крайне низкие показатели по шкалам
оптимизм, уровень притязаний, интернальность, и, соответственно высокие
показатели по шкалам экстернальность и избегание неудач.
При отсутствии личностной беспомощности, то есть в группе с выраженной
самостоятельностью, мы можем увидеть обратные результаты: высокие значения
по шкалам оптимизм, уровень притязаний, интернальность, самооценка,
нацеленность на успех и низкие показатели по шкалам экстернальность и
избегание неудач.
На следующем этапе нашего исследования разрабатывалась и проводилась
программа коррекции личностной беспомощности у подростков.
Используя результаты теоретического и экспериментального исследования,
нами была разработана программа коррекции личностной беспомощности,
которая включает в себя следующие блоки:
»» диагностика (экспериментальная методика «Оригами» и «Анаграммы»);
»» информирование (ознакомление педагогического состава и родителей
о понятии личностной беспомощности, особенностях, сферах);
»» психологический тренинг.
В рамках программы предложен тренинг, направленный на выработку
адекватного уровня мотивационного, эмоционального, когнитивного и волевого
показателей, обучение подростков оптимальным способам разрешения
обнаруженных у них личностных и социально-психологических проблем с опорой
на такие внутренние ресурсы личности, как эмоциональная устойчивость,
принятие себя и других, интернальность в области производственных и
межличностных отношений, адекватная самооценка, стремление к постановке и
достижению жизненных целей.
Итак, в нашем исследовании было доказано, что в качестве личностных
коррелят личностной беспомощности выступают самооценка, атрибутивный
стиль, мотивация к избеганию неудач/нацеленности на успех, уровень притязаний
и атрибутивный стиль. Так, личностную беспомощность характеризуют низкая
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Занятия, вошедшие в программу коррекции личностной беспомощности,
подбирались с учетом выявленных ранее факторов, влияющих на формирование
изучаемого феномена.
Для проверки эффективности программы коррекции личностной
беспомощности был проведен формирующий эксперимент на базе Детского
дома творчества г. Рассказово Тамбовской области. В экспериментальную и
контрольную группы были включены подростки с выявленным феноменом
личностной беспомощности (по 16 и 15 человек, соответственно). Сравнительный
анализ данных по методикам исследования личностных качеств не показал
значимых различий в оценке уровня беспомощности двух групп до реализации
программы коррекции личностной беспомощности.
После реализации программы коррекции личностной беспомощности
в экспериментальной группе подростков, подростки двух групп были заново
протестированы по приведённым методикам.
Важно заметить, что подростки, вошедшие в экспериментальную группу,
регулярно посещали занятия и активно выполняли все задания, как во время
самих занятий, так и домашние задания.
Так, после проведения тренинга мы повторно провели диагностику
личностных качеств подростков, участвовавших в коррекционной программе,
и подростков, которые в ней не принимали участие. Результаты по изменениям
личностных коррелят беспомощности в экспериментальной группе представлены
на рисунке 2. Так же, для чистоты эксперимента, повторной диагностике личностных
особенностей подверглась и контрольная группа (Рис.3). Сравнительный анализ
данных экспериментальной и контрольной групп после проведения тренинга
был осуществлён с использованием критерия Стьюдента для зависимых выборок.
Как видно, в экспериментальной группе наблюдаются положительно
значимые изменения в шкалах оптимизм, интернальность, уровень притязаний,
самооценка. И обратная динамика в шкалах экстернальность и избегание
неудач. Данные изменения свидетельствуют об успешности и действенности
предлагаемой тренинговой программы.
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самооценка, мотивация к избеганию неудач, экстернальность, неадекватный
уровень притязаний, а так же пессимистичный атрибутивный стиль.
Предлагаемый тренинг состоит из следующих блоков:
»» вводный блок (знакомство);
»» когнитивный блок, включающий информирование подростков о
причинах возникновения у них внутриличностных проблем, проблем
в отношениях с окружающим миром, а также о путях, которые могут
помочь в оптимизации отношений как с собой, так и с социумом;
»» эмоциональный блок, включающий эмоциональную проработку
возникших проблем, связанных с отсутствием самореализации, а
также тренинги на преодоление неуверенности;
»» поведенческий блок, включающий обучение подростков продуктивным
стратегиям поведения и навыкам саморегуляции психических
состояний, способствующих нахождению оптимальных способов
решения возникающих личностных и межличностных проблем и
реализации себя в жизни;
»» завершающий блок, направленный на обобщение полученного опыта
и подведение итогов.
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Полученные результаты сравнительного анализа в контрольной группе –
напротив, остаются практически неизменными.
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Рис.2. Сравнительный анализ личностных особенностей подростков
экспериментальной группы до и после проведения тренинга

Рис.3. Сравнительный анализ личностных особенностей подростков
контрольной группы до и после проведения тренинга
Таким образом, в нашем исследовании было доказано, что в качестве
личностных коррелят личностной беспомощности выступают самооценка,
атрибутивный стиль, мотивация к избеганию неудач/нацеленности на успех,
уровень притязаний и атрибутивный стиль. Так, личностную беспомощность
характеризуют низкая самооценка, мотивация к избеганию неудач,
экстернальность, неадекватный уровень притязаний, а так же пессимистичный
атрибутивный стиль.
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После реализации программы коррекции личностной беспомощности у
подростков, обработки результатов и их сравнения мы пришли к выводу, что
личностная беспомощность в подростковом возрасте поддаётся коррекции через
воздействие на личностные качества подростка, которые образуют данный феномен.
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АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИТЕ НАГЛАСИ И ТЪРСЕНЕТО НА
ПОМОЩ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Със своята повсеместна разпространеност, ранно начало, склонност към
хронификация, прогресивност и проява на функционален дефицит шизофренията
е едно от сериозните предизвикателства за медици, социални работници,
психолози обществото като цяло. Боледуващите от шизофрения често проявяват
хронични увреди, проявяват затруднения в самообгрижването, социалната
свързаност и трудоспособността. Шизофренията е много чувствителна към
психосоциални въздействия, но изисква подкрепа, която е по-цялостна, по
интензивна в личностов план отколкото при повечето хронични соматични
заболявания. На преден план преди всичко трябва да се овладеят т. нар.
позитивни симптоми, които откъсват пациента от реалността и биха могли да
доведат до несъответно или опасно поведение. Следва да се преодолеят липсата
на мотивация, асоциалността и другите негативни симптоми, които очуждават
допълнително болния от обществото. Често пъти пациентите очакват отхвърляне,
чувстват се неспособни и непълноценни, именно за това ограничават или напълно
прекратяват социалните си контакти. Липсва им инициатива да предприемат
опити, за да получат желаното от тях, отказват да приемат назначеното им
медикаментозно лечение, което, от своя страна, ги включва в един порочен кръг.
Именно тук е важна подкрепата, която ще получат от семейството, от здравните и
социални служби и обществото.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Психичната болест е заобиколена от много митове, които обикновено са с
негативен характер: “Хората с психична болест са агресивни и непредсказуеми”, “За
психичните болести няма лечение”, “Щом веднъж човек се разболее това е до живот”,
“Срамно е да имаш психична болест, защото те се дължат на безволие”, “Наличието
на психична болест означава, че човек не може да се грижи сам за себе си и да
бъде отговорен за живота си” и т.н и т.н. Всички те карат хората с психична болест
и семействата им да крият факта на заболяването и да го държат в тайна. Това има
последствия в няколко посоки. От една страна забавя търсенето на помощ и лечение,
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Abstract: Schizophrenia makes a very different person. It causes major health
problems and social difficulties. Takes part in the deterioration of quality of life. Surrounded and neglected due to illness, it is psychological that they draw attention to
themselves in ways that, in others, are socially inappropriate. Recurrents not only add
psychological burden to individuals, their friends and families, but are also expensive
for the government and the health system. Recurrence prevention is therefore a major
concern and is related to the main purpose of any treatment: remission of positive and
negative symptoms within the framework of functional recovery.
Keywords: Schizophrenia, нагласи
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от друга – ограничава социалните контакти на семействата и те се изолират, като
остават сами с тайната си. Достъпът на семейните членове до източници на социална
подкрепа, е силно ограничен. Така както самият човек с психично-здравен проблем,
така и семейството му са подложени на социална изолация.
ЦЕЛ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Цел на настоящото проучване е да открием и анализираме социалните
нагласи на болни от шизофрения и желанието за тъсене на помощ на база на
личната им самооценка и оценката на техните близки.
В изследването са включени 75 хоспитализирани пациенти в ДПБ „Св.Иван
Рилски“ гр. Нови Искър, 32 мъже и 43 жени и близките им. Получените резултати
и от двете групи са обобщени в сравнителен анализ.
На болните и близките им бе предоставена възможността самостоятелно в
уединение да попълнят скалата PSP (Personal and Social Performance scale; Derived
from the SOFAS - Social and оccupational Functioning Assessment Scale, Morosini. P, 2000).
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
При представяне на резултатите от PSP-скалата на графиките е посочено
процентното съотношение на положителните отговори на пациентите и техните
близки.

Разпределението на данните от методиката – пациенти е представено на
фигура 1.
Съгласно данните, значителна част от изследваните лица са търсили
помощ в отделни структури на обществото. Така търсилите работа са 40%,
но тези които са я намерили и реално осъществяват трудова дейност са 12%.
Приблизително аналогично е състоянието и на търсенето на помощ от страна на
социалните служби. От търсилите такава помощ 45%, я намират - 31%. Данните,
предоставени от респондентите сочат, че 41% от тях са посетили психолог, може
да се предположи сравнително добра социална ориентираност, но би могло
това да е свързани и с изготвяне на заключение за ТЕЛК. Като цяло може да се
направи извод, че пациентие са склонни да насочат очакването си за помощ към
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съответните институции, като по-голяма част от потърсилите намират и реална
подкрепа. Заедно с това, все още остават сериозни резерви в тази област.

Както се вижда от данните, в областта на нагласите и търсенето на помощ,
данните посочени от болните и техните близки са в значителна степен сходни.
Различия могат да се установят при търсенето на съдействие от страна на
социалните служби, като различието от 3% е свързано с допълнителните усилия,
които са направили близките при търсене на помощ, касаеща подкрепата на
пациентите. Същото така различия могат да се констатират и при назначението
на болните на работа. Може да се предположи, че посочените различия се дължат
на субективното мнение на болните, като част от изпълняваните от тях дейности,
те не разглеждат в качеството на реално изпълнявани трудови задължения.
Видно може да се констатира и различие при мнението на болните и близките, в
оказването на помощ от страна на съответните социални служби. Тук процента,
определен като реална помощ и посочен от близките е по-малък от този, който
посочват самите болни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамките на настоящото изследване се установи, че малък процент от
пациентите с диагностицирана шизофрения работят, тъй като не получават
подкрепа при намирането на работа. Видно от резултатите е, че почти половината
от изследваните лица са търсили работа. 45 % от пациентите са тъсили
съдействието на социалните служби, но социална помощ и подкрепа е била
оказана едва на 31% от тях.
Дори когато са в състояние да осъществяват обществено полезна дейност,
както и да изпълняват съществена част от своите социални ангажименти,
наличието на психично заболяване се оказва съществен фактор за „социално
отхвърляне“. Видно от проведеното изследване е, че по-голяма част от пациентите
(55%) нямат нагласата да търсят помощ, както и процентната разлика на отказ за
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Сходствата и различията между данните посочени от пациентите и
техните близки по отношение на социалните нагласи и търсенето на
помощ са представени на фиг. 2.

помощ от страна на социалните служби. Като положителен елемент може да се
направи и извод, че все пак въпреки липсата на реален, чувствителен резултат,
все пак работата на социалните работници е субективно възприета от страна на
болните, като такава, която има за тях положителен ефект.
ЛИТЕРАТУРА
1. Германов, Д. Стигмата на психиатричното заболяване, І-во издание,
София, 2006.
2. Сотиров, В., Германов, Д., “Дневен център за психосоциална
рехабилитация за хора с тежки психични разстройства – същност и
перспективи за развитие. Част І. Социално-исторически и теоретични
предпоставки”; Социална медицина. Тримесечник на дружеството по
социална медицина, 2007; брой 2.
3. Попов, Хр. Психопатология на човешката агресия. София, изд. Лик,
2006; стр. 162-195.
4. Хранов, Л. Когнитивни нарушения при шизофрения, 1999.
5. Thornicroft, G., Brohan, E., Rose, D. et al. Global pattern of experienced
and anticipated discrimination against people with schizophrenia: a cross‐
sectional survey. Lancet, 2009; 373:408‐15.
6. Andrzej, A., Recovery from psychiatric disability and personal autonomy.
Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2012; 4 : 5–8.
7. Bower, B. Family shroud for the mentally ill. Science News, 1998; 153(10),
152.
8. Brohan, E., Elgie, R., Sartorius, N. et al. Self‐stigma, empowerment and
perceived discrimination among people with schizophrenia in 14 European
countries: the GAMIAN‐Europe study. Schizophr Res, 2010; vol. 122, pg.
232‐8.
9. Marshall, M. How effective are different types of day care services for people
with severe mental disorders?; Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe (Health Evidence Network report), 2005.

ДЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2019

Илияна Михалакиева
Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна
Република България

616.895.4:616.895.8-052

Доц. д-р Ана Чучкова
Международен славянски университет „Г. Р. Държавин„ Свети Николе - Битоля
Република Северна Македония

СИМПТОМИ НА ДЕПРЕСИЯ И ТРЕВОЖНОСТ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Шизофренията е едно от най-тежките и сериозни психични заболявания,
тъй като тя разрушава не само интелектуалните възможности и личния живот
на човека, но и емоционалния и социална част от него. (Malá, Pavlovský, 2002)
Приблизително един процент от населението на света боледува от нея, кето
представлява около 70 хиляди души в България. (НЦООЗ, София 2012). Тя се
появява във възрастов период, за която се предполага, че хората са най-активни възраст от 15 до 35 години. На тази възраст човек просто формира своите идеи за
живота си, прави планове и мечти за всичко, което ще може да направи в бъдеще.
След появата на шизофренията всичко за него се разпада. Шизофрения често се
появява много неочаквано и това нарушава живота не само на пациента, но също
така живота на семейството му. Той причинява влошаване на качеството на живот
и множество социални проблеми.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Сама по себе си шизофренията не е единствената причина за влошаване на
качеството на живот на хората с това заболяване. Голяма част от това бихме могли
да припишем и на отношението на самото общество. В обществеността има голяма
липса на информация за това психично заболяване, в резултат на което битуват
много предразсъдъци и митове. На тази основа, хората страдащи от шизофрения
са стигматизирани и тяхната интеграция в нормален живот е много по-затруднен.
Както следва, хората страдащи от шизофрения се сблъскват с много личностни и
социални проблеми. (Ониът С., “Воденето на случай в психиатричната практика”,
София, БПА, 1999). На фона на тези преживявания пациентите с шизофрения
преживяват депресивни и тревожни състояния.
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Abstract: Mental illness makes the man a very different erent person, especially
when he lives a normal life before the outbreak of a disease. Schizophrenia is one of
these illnesses. It begins most often at the age of 15-35. It causes large health problems
and also social difficulties. It participates in deterioration in quality of life. To be able
to help people suffering from this disease, it is necessary to understand the problem.
Keywords: Schizophrenia, Depression, Anxiety
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ЦЕЛ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Цел на настоящото изследване е да проследим и анализираме показателите
на психопатологичните симптоми на болни от шизофрения на през призмата на
личната им самооценка и интерпретация.
В изследването са включени 52 хоспитализирани пациенти в ДПБ „Св.Иван
Рилски“ гр. Нови Искър , 25 мъже и 27 жени.
В първата част на изследването бе попълнена анкетна карта, носеща
ингормация за демофрафските данни и социалното състояние на пациента. На
по-късен етап на пациентите бе предложена възможността самостоятелно в
уединение да оценят своите лични преживявания (проблеми и оплаквания) на
база на скалата Симптомен контролен списък-90-ревизиран (SCL-90-R) (Symptom
Checklist 90-R (SCL-90-R), (Leonard R. Derogatis, 1992). Той е предназначен да оцени
широк спектър от психологически проблеми и симптоми на психопатологията на
психиатрични пациенти.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите от SCL-90-R могат да бъдат интерпретирани на три нива: обща
изразеност на психопатологичната симптоматика, изразеност на отделните скали
и изразеност на отделните симптоми.
Проявни форми на депресия

Данните за проявните форми на депресивните състояния са представени на
фиг. 1.
Фиг.1.Признака депресия в извадката на лицата с шизофрения.
Депресивността е един от характерните признаци, намиращи своето
проявление при повечето случаи на шизофренно поведение. Съответно и редица
от показателите, включени в айтемите попадащи в тази категория намират своето
значимо проявление при болните с шизофрения. Именно поради това, някои
от белезите се проявяват значимо при по-голямата част от извадката. Към тази
категория могат да бъдат отнесени: липсата на интерес към заобикалящите
събития и факти, нарушенията на нормалната сексуалност, високата тревожност,
безнадеждността в проекция към бъдещето, опасенията от преследване.
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Количествените параметри на тревожността в извадката са представени
на фиг. 2.
Фиг.2. Признака тревожност в извадката на лицата със заболяване.
Тревожността, както и депресивните форми също така е „честа спътница“ на
заболяването. Това предполага, че такива елементи на поведенческата структура
като враждебността, внезапна тревожност, напрежение, неспокойствие водещо
до нарушение на нормалната работоспособност, периоди на страх и паника са
достатъчно силно проявени при респондентите. Заедно с това в показателите
на тревожност могат да се констатира значително по-голяма дисперсия, в
сравнение например с депресивните състояния. Значително по-високи са
както средните показатели на отделните айтеми, така и слабите им значения.
Практически всички айтеми имат показатели за отсъствие на определени
признаци. Разбира се, това може да се отдаде в определена степен на това,
че респондентите не винаги са в състояние да си дадат ясен отчет за това, в
коя категория могат да поставят съответната форма на тревожност, която те
изпитват в конкретния момент от време. Данните, посочени в изследването
показват, че елемента на тревожност е значително по-вариативен, в сравнение
с посочените по-горе елементи. Съответно, може да бъде направен извода, че
при създаването на съответните условия, болните (поне тези които са включени
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Показателите по другите признаци варират, в зависимост от особеностите на
развитието на заболяването, както и от това какви грижи се полагат за болния от
страна на неговите близки.
Депресивните състояния са сериозна пречка пред установяването
на продължителни социални контакти, както и пред възможността да се
осъществява трудовата дейност, особено продължително време и при висока
степен на еднообразие на труда. Не случайно, значителна част от респондентите,
посочват че „всичко им е трудно“. Заедно с това, при сравнително голям брой от
тях не възниква пренасяне на отговорността за състоянието върху околните,
което показва възможност за социална интеграция на 30% от лицата с които е
проведено интервю.
Проявни форми на тревожност.

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

в извадката), могат да бъдат в състояние, което да намали нивото на тревожност
до нива, при които съответните хора да осъществяват работна дейност, както и
нормални като цяло социални контакти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данните от проведеното изследване показват, че високата степен на
междуличностна чувствителност и спецификата на интерпретацията на отношенията,
правят трудно поддържането на предвидим комуникационен процес с болните.
Резултатите от депресията / тревожността корелират в значителна степен с възрастта
и наличието на позитивните симптоми. Отчетени са липсата на интерес към
заобикалящите събития и факти, нарушенията на нормалната сексуалност, високата
тревожност, безнадеждността в проекция към бъдещето, опасенията от преследване
при голяма част от пациентите участвали в изследването. Многовариантният анализ
показва тези резултати, с изключение на това, че първият епизод не е значителен
предиктор за депресивни и тревожни резултати.
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АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВКЛЮЧВАНЕ В СОЦИАЛНО
ПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ НА ПАЦИЕНТИТЕ
С ШИЗОФРЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
В България наличието на сериозна психична болест е тежко изпитание, както
за самия човек, който страда, така и за близките му. Това важи в особена сила за
пациентите, тъй като е налице остра нужда от работещи програми за оказване на
подкрепа – психологическа, емоционална, финасова, информационна. Необходимо
е професионалната общност да признае страданието на семействата, в които има
човек с психична болест, да изследва потребностите им и да предложи адекватна
подкрепа и възможности за включване на пациентите с шизофрения в обществото .
ИЗЛОЖЕНИЕ
Пациентите, страдащи от шизофрения са стигматизирани и тяхната
интеграция в нормален живот е много по-затруднен. Както следва, хората
страдащи от шизофрения се сблъскват с много личностни и социални проблеми.
(Ониът С., “Воденето на случай в психиатричната практика”, София, БПА, 1999).
Ние отчитаме като важна ролята на мотивацията на пациентите с шизофрения
за включване в социално полезни дейности. Това би им придало смисленост на
ежедневието. Това е начин те да бъдат част от обществото като цяло. Считаме
че е необходимо е да се разберат проблемите и индивидуалните преживявания
и нужди на тази целева група хората в детайли, за да им бъде предоставена
ефективна помощ с оглед социализирането им. Ние отчитаме необходимостта
от мотивирането и включването на пациенти с шизофрения в социално полезни
дейности. Също така от изключителна важност е и разработването на стратегии
за работа със семействата, в които има човек с психична болест трябва да имат и
социален фокус, целящ увеличаването на социалната подкрепа за семействата и
включването на пациентите в обществото.
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Abstract: Schizophrenia is associated with a loss of working days and a lack of
well-being. A total of 65 respondents took part in group discussions designed to enable
them to raise, discuss, and reflect upon, different arguments. In future health services
leadership will require much more than traditional networking with other organisations
and groups and will need to focus on developing and securing external agreement to
an agenda for positive change, turning the apparent constraints of the external environment, determined primarily by government policies, into opportunities.
Keywords: Health, Schizophrenia, Social problems
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ЦЕЛ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Целта на настоящото изследване е да изследваме и анализираме показателите
на степента на включване в социално полезни дейности на пациентите с
шизофрения на през призмата на личната им самооценка и интерпретация.
В изследването са включени 65 хоспитализирани пациенти в ДПБ „Св.Иван
Рилски“ гр. Нови Искър , 37 мъже и 28 жени.
На пациентите бе предложено да отговорят на въпроси съдържащи се в
изготвена за изследването Анкетна карта – социо-демографски данни за пациента;
(пол, възраст, семейно положение, бр. деца, образование, работа, наличие на
ТЕЛК, бр. хоспитализации и др.), след което на пациентите и на техните близки им
бе предоставена възможността самостоятелно в уединение да попълнят скалата
PSP (Personal and Social Performance scale; Derived from the SOFAS - Social and оccupational Functioning Assessment Scale, Morosini. P, 2000).
В процеса на провеждане на интервютата на отделните пациенти, както и
на техните близки са направени разяснения относно използваните в анкетните
карти термини.

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Представянето на резултатите по скала социално полезни дейности са
представени на фиг.1.
Данните, посочени на фиг.1 показват, че достатъчно голяма част от
респондентите са в състояние да извършват социално полезни дейности.
Така, 12% от тях работят, значителна част 31% се включват в извършването на
домакинската дейност. Може да се направи предварително съждение за това,
че за респондентите от тази категория възникват определени затруднения
при извършването на социално полезни дейности, които изискват колективни
действия. Така, сравнително малък процент декларират, че участват в групови
форми на активност, както и сравнително малка част посещават курсове за
преквалификация, което неминуемо се отразява върху нивото на тяхната
квалификация. Малко по-различно е положението при рехабилитационните
центрове и програми, участие в които декларират 20 % от респондентите. По
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всяка вероятност тази различа се дължи на факта, че в тях респондентите са
приети, за разлика от другите социални структури, свързани с тяхната дейност.

При отговорите на тези въпроси от скалата, разминаването в данните,
предоставени от пациентите и техните близки е по-голямо. Възможно е,
причините за това да бъдат от чисто обективен характер. В частност, реалното
възприятие от страна на близките да се разминава със субективното усещане,
което имат болните. С оглед на същността на самото заболяване, за тях може
да бъде приемливо извършването на определена дейност за дома, докато
реално те да не дават принос за поддържане на домакинството (именно в
този аспект е най-същественото различие на данните - повече от 10%). Също
така, възможно е ритуализацията на определени действия, да се възприема
от пациентите като нещо естествено, докато роднините да отдават тяхната
дейност на привързаността към определен култ (разликата по този показател
е 4%). Все пак, с оглед на въздействието на обществено полезната дейност
върху психиката и значението и за социалната адаптация на болните, трябва да
се посочи следното: за потребностите на превенцията и рехабилитационната
практика по този показател е целесъобразно да се приемат показателите
на болните (поради значението на тяхното субективно усещане), докато за
социалната адаптация, би било целесъобразно да се приемат онези данни,
които посочват техните близки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проявленията на заболяването при отчетен контрол на състоянието дава
възможност болните да участват в икономическият и социалният живот, като
нарушенията, свързани с проявите на заболяването не могат да се разглеждат
в качеството на фактор за възникването на определени ограничения в тази
връзка. в значителна степен затрудняват процеса на социалната интеграция
на болните, особено в социална среда, която не е подготвена за тяхното
възприемане. Заедно с това, данните от изследването показват, че при
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Сравнението на данните, показани от роднините и пациентите, по
отношение на социално полезните дейности е представено на фиг.2.

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

контролируема социална среда, съобразена с особеностите на заболяването,
болните биха могли да се адаптират към нея.
Разбира се се налага и полагането на съответни грижи и подкрепа за
както за пациентите, така и за техните близки, които много често не са начсно
със заболяването и неговите характерни особенности. Данните от изследването
показват, че при контролируема и подкрепяща социална среда, съобразена с
особеностите на заболяването, болните биха могли да се адаптират към нея.
На практика, при наличието на необходимата подкрепа те биха могли не
само да бъдат част от обществото, но и да развият икономическа активност, която
да ги направи по-малко зависими от социалното подпомагане.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Психотичните симптоми при шизофрения обикновенно силно обременяват
пациентите и техните близки. Те променят начина, по който пациентите се
отнасят с другите и начина, по който те изживяват себе си, променя цялостно
възприятията и интерпретациите по отношение на околния сват като цяло. По
време на обостряне на заболяването пациентите се чувстват дълбоко променени.
Наличието на психотични симптоми смущава както пациентите, така и техните
близки (Картър, Р., Голант, С., 2002). Пациентите с шизофрения в това състояние
не възприемат конкретно действителността, преценяват я неправилно или
губят контрол над своите мисли и воля. Това налага регулярно проследяване
на състоянието им с оглед контрол над тези състояния. Голяма част от хората
асоциират шизофренията с непредсказуемост и агресивно поведение поради
липса на достатъчно информираност.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Хроничните психични заболявания и по-специално шизофренията са
сериозен проблем на българското здравеопазване. Една от най-неприятните
последици на шизофренията не е свързана със самата болест, а с негативното
отношение от страна на околните към боледуващите от шизофрения. В
обществеността има голяма липса на информация за това психично заболяване,
в резултат на което битуват много предразсъдъци и митове. Медиите от своя
страна играят значителна роля в засилването на страха и негативното отношение
към психично болния. Проблемите, с които се сблъсват в ежедневието си хората с
психична болест са много. Като един основен проблем можем да насочим фокус
върху сблъсъкът с отношението на обкръжаващата го среда и отношенията в нея.
(Попов, Хр., 2006).Често болните стават жертва на предразсъдъци от страна на
обществото, често на агресивно или предизвикателно поведение. Голяма част от
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Abstract: Schizophrenia increases the risk of aggressive behavior and violent
crimes, and different approaches are used to tackle this problem. One reason for this
is that aggressive behaviors in schizophrenia are heterogeneous in origin. We are
looking for ways that can lead to aggressive behavior in patients with schizophrenia.
Knowing the patient’s historical trajectory by clinicians can lead to the choice of optimal treatment for aggressive behavior. Adherence to treatment has a crucial role to
play in preventing aggressive behavior in patients with schizophrenia.
Keywords: Schizophrenia, Агресия;
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хората асоциират шизофренията с непредсказуемост и агресивно поведение. И
макар че понякога подобни поведенчески отклонения се наблюдават по време
на обостряне на заболяването, голямата част от болните от шизофрения са тихи,
затворени в себе си и дистанцирани от обществения живот. Независимо от това,
те често са отбягвани от познатите, съседите и дори от близките си роднини,
тъкмо поради предубеденото отношение спрямо тях.
ЦЕЛ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Цел на настоящото изследване е да проследим и анализираме показателите
на проявено агресивно поведение на болни от шизофрения на база на личната
им самооценка и оценката на техни близки.
В изследването са включени 45 хоспитализирани пациенти в ДПБ „Св.Иван
Рилски“ гр. Нови Искър, 26 мъже и 19 жени и близките им. Получените резултати
и от двете групи са обобщени в сравнителен анализ.
На болните и близките им бе предоставена възможността самостоятелно да
попълнят PSP (Personal and Social Performance scale; Derived from the SOFAS - Social
and оccupational Functioning Assessment Scale, Morosini. P, 2000).
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Представянето на резултатите ит настоящото изследване посочено
процентното съотношение на положителните отговори на пациентите.

Разпределението на данните е представено на фиг.1
Данните, посочени на фиг.1 показват, че респондентите имат относително
умерени прояви на агресия и обезпокоително поведение. В повечето случаи,
такъв тип поведение респондентите проявяват като форма на социално
адаптация, „социален призив“ към околните. Не случайно, агресивното поведение
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Сравнението на данните от отговорите на пациентите и техните близки е
посочено на фиг.2.
Данните, посочени от близките на пациентите и тези които посочват самите
те, в някои от проявните форми на агресивното поведение са близки по значение,
докато в други те се разминават. Може да се предположи, че възприятието на
самия болен и на околните в някои позиции се различават. Основния проблем,
който възниква в този случай е в каква степен проявите на обезпокоителното
или агресивното поведение могат да бъдат опасни за околните и в каква степен
особеностите на това поведение могат да се отразят негативно върху социалната
адаптация на пациентите. С оглед използването на конкретната методика и
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най-често се изразява под формата на спорове, разговори на висок глас и други
прояви, които са достатъчно често срещани и при лица, които не подлежат на
хоспитализация. Крайните форми на агресия, при респондентите са достатъчно
ограничени. Така, реалните опити за нараняване на други хора са декларирали
едва 8% от респондентите, а чупенето на предмети - 15%. Външните проявни
форми на невротично поведение могат да се отбележат при около 20% от
респондентите, което с оглед на наличието на заболяване е близък до средните
показател. Интересно особеност може да се отбележи при самонараняванията
и опитите за самоубийства. Самонараняване посочват 25% от респондентите,
докато реалните опити за самоубийства - посочват 15%. Вероятно, този начин
на поведение е свързан с отбелязаната по-горе социална изолация и съответно
демонстративно самонараняване, мотивирано от привличане на вниманието на
околните. Нарастване на собствената мнителност отбелязва среден процент от
респондентите, което показва, че липсата на адекватен подход в околните, изостря
чувствата на респондентите, което на свой ред води до прояви нарушаващи
общоприетите социални норми.
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използваните в изследването статистически подходи, като праг на същественост,
може да се възприеме различието в рамките на 2%.
Като се направи анализ на разликите на обезпокоителното поведение
се вижда, че най-високи са показателите на различия в такива елементи като:
повишаване на тон (6%) и твърде фамилиарно общуване с непознати хора (6%). В
отношение на другите форми на обезпокоително поведение данните, посочени от
самите болни и от техните близки се намират или на прага на същественост или са
значително по-ниски. Въпреки че тези проявни форми са достатъчно неприятни
и дори отблъскващи за околните, реално формите на агресия са крайно редки
(разбира се, трябва да се вземе под внимание факта, че даденото изследване няма
представителен характер и неговите данни могат да се разглеждат като приложими
единствено за болните от посочените категории). Заедно с това, очевидно че
трудовата и социалната активност на болните трудно би могла да се реализира
сред хора, които не са готови да приемат особеностите в поведението на болните.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамките на настоящото изследване изготвено на базата на самооценка на
пациентите и оценка на поведението на пациентите изложено от техните близки
се установи, че пациентите, които приемат редовно терапия рядко проявяват
агресия и имат предизвикателно поведение. Видно от резултатите е, че често
те влизат в спор с околните (35%). Налице са и определени затруднения при
самостоятелното приемане на лекарства с оглед спецификата на заболяването,
както и това, че се налага да бъдат подсещани да посетят лекуващ психиатър
поради нежеланието да се потърси специализирана лекарска помощ или да се
провежда лечение поради страх, че ще се разкрие тайната на болестта им. Когато
пациентите се страхуват или се чувстват заплашени, наличието на психоза,
трябва да се имат предвид опасни и агресивни реакции. Необходимо е редовно
проследяване на психичното състояние и придържане към назначената терапия
с оглед намаляване риска от агресивно поведение. Отчетено бе, че при наличие
на напрегнати социални отношения, провокиращи и без това високата степен на
напрежение на болните, може да се очакват изблици на агресивно поведение.
Препоръката, която можем да направим с оглед резултатите от проведеното
изследване в модела на следболничната помощ е, че следва да се предвиди и активно
подпомагане на семействата на болните с оглед създаване на необходимите условия
в семейството при които да бъдат подготвени условия за максимален психологически
комфорт и редуциране на ситуации, предполагащи провокативното и агресивно
поведение както от страна на близките, така и от обществото.
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Апстракт: На примерок од 740 испитаника на возраст од 11 до 14 години,
поделен во два суппримерока 349 испитаници од машки и 391 испитаник од
женски пол реализирано е истражувањето со основна цел да се утврди влијанието
на мотивите за занимавање со физичка-спортска активност, ставот кон спортот,
перцепираната социална подршка од другарите и фамилијата кај учениците
од различна етничка припаднот. За реализирање на целите на истражувањето
првиот и вториот суппримерок е поделен во две групи во зависност од тоа дали
се од македонската етничка заедница или од друга етничка заедница.
Мотивите кон физичката активност е проценети со склата Behavior Regulation Exercise Questionnaire (BREQ) и Motives For Physical Activity Measure - Revised
(MPAM-R), додека ставот кон спортот со Кнееров инвентар на ставови. Разликите се
обработени со мултиваријантна и униваријатна анализа на варијансата (МАНОВА
и АНОВА).
Врз основа на добиените резултати може да се констатира дека испитаниците
од машки пол што припаѓаат на македонската етничка заедница покажуваат
повисоки вредности во варијаблите внатрешен регулатор – intrinsic motivation,
интерес/уживање и натпреварувачки предизвик. Испитаните од женски пол кои
припаѓаат на различна етничка заедница постојат статистички значајни разлики
во внатрешен регулатор – intrinsic motivation (на пример, Јас вежбам бидејќи е
забавно), автономен индекс на силината на саморегулација на мотивираноста
кон физичката активност и ставот кон спортот. Испитаниците од женски пол
кои припаѓаат на македонската етничка заедница се по мотивирана за физичка
активност и имаат по позитивен став кон спортот во однос на учениците од
другите етничка заедница.
Клучни зборови: ученици, мотивација, мекедонска етничка заедница,
друга етничка заедница
ВОВЕД
Постојат повеќе теоретски модели со кој се објаснува физичката активност
и факторите кои влијаат врз истата. Некои од теориите и моделите првенствено
биле конструирани да ја објаснат физичката активност и факторите кои влијаат
врз истата, додека други теории и модели биле конструирани во насока да се
интервенира со цел да се зголеми нивото на физичката активност кај популацијата.
Една од тие теории е теоријата на самоопределување (Self – Determination Theory, SDT [Ryan & Deci, 1985, 2000] ). Теоријата на самоопределување може
да се користи да помогне во разбирање зошто децата и младите се занимаваат
со физичка-спортска активност и дали имаат намера тоа да го направат тоа во
иднина. Но и личните мотиви за физичка активност се исто така важни. Најчестите
идентификувани мотиви кај луѓето за занимавање со физичка активност се: да
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се подобри или одржи здравјето, да се подобри физичкиот изглед, уживање,
желба за натпреварување, општествени искуства и добивање на психошока
корист. Мотивите кои се регулирани од надворешниот мотивациски регулатор
(пр. подобрување на физичкиот изглед) не можат да бидат трајни како оние кои
се суштиски (пр. уживање, социјалните и психолошките). Како поединецот ја
перцепира автономијата е одлучувачки фактор. Во повеќе студии се користела
теоријата на самоопределување како рамка за истражување на физичкатаспортската активност и влијанието на социо-демогравските фактори врз истата
(Wilson et. al. 2004; Fredrick &Rajan, 1993; Vilson i Roxers 2002; Maltbi & Dan 2001).
Целта на ова истражување е да се утврди дали постојат разлики во
мотивите за физичка активност меѓу момчињата и девојчињата од различна
етничка заедница.
МЕТОДИ НА РАБОТА
Истражувањето реализирано на групен примерок од 740 испитаника од на
хронолошка возраст од 11 до 14 години (ученици од пето до осмо одделение).
Примерокот е поделен во два суппримерока 349 испитаници од машки пол и
391 испитаник од женски пол. Првиот и вториот суппримерок е поделен во две
динстикни групи во зависност од тоа дали се од македонска етничка заедница
или од друга етничка заедница.
Мотивите кон физичката активност е проценети со склата Behavior Regulation
Exercise Questionnaire (BREQ) која е конструирана од страна на Mulland, Markland,
and Ingledew (Mulland, Markland, i Ingledew, 1997), истат се состои од 15 ајтеми и е
од Ликертов тип, а е поделена на неколку подскали и тоа: надворешен регулаторexternal regulation, регулатор на вина - introjected regulation, идентификационен
регулатор - identified regulation, внатрешен регулатор - intrinsic motivation. Од
четирите субскали се добива и автономен индекс на силината на саморегулација
на мотивираниста кон физичката активност кој се пресемтува по формулата: (-2)
(EXT) + IJ + ID + 2(IM).
Втората скала проценува што ги мотивира младите да бидат физички активни
е позната под името Motives For Physical Activity Measure - Revised (MPAM-R). Со
неа се проценуваат пет мотиви, односно што ги потикнува младите да се занимаат
со физичките активности и тоа: интерес/уживање, натпреварувачки предизвик,
изглед, фитнес, социјални. Скалата е од Ликертов тип, петто степена, се сотои
од 30 ајтеми, конструирана од страна на Fredrick & Ryan (Fredrick & Ryan, 1993), а
модифицирана од страна на Рајан, Фредрик, Лепес, Рубио и Схелдон (Ryan, Fredrick,
Lepes, Rubio, and Sheldon 1997). Истите покажала добри мерни карактеристики.
Скалата со која ќе се процента ставовите на учениците кон спортот се состои
од 24 честички (ајтеми) и е од Ликертов тип - Кнееров инвентар на ставови. Од 24
ајтеми 12 се позитивно, а 12 се негативно формулирани.
Разликите меѓу учениците кои се од македонска етничка заедница и друга
етничка заедница е утврдени со мултиваријантна и униваријатна анализа на
варијансата (МАНОВА и АНОВА). Падотаците се обработени со статистичките
пакети SPSS for Windows Version 17.0.
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External_regulation
Introjected_regulation
Identified_regulation
Intrnsic_regulation
Relative_Autonomy_Index
Interest Enjoyment
Competence
Appearance
Fitness
Social
STAV
Social support for friend
Social support for family

Македонска
Mean SD
2,20 0,92
3,13 1,04
4,17 0,65
4,30 0,60
5,25 2,34
4,23 0,55
4,32 0,62
4,03 0,76
4,47 0,55
3,56 0,91
3,87 0,55
2,25 0,91
3,29 0,67

Други
Mean
SD
2,27
1,04
3,05
1,06
4,03
0,75
4,08
0,67
4,61
2,29
3,90
0,56
4,01
0,75
3,91
0,82
4,44
0,53
3,31
0,98
3,78
0,64
2,17
1,28
3,22
0,96

F

Q

n2

,13
,16
1,39
3,91
2,16
10,26
7,31
,78
,05
2,11
,85
,19
,34

,71
,69
,24
,05
,14
,00
,01
,38
,82
,15
,36
,66
,56

,00
,00
,00
,01
,01
,03
,02
,00
,00
,01
,00
,00
,00

Wilks’Lambda
Rao’s R
df 1
df 2
Q
n2
,95
1,58
12,00
336,00
,10
,05
Табела 1. Мултиваријантни и униваријантни разлики во мотивите за
занимавање со физичко-спортска активност, ставот, перципираната
социјална поддршка од другарите и фамилијата меѓу момчињата од
различна етничка припадност
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Со цел да се утврди дали постојат разлики во мотивите за занимавање со
физичка-спортска активност, ставот кон спортот, перцепираната социјална подршка
од другарите и фамилијата кај момчињата и девојчињата од средната училишна
возраст од македонска етничка заедница и друга етничка заедница, применета е
мултиваријантана и униваријатна анализа на варијансата (МАНОВА, АНОВА).
Резултатите од мултиваријантната и униваријантната анализа на варијансата
и големината на парцијалниот ефект на детерминантите (partial n2), презентирани
се на следните табели.
Од прегледот во Табелите 1 и 2 во кои се прикажани разликите во мотивите
за занимавање со физичка-спортска активност, ставот, перципираната социјална
поддршка од другарите и фамилијата кај момчињата и девојчињата од средната
училишна возраст формирани врз основа на етничката припадност, може да се види
дека на мултиваријантно ниво постојат значајни статистички разлики кај девојчињата,
додека кај момчињата не се утврдени мултиваријантни значајни статистички разлики.
На униваријантно ниво статистички значајни разлики кај момчињата се
утврдени во варијаблите внатрешен регулатор – intrinsic motivation, интерес/
уживање и натпреварувачки предизвик. Од вредностите на аритметичките
средини и нивото на статистичка значајност може да се види дека испитаниците
од машки пол што припаѓаат на македонската етничка заедница покажуваат
повисоки вредности во горенаведените варијабли.
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Од прегледот во Табела 2 може да се види дека меѓу испитаните од
женски пол кои припаѓаат на различна етничка заедница постојат статистички
значајни разлики во внатрешен регулатор – intrinsic motivation (на пример, Јас
вежбам бидејќи е забавно), автономен индекс на силината на саморегулација на
мотивираноста кон физичката активност и ставот кон спортот.
Врз основа на добиените резултати може да се констатира дека учениците од
македонската етничка заедница се по мотивирана за физичка активност и имаат по
позитивен став кон спортот во однос на учениците од другите етничка заедница.
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External_regulation
Introjected_regulation
Identified_regulation
Intrnsic_regulation
Relative_Autonomy_Index
InterestEnjoyment
Competence
Appearance
Fitness
Social
Stav
Social support for friend
Social support for family

Македонска
Mean
SD
1,88
0,81
2,89
1,12
4,02
0,67
4,31
0,64
5,99
2,58
4,11
4,09
3,77
4,35
3,25
4,04
2,12
3,20

0,66
0,74
0,82
0,63
0,87
0,44
0,68
0,72

Други
Mean
SD
2,01
0,90
2,80
1,22
3,83
0,87
4,05
0,79
5,11
2,91
4,00
3,95
3,59
4,19
3,34
3,78
2,07
3,08

0,56
0,68
0,79
0,73
0,86
0,58
1,01
0,86

F

Q

n2

1,25
,27
3,62
7,68
5,68

,26
,60
,06
,01
,02

,00
,00
,01
,02
,01

1,49
1,73
2,57
3,27
,47
16,32
,19
1,45

,22
,19
,11
,07
,49
,00
,67
,23

,00
,00
,01
,01
,00
,04
,00
,00

Wilks›Lambda
Rao›s R
df 1
df 2
Q
n2
,94
1,97
12,00
378,00
,03
,06
Табела 2. Мултиваријантни и униваријантни разлики во мотивите за
занимавање со физичко-спортска активност, ставот, перципираната
социјална поддршка од другарите и фамилијата меѓу девојчињата од
различна етничка припадност
ЗАКЛУЧОЦИ
Врз основа на добиените резултати може да се заклучи:
Испитаниците од машки пол што припаѓаат на македонската етничка
заедница покажуваат повисоки вредности во варијаблите внатрешен регулатор
– intrinsic motivation, интерес/уживање и натпреварувачки предизвик.
Испитаните од женски пол кои припаѓаат на различна етничка заедница
постојат статистички значајни разлики во внатрешен регулатор – intrinsic motivation (на пример, Јас вежбам бидејќи е забавно), автономен индекс на силината на
саморегулација на мотивираноста кон физичката активност и ставот кон спортот.
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СИСТЕМАТСКО И КРЕАТИВНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Aпстракт: Еден од квалитетите на успешните луѓе е што тие СИСТЕМАТСКИ
и ЛОГИЧНО приоѓаат на секој проблем од своето поле на работа. Овој моќен
метод има за цел ДА ЈА ИСКЛУЧИ ЕМОЦИЈАТА при методолошкото решавање на
проблемот колку што е тоа можно. Тоа го поттикнува решавачот на настанатата
тешкотија да преземе пообјективен поглед кон проблемот и да работи постепено,
чекор по чекор. Секогаш треба да се претпостави логичен заклучок за било каков
проблем, тешкотија или цел. Нашиот став кон некој проблем на почетокот ќе
одреди дали: Ја увидуваме нашата креативност, или ја чуваме заклучена. Кон
секој проблем или тешкотија треба да пристапуваме како да постојат логични,
практични решенија кои само чекаат да ги откриеме.

Abstract: One of the qualities of successful people is that they SYSTEMATIC and
LOGICALLY approach every problem from their field of work. This powerful method
aims to exclude the emotion in the methodological solution of the problem as much
as possible. This encourages the decisive factor to take on a difficulty to take a more
objective view of the problem and to work gradually, step by step. It is always necessary to assume a logical conclusion about any problem, difficulty or purpose. Our attitude to a problem at the beginning will determine whether: We see our creativity, or
keep it locked. We need to approach every problem or difficulty as if there are logical,
practical solutions that are just waiting to be discovered.
ВОВЕД
Врвните менаџери (лидери) без исклучок, настапуваат ЦЕЛОСНО СМИРЕНО
кога се соочуваат со проблем, кој предизвикува луѓето околу нив да се вознемират
и збеснат. Умот треба да биде СМИРЕН, БИСТАР и ОБЈЕКТИВЕН секогаш кога треба
да се соочиме со голема пречка или проблем.
Човекот како суштество мрази да губи пари од било која причина. Но,
многу од нашите најдобри и највнимателни одлуки за инвестирање пари, како
во бизнисот така и во личниот живот, ќе се ПОКАЖАТ ПОГРЕШНИ на некој начин.
Луѓето не само што мразат да губат пари, туку мразат да губат и време.
Можеби сме изгубиле многу време развивајќи нов производ или проект, учејќи
нов предмет или вештина. Досега веќе имаме сватено дека, знаејќи го она што го
знаеме сега, тоа не е добра идеја.
Сме загубиле одредено сопствено време. Неповратно заминало. Наша
одлука треба да биде да престанеме да трошиме време на ситуација или дејност
во која е јасно дека – нашата првична инвестиција е ЗАГУБЕНА.
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За секој од нас е заедничко да инвестираме огромно количество емоции (во
деловни и лични односи и насочување кон кариера). Сепак, ако е јасно дека сета
наша емоционална инвестиција била залудна, мора да бидеме подготвени да се
откажеме и да продолжиме понатаму.
Со цел да размислуваме креативно, мора да бидеме подготвени да ги
отстраниме умствените блокади што нé спречуваат во креативното размислување.
1. СООЧУВАЊЕ СО РЕАЛНОСТА
Еден успешен извршен директор на голема компанија во САД рекол:
“Најважното правило во бизнисот е “ПРИНЦИПОТ ЗА РЕАЛНОСТ“. Со него
може да се види светот ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е НАВИСТИНА, а не таков КАКОВ
ШТО САКАМЕ ДА БИДЕ! Тоа е начин да се биде ЧЕСЕН СО СЕБЕСИ во било која
ситуација, без разлика колку многу ЕГО ќе употребиме за да бидеме во право. На
првиот состанок за решавање на некој проблем, првото прашање кое треба да се
постави е: “КАКВА Е РЕАЛНОСТА“?
Порано или подоцна, реалноста ќе нé дофати:
»» Тоа е нешто што е неизбежно.
»» Времињата се измениле и ситуацијата во која се наоѓаме не е повеќе
НАДЕЖНА (reliable). Завршена е. КРАЈ.
»» Ќе мора да продолжиме понатаму. Единственото прашање е:
• Колку долго ќе чекаме, и
• Колкава цена ќе платиме пред да ја признаеме реалноста?
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Кога најпосле ќе го признаеме тоа, и ќе решиме да завршиме одредена
активност, ќе имаме две (2) различни реакции што ги искусуваат сите луѓе:
»» ПРВО: Ќе чувствуваме огромно олеснување, па дури и радост. Ќе бидеме
среќни, бидејќи товарот од стрес и фрустрација е симнат од нашите
плеки, и е надвор од нашиот ум.
»» ВТОРО: Ќе се прашаме: “Зошто не го направивме ова многу одамна“?
2. КОРИСТЕЊЕ ПОЗИТИВЕН ЈАЗИК ПРИ ОПИШУВАЊЕ НА НЕКОЈ ПРОБЛЕМ
И ЈАСНО ДЕФИНИРАЊЕ НА СИТУАЦИЈАТА
Наместо нешто да именуваме како ПРОБЛЕМ, треба да го користиме зборот
СИТУАЦИЈА. Додека под проблем подразбираме негативна состојба која го
активира Емоционалниот ум, ситуација е неутрален збор и ни овозможува да ги
спречиме тешкотиите смирено, на објективен начин.
Дури уште подобро е ако го употребиме зборот ПРЕДИЗВИК, наместо проблем.
Предизвик е нешто кон кое се стремиме. Тоа го ПОТТИКНУВА НАЈДОБРОТО во нас.
Додека проблем е пречка или негативна состојба која предизвикува стрес или
фрустрација.
Најдобриот збор од сите е МОЖНОСТ. Штом ќе почнеме да ја дефинираме
секоја ситуација со која се соочуваме како предизвик или можност, ние почнуваме
да ги согледуваме можностите што досега можеби биле БЛОКИРАНИ или
НЕЈАСНИ.
Алберт Ајнштајн (Albert Einstein): “Во средината на тешкотијата (проблемот)
лежи можноста“.
Што е всушност СИТУАЦИЈА?
Точната ДИЈАГНОЗА е половина лек.
При дискутирање на некоја сложена ситуација во група, треба да се користи
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табла за презентација или листови хартија, поставени на истакнато место, за да се
запише описот за таа ситуација толку јасно, за да можат сите да се согласат со тоа.
Многу често, одреден проблем кој е ДОБРО ДЕФИНИРАН, особено како
предизвик или можност, може ДА БИДЕ РЕШЕН многу брзо, штом секому ќе му
стане ЈАСЕН.
3. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА
Во процесот на донесување одлука, потребно е да се направи проширување
на можностите. Оваа активност е во врска со прашањето: “Кои се сите можни
решенија“?
Постои директна врска помеѓу:
»» Бројот на можни решенија што ќе ги развиеме за справување со една
проблематична ситуација, и
»» Квалитетот на решението до кое ќе дојдеме на самиот крај.

Поголем број случаи покажале дека, какво било решение е подобро
од никакво решение. Ако НЕ МОЖЕ да се донесе одлука (решение) во даден
момент, бидејќи се потребни дополнителни информации, треба да се постави
краен рок, до кога ќе може да се донесе ОДЛУКА (решение). Не смее да се
дозволи проблематичната ситуација да виси во воздухот без никакво решение.
По донесување на соодветно решение, неопходно е да се назначи кој ќе биде
одговорен:
Овој чекор е поврзан со назначување специфична одговорност: “Кој што ќе
работи и кога“? Особено е важно да се одреди дека:
»» Одлуката треба да биде ЈАСНО истакната, така што секој ќе биде јасно
запознаен со тоа, дали било ДОНЕСЕНО решение.
Одлука без рок едноставно е дискусија во круг.
Со сите треба да се договори тајмингот на решението, и да се одредат
контролни точки на напредување кон решението (динамика).
Треба ВЕДНАШ да се спроведе решението (одлуката). Во финалната анализа,
АКЦИЈАТА Е СÉ.
Колку побрзо ќе преземеме акција, толку побрзо ќе добиеме конструктивна
реакција, што ќе овозможи:
»» Да го промениме курсот и
»» Да преземеме уште поефикасни акции.
4. КЛУЧОТ НА УСПЕХОТ Е ВО ХРАБРОСТА
Потребна е ОГРОМНА ХРАБРОСТ за да се дистанцираме и да погледнеме
чесно и објективно на нашиот живот и работа. Често е потребно:
»» Да си признаеме дека грешиме, или дека
»» Одлуката што сме ја донеле порано е погрешна одлука, заснована врз
моменталната ситуација.
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При систематски истражувачки дел во процесот на решавање на проблемот,
наша задача е:
»» Да развиеме колку што е можно поголем број решенија, вклучувајчи
го и тоа ДА НЕ ПРАВИМЕ НИШТО, пред да преминеме во фазата на
донесување одлуки во целиот процес.

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)

ОБЛАСТ: ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ

Според Американската асоцијација за менаџмент, 70% менаџерските
одлуки се покажале како ПОГРЕШНИ во поголем дел од времето. Или се малку
погрешни, или се многу погрешни, или се целосна катастрофа.
Штом ќе увидиме дека сме направиле некаква грешка, треба да бидеме
подготвени да признаеме дека сме погрешиле, и да ја намалиме штетата колку
што е можно. Зачудувачки и колку многу грешки се дозволува да станат поголеми
и поголеми, како пожар во прерија, кога можат да се решат побрзо во поранешна
етапа од некој кој има сила едноставно да признае: “Направив грешка“.
Сосема е во ред ако се направи грешка: Една нова информација од пазарот
може целосно да го анулира најдоброто размислување што сме го имале
дотогаш. Може да развиеме комплетен стратешки план во петок, а да добиеме
нова информација во понеделник, која ќе нé натера да го отфрлиме планот, и да
почнеме од почеток.
На патот кон остварување на било каква цел или лично достигнување,
ќе има пречки. Некои ќе бидат јасни и видливи, а други пак, НЕВИДЛИВИ и
НЕОЧЕКУВАНИ. Некои пречки ќе бидат она што Доналд Рамсфелд ги нарекува
“НЕПОЗНАТИ НЕЗНАЈНИЦИ“.
Една од основните практикувања на креативноста е ДА ГИ ИДЕНТИФИКУВАМЕ сите фактори што НЕ ЗАДРЖУВААТ да ги оствариме своите важни
цели и достигнувања. Затоа, мораме да ги одредиме своите НАЈГОЛЕМИ ПРЕЧКИ,
чие отстранување може да ни помогне да ги постигнеме целите ПОБРЗО, одошто
отстранувањето на било која друга пречка
ЗАКЛУЧОК
Целта на овој процес за решавање проблеми е: Да нé подготви да преземеме
ПОЗИТИВНА АКЦИЈА кон ПОСТИГНУВАЊЕ специфични ПОСАКУВАНИ резултати.
Ако не се преземе акција, тогаш целата вежба за креативно размислување станува
одвај процес на интелектуална забава. Секое ДОБРО РЕШЕНИЕ има:
»» Акциски план.
»» Вграден мониторинг и
»» План за тестирање со кој може да се одреди дали е ефикасно решението.
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