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УВОДНИ ДУМИ

Семейството е първата възпитателна среда за детето и от хронологическа
гледна точка, и  по степен на важност за цялостното му развитие. То е едно
микрообщество, което му дава знания и ценности, необходими за интеграцията му
в глобалното социално пространство.

Изследването на семейството извън неговите социални спецификации е
невъзможно. То е социален феномен, то живее в даден географски и икономически
контекст (хабитус, начин на живот), както и културен контекст (институции, наука,
морал, вярвания) и изработва своя специфична система от ценности. В резултат,
начинът на живот на родителите, включително техните педагогически практики
придобиват специфични измерения със своя история, детерминанти и
психологическа мотивация.

Животът ни предлага огромно множество от различия. Вариациите са
изключително големи и те съответстват на вариациите в социалните общности.

Семейната среда е многообразна и трудна за осмисляне.
Семейната педагогика се различава значително от традиционната

педагогическа теория, която е основана предимно на опита на училището.
Причините за това са много, но основните са, че семейството не е така строго
итституционализирано както училището, нито родителите са професионални
педагози. За разлика от училищната педагогика, която има за цел да формулира
нормативи за педагогическа дейност, семейната педагогика може само да
обобщава тенденции и да дава препоръки. Затова и публикациите по  семейна
педагогика в много повече случаи звучат констативно и са резултат от социолого-
педагогически изследвания. Този подход е неизбежен.

Основните опорни точки на теорията, изложени в тази книга са
социализацията и властта. Социализацията е главната функция на семейството
спрямо детето, а взаимоотношенията родители-деца никога не са равностойни и
симетрични.

Използвани са редица публикации на български, руски, полски, френски,
английски език. Сред значимите автори, спомогнали за изграждането на текста
могат да бъдат споменати Симеонка Бъчева, Елка Тодорова, Анре Вери, Одил
Буржински, Джоан Хубер, Елена Слайтс, Хелън Фишер, Майкъл Аргайл, Моника
Хендерсън, Жан Келералст, Клеопатра Монтандон и др.

Иван Иванов
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1. СЪЩНОСТ НА СЕМЕЙСТВОТО

1.1. ТЕОРИИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО

Семейството е незаменима среда за човешки живот. То има много дълга
история и не по-малко дълга е историята на опитите за обяснението му в теоре-
тичен план.

Още Аристотел нарича семейството “основна клетка на обществото”, което е
по същество общност, възникнала по естествен начин за удовлетворение на еже-
дневни нужди”. [М.Аргайл, М. Хендерсън,1989].

Понятието “семейство” произхожда от латинското fames (т.е. глад). Първо-
начално семейството е общност, която има за цел именно снабдяването с храна и
опазването на членовете му от гибел. То е биологично-социална структура, в която
се е развил човешкият вид [Н. Песешкиян, 1993].

А.Роуз определя семейството като “група взаимно свързани лица, които приз-
нават родството помежду си, основано на общ произход, брак или осиновяване”.
[Х. Гинът, 1988], а Ян Шчепански - като “сложна група от лица, свързани с брачни
отношения и отношения между родители и деца. Това са двете основни отношения,
съществуващи в семейството, а също родството и осиновяването. Членовете на
семейството живеят обикновено под един покрив и създават едно домашно
стопанство, което може да обединява две, но често обединява и три поколения”.
[Я.Щепанский,1969]

Съществуват и множество други определения за семейството. Сред тях мо-
же да бъдат отличени две, които от две различни страна дават представа за този
сложен феномен: “Семейството е съответстваща на нормите и ценностите на об-
ществото социална група, обединена от формираната в съвместната дейност съв-
купност от междуличностни отношения.” [Н.А. Соловев, 1984]. “Семейството е със-
редоточие на основни човешки потребности (сексуални, детеродни, стопанско-
потребителски, емоционално-нравствени, естетически, психически и пр.), които
може да се удовлетворяват в избирателен, устойчив и повтарящ се план.” [Пак
там]

Първото определение е типично за психологическите школи, поставящи в
основата на груповия начин на живот съвместната дейност, в хода на която се
формират и съответните колективистични взаимоотношения, а второто акцентира
на потребностно-мотивационната страна на семейството като човешко обедине-
ние. Безспорно, всяко от тях има своите основания, както и множеството опре-
деления, правени от правна и чисто социологическа гледна точка. Все пак, обаче
трябва да се отговори на един основен въпрос, когато разсъждаваме за семейст-
вото - защо, въпреки, че хората изпитват известни неудобства от семейния живот,
все пак го предпочитат? Явно, причините са много, но преди всичко от психическо
естество.

Със семейството е свързано задоволяването на най-различни потребности.



8

Едни от тях - низшите, физиологичните и потребностите от безопасност и сигурност
(въздух, храна, подслон, секс, безопасност, сигурност, стабилност, компетентност) -
са свързани със съществуването на човека, като биологично същество. Висшите,
социалните са свързани с дружбата, обичта, приятелството, емоционално
осъществяване на личността, признанието, самоуважението, израстването,
постиженията и напредъка на личността, само реализацията (По А.Маслоу).

Характерните черти на семейството са няколко:
1.Общност на произхода, кръвно родство или роднинство.
2.Тип социална организация, имат икономически и политически ресурси -

власт, богатство. Общност на икономическия живот.
3.Сходен хабитус и култура - език, религия, храна, специфичен поглед за

живота, изкуство...
4.Съзнание за принадлежност към семейството и различие от другите

(идентифицират и са идентифицирани от другите в отделна категория).
5.Наличие на особена, “история” на общността и символна привързаност

към нея и маркерите за идентичност - традиции, емблеми, вярвания.
6.Резултати от това съвместно битие, обезпечаващи съхранението на един-

ство - емоционална връзка (преданост), основана на съжителството и съпричастност
към целите и интересите на семейството. Чувство за общност, пораждащо соли-
дарност, колективизъм.

7.Трансгенерационални (различни възрастови и сексуално диференцирани
групи в тях).

8.Извънредна, традиционна взаимност - униформени отношения. Най-често
са на институционална основа (брак), но има и неформална структура от такива
отношения.

По света съществуват множество разновидности семейства. Още повече  са
съществували, ако разглеждаме нещата в исторически план.

Най-общо казано може да се говори за няколко видове семейства според
броя на съпрузите в тях:

• моногамни семейства - с по един съпруг: моногиния (мъжът има една
жена) и монандрия (жената има един мъж);

• полигамни семейства - с много съпрузи: полигиния (мъжът има много
жени), полиандрия (жената има много мъже) и полигинандрия (групова женитба).

Въпреки някои традиционни представи, хората са склонни да живеят моно-
гамно, въпреки, че обществото им е полигамно. По данни на Хелън  Фишер от 853-
те регистрирани културни общности по света само 136 (16%) предписват моногамия,
докато общо 84% от човешките общества позволяват на мъжа да има повече от
една жена едновременно. Следователно харемът е нормалното състояние на
семейното огнище! Парадоксът е, че в тези 16% влизат всички западни и източни
европейски и производни от тях култури, с които ние сме свикнали, а те са малцин-
ство! Оказва се, че харемът е форма на семейство, която е изгодна и за мъжа, и за
жената, тъй като мъжът получава възможност за разширено възпроизводство, а
жената - за осигуряване на стабилност на децата й. Още по-парадоксално е, че в
културите, в които е разрешена полигиния, само 5% от мъжете имат повече от
една съпруга. Полиандрията е още по-рядка - само в 42 общности на жената е
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позволено да има повече от един мъж, като от това благо се възползват само 0.5%
от жените. Случаите на общества, практикуващи полигинандрия се броят на пръс-
тите на едната ръка. Следователно, човекът е психологически устроен да влиза в
трайна връзка с едно себеподобно [Х.Фишер, 1994].

Един от специфичните въпроси за семейството, който определя неговия об-
лик е отношението на брак (“законна”, юридически призната форма) и семейс-
тво. Един пример за традиционна и невярна представа дава цитираното по-горе
трето определение. Нито бракът, нито съвместния живот, нито съвместното дома-
кинство са задължителни за семейството. В този смисъл в съвременността същес-
твуват следните варианти:

1.Семейство, с една брачна двойка (родителска): с деца; без деца.
2.Семейство, в което има повече от една брачна двойка: патриархално; вре-

менно живеещо заедно.
3.Семейство, в което няма брачна двойка: на не сключили граждански брак

(съжители, кохабитанти); на вдовци и разведени с деца.
4.Семейство на не живеещи постоянно заедно, но поддържащи връзка хора.
Броят на сключилите брак младежи непрекъснато намалява. През 1985 г. те

са били 66, 682, а през 1994 - 37, 910. Брачният индекс за последните десетилетия
също намалява: от 8.8 на 1000 души през 1960 г. до 4.5 на 1000 през 1994 г. Според
Т. Коцева и Т.Бобев това е начало на упадъка на българското семейство (1995).
Основната причина за това са последиците от икономическата криза и на първо
място бедността и безработицата.

През последните десетилетия относителният дял на семействата, живеещи
без сключен брак (кохабитация, конкубинат) също непрекъснато расте. Причи-
ните за това са много, но освен гореспоменатите, следва да се прибавят по-висо-
кото образование на младите хора и по-лесният изход (разпад) - без развод,
разноски, адвокати и пр. Тенденцията в това отношение в света е много по-силно
изразена (например в Швеция достигат до 50% от всички семейства), отколкото у
нас, където са в сила все още традиционните разбирания за семейството.
Предвижданията са, че този тип семейство ще продължава да се утвърждава
[А.Тофлър,1992].

Кохабитацията се мотивира от съображения за удобство, разглежда се като
пробен брак, като временна алтернатива при невъзможност на брака и др. Това
са най-често хора с високо образование, интелект и статус, лесно адаптируеми и
бездетни. Кохабитацията почти винаги свършва с идването на детето. [Е.Тодо-
рова,1988]

Като цяло, обаче хората живеят семейно навсякъде по света. Статистиката
на ООН показва, че през 1981 г. Около 93,1% от жените и 91,8% от мъжете на
възраст до 49 г. са живеели в семейство, със или без законен брак...

Има редица класификации на семействата според техните особености. Ето
някои от тях:

1.Според преобладаващият тон на взаимоотношенията [С.В.Ковалев, 1988]:
тип “сътрудничество” - взаимно разбиране и поддръжка; тип “паритет” - съюзни-
чески отношения - равенство, взаимна изгода; тип “съревнование” - изразено же-
лание да се даде повече от другия за общото благо; тип “конкуренция” - стремеж за
господство над другите; тип “антагонизъм” - резки, съществени противоречия. Се-
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мейството се крепи от външни сили.
2.Според стила на отношенията”: либерално семейство, авторитарно семейст-

во и демократично семейство.
3. Според насочеността: семейство, насочено към дейност (най-често трудо-

ва), семейство, насочено към взаимоотношенията с другите хора и семейство,
насочено към себе си.

4. Според стратегията на междуличностното общуване:
За основа на класификацията се използва една известна мисъл на Сократ:

“цялото може да се организира или по принципа на “златото” или по принципа на
“лицето”. При златото частите се отличават само количествено (всяка част от зла-
тото е също злато). При лицето частите се отличават качествено - носът не е лице,
а само част от него...

Семейство, тип “злато” - всеки от съпрузите има свой идеал за спътник в
живота и се стреми да доведе партньора си до този идеал чрез въздействие.
Особено силен ефект се получава върху детето, ако двамата родители са едино-
душни по съдбоносните за него въпроси.

Семейство, тип “лице” - счита се, че всеки има право на индивидуалност, да
не прилича на другите. Това поражда любов и възхищение.

5. Според ролите на двата пола (П. Хербст и др.):
 Асиметрично (традиционно). Определящо е мнението на единия от съп-

рузите. Подчиненият, обаче не е еднакво подтиснат. Тогава, когато семейството е
доминирано от жената, мъжът е по-свободен, отколкото жената, когато семейст-
вото е доминирано от мъжа.

Симетрично (егалитарно, синкретично, биархатно). Ролите са равномерно
разпределени. Вземат се общи решения на основата на приета самостоятелност
на другия.

Съпружеско - без деца.
Майчинско (бащинско) - непълно, без единия от родителите.
Автономен тип - мъжът и жената имат различно отношение към живота и

ценностите. Общи решения с компромисен характер.
Координационно семейство - жената преследва кариера и държи да има

семейство. Еднакви семейни роли.

1.2. ЕВОЛЮЦИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО

Структурата на семейството отговаря на икономическата база на обществото
и особено на пазара - свободен или не (свободни агенти, породени от това
отношения) [Sociologie contemporaine...,1993,441-456]

Всяко семейство живее и се развива в определен географски и икономически
комплекс (начин на живот) и в определен културен контекст (институции, ниво на
наука и образование, морал и религии, колективни вярвания и мнения…) и по
този начин определя специфичните си функции и ценности. Семейството играе
основна роля в трансформирането на тези ценности до детето и при интеграцията
му в обществото. Самото общество не може да си позволи да остави семейството
без контрол по отношение на възпитанието, което дава на своите деца. Този контрол
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става посредством правните, социалните и педагогически институции, които са
изградени според една водеща философия, включваща един нов, демократичен
поглед върху брака, отношенията в двойката, детето и прочие основни ценности на
семейството като цяло.

Има един друг основен фактор, който се противопоставя на семейството и
дублира неговите основни функции по отношение на децата - училището. Това
обаче става по много различен начин. Традиционно училището е светско и
инстуционализирано, а семейството - религиозно и неинституционализирано,
основано на морала. Това деление се е запазило и до днес, дори и в страните, в
които религиозността на населението не е висока. Това определя и значително
различие в педагогическите системи на училището и семейството, тоест наличието
на различаващи се училищна и семейна педагогика, като това различие не е само
лингвистичен проблем. Важността и незаменимостта на двата основни центъра
на възпитание определя също и необходимостта от сътрудничество и в никакъв
случай на противопоставяне, каквато възможност има заложена структурно.

Развитието на семейството през вековете става по схемата: от една
концепция патриархална, авторитарна, тиранична и теологична към една
концепция по-демократична, светска, хуманна, паралелна на еволюцията на
политическия и икономическия режим. Семейството може да се класифицира в
антично, феодално, буржоазно, селско, урбанистично. Последните два варианта
съжителстват през 20 век. [O.Bourguignon...,1973]

Традиционното селско семейство е семейство с консервативен морал,
статични отношения, ценности на общността, приоритет на колективните пред
индивидуалните ценности. [A.Wery...,1974,39-66].

Урбанистичното семейство е родено от развитието на трудовата заетост на
жената през нашия век. Поради икономическата независимост на жената то става
бисерално (има два центъра на властта - бащата и майката). Бракът е свободен и
индивидуализиран. Семейството намалява по численост (доминиращ модел е с
две деца), нуклеаризира се, става икономически независимо [M.Duru-Bellat,
A.Henriot-vanZanten..,1992].

Принципните аспекти на еволюцията на семейството са няколко [M.Duru-
Bellat, A.Henriot-van Zanten..,1992; Sciences...,1996]. В областта на правото -
облекчено законодателство за разводите, абортите, контрацептивите…; в областта
на биологията и фармацевтиката - развитие и достъпност на контрацептивите;
в областта на икономиката -  професионална активност на жените; в областта на
морала - търсене на лично (а не групово) щастие. Те водят до демократизация на
семейството - повече и по-лесни разводи, раждаемост, съжителство без брак на
младите и пр.

1.3. ФУНКЦИИ НА СЕМЕЙСТВОТО

Всяко семейство изпълнява множество специфични функции. Те са свърза-
ни с роли на мъжа, жената, децата, които се променят исторически. Чрез реализа-
цията на функциите си семейството става основен инструмент за социален контрол.

Въпросът за функциите на семейството е дискусионен. Има различни подходи,
въпреки, че смислово в по-голямата си част те се покриват.
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Традиционно се счита, че функциите са пет: репродуктивна, сексуална,
икономическа, социализираща, духовна. От тях обикновено две - репродуктивната
и социализиращата се считат за главни.

Репродуктивната функция се свързва с относително устойчиви
репродуктивни нагласи - да има или да няма деца в семейството, какви да бъдат
децата, каква е тяхната социална ценност,  какъв да бъде броят им. Тя се влияе
най-вече от образованието на родителите; грижите за детето, за неговото отглеж-
дане и възпитание в семейството; ролята на децата в професионалното развитие
на съпрузите и материално-битовите условия върху репродуктивните намерения
на съпрузите.

Социализиращата функция. В семейната среда се поставя началото на
развитието на възприятията, чувствата, езика, светогледа и способностите на
индивида, формират се още през детството някои особености на неговия характер,
които остават за цял живот.

Социализацията на детето в семейството се осъществява чрез целенасочено
и съзнателно възпитателно въздействие, но и чрез непосредственото стихийно
влияние на семейната среда. Семейството  възпитава със своя начин на живот,
чието влияние обикновено е така силно, че е много трудно, ако се наложи, да се
неутрализира или коригира.

Тази функция на семейството се разпростира върху всички негови членове.
Друга, много по-подробна класификация е следната:
Семейството изпълнява четири основни макрофункции: удовлетворяване

на социални цели, изпълнение на задачи, интеграция и солидарност, поддържане
на обществени образци.

Семейството изпълнява и седем микрофункции:
1.Регулативна (на отношенията на членовете си). Семейството е основ-

ната група (обществена клетка), в която преминава човешкият живот и като такава
изработва и прилага специфичен кодекс на взаимоотношения.Всяка власт
(държава, църква) се стреми да контролира този кодекс, поради което не се толе-
рират безбрачните семейства, не подлежащи на институционален контрол.

2.Икономическа. Семейството е едно икономическо обединение със своите
приходи и разходи, активи и пасиви.

3.Протекционистка (защитна). Семейството е специфична среда, в която
всеки негов член получава грижа и защита.

4.Социализираща. Семейството е социализираща среда за своите членове.
Най-силно този ефект се проявява спрямо децата, за които то е незаменим соци-
ализиращ фактор, но също и спрямо възрастните, за които се явява твърде често
ресоциализиращ фактор.

5.Статус-формираща и поддържаща. Проявява се силно още при ражда-
нето на детето, което получава фамилно име, като белег за принадлежност
(кланова, етническа и пр.). Всички морални и изобщо житейски “активи” и “пасиви”
на семейството се прехвърлят на членовете му. Един от най-лесните начини за
промяна на статуса е приобщаването към подходящо семейство (чрез женитба).

6.“Резонираща” (вдъхновяваща) - свързана със самочувствието, личностното
развитие, самореализацията. Семейството е тази най-важна за човека среда, в
която той трябва да преживее своите успехи и да бъде стимулиран за постижения.
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Семейството е среда, в която най-силно се проявява т.н. “Пигмалион-ефект” -
очакваното от родителите по-силно (по-слабо) развитие и реализация на детето
води до стимулация на точно такова развитие.

7.Емоционална - свързана с чувства и ласки. Семейството е естествената
среда за интимно общуване на членовете му.

Най-простото по структура семейство, което може да изпълнява тези функ-
ции е нуклеарното (още наричано основно): с две поколения - родители и деца.

Такова семейство е характерно за съвременното индустриално общество и
за европейската културна среда. То притежава редица положителни черти: по-
приспособимо е към условията на индустриализацията и урбанизацията; по-мо-
билно, поради липсата на обвързваща собственост и сложни семейни връзки; по-
просто е по структура; по-демократично, егалитарно (изравнено) и биархатно (рав-
ни функции на мъжа и жената); свободно от регламентиращото въздействие на
старото поколение; като цяло дава по-добри възможности за личностна и социал-
на реализация. Но, същевременно то поставя повишени изисквания на личностно
ниво; свързано е с по-тесен личностен и битов съюз, което е източник на напре-
жение; отношенията по-бързо се амортизират; по-тясна зависимост и по-силна
лична отговорност; има ограничено разпределение на ролите - ограничени субор-
динация и власт; липсата на помощ от старите - финансова, морална и пр. води до
търсене на свои собствени пътища, оттам и повече грешки и т.н.

Други варианти на семейство, различаващи се от нуклеарното са:  разширено
основно - нуклеарното, плюс възрастните родители или други роднини; голямо -
група роднини, живеещи в едно населено място и ръководeни от глава на
семейството - патриархално семейство; малко - индивидуално съпружеско
семейство.

1.4. ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Интересът към семейството в науката не е от вчера. И психологията, и соци-
ологията отдавна се занимават с неговите проекции. С течение на времето са се
оформили няколко теоретични подхода, от които ще разгледаме по-важните.

1.4.1. ГЕНЕТИЧЕН ПОДХОД

Разработва се през нашия век от Р.Хил, Р.Роджърс и др. Всяко семейство е
развиващ се организъм - зачева се, ражда се, възмъжава, остарява, умира, оставя
(не оставя) потомство. Цел на развитието е задоволяването на изменящите се
нужди на членовете.

Семейството е полуоткрита система (Роджърс): не е нито напълно
независимо, нито напълно зависимо от другите социални системи; всяка промяна
в една насока води до промяна и в останалите; всяка от личностите в семейството
е динамична; има два етапа в развитието си: разширяване и намаляване.

Във всеки момент всеки от членовете има различна еволюционна задача
(роля), като еволюционните задачи на семейството през време на жизнения
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цикъл са следните: (1). Независим дом. (2). Удовлетворителен начин на печелене
и харчене на пари. (3). Приемливо разпределение на труда. (4). Продължителни
удовлетворителни сексуални отношения. (5). Отворена система за интелектуално
и емоционално общуване. (6). Стабилни отношения с роднините. (7). Приемливо
взаимодействие с колеги и обществени организации. (8). Компетентност при отг-
леждане на деца.

Всяка еволюционна задача (роля) възниква в определен момент и реализа-
цията й води до интеграция и временно равновесие и обратното [По: Е.Тодорова,
1988]

1.4.2. ПСИХОАНАЛИТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО

Разбирането на класическата психоанализа за семейството са в рамките на
теорията на Фройд за структурата на личността - Id (“То”), Ego (“Аз”), Superego
(“Свръхаз”). Семейството изпълнява както То-функция (място за удовлетворяване
на потребности и нагони), така и Свръхаз-функция (потискане на нагоните и
опосредстване на съвестта от норми на поведение за сметка на обществените и
семейните правила).

Според Фройд, несъзнаваните нагони (“То”) са основата на човешката психи-
ка и главен мотиватор на поведението. Активността на човека за задоволяване на
нагона намалява общото напрежение и носи удоволствие. Нагоните са два вида -
жизнени: нарцистични (стремеж за власт, егоизъм, стремеж към самоутвържда-
ване) и либидни (Ерос), и нагони на смъртта (Танатос). Освен тях, “То” включва и
редица афективни пориви, такива като Едиповия комплекс и кастрационния ком-
плекс [З.Фройд, 1990; 1991; 1994; Р. Апинаси, О.Зарате, 1994]

“Азът” е сферата на разумната и волева човешка дейност, чрез която се конт-
ролират страстите и нагоните чрез налагане на принципа на реализма, вместо
принципа на удоволствието, характерен за “То”.

В структурата на “Свръхаза” влизат интериоризираните социални и нравст-
вени норми и ограничения,  регулиращи нагонните пориви. Основен принцип е
принципът на моралността. Нивото на развитие на “Свръхаза” е ниво на социали-
зираност (възпитаност) на личността. Счита се, че “Свръхазът” е функция на се-
мейството, тъй като основите му се формират под влиянието на родителите.

Фройд изгражда два близки по същността си модела: безсъзнателно - подсъз-
нателно - съзнание и “То” - “Аз” - “Свръхаз”. Властта на инстинктивното, подсъзна-
телното (То) - “власт на кръвта” се проявява в натиск и пробив; властта на безсъзна-
телните интериоризирани забрани и норми (Свръхаз) - “власт на културата” - в
“репресии”; а защитата на съзнанието (Аз) - в съпротивление и обуздаване - “слуга
на двама господари”. Задача на психоаналитика (а може да се каже и на родителя,
доколкото имат сходни функции) е корекция и взаимосъгласуване на тези сили -
снемане на съпротивата на осъзнаването, отслабване (Мелани Клайн) или усил-
ване (Анна Фройд) на системата за защита срещу главната агресивна сила (То)
чрез “Аз-защита” и “Свръхаз-защита”, разреждане на подбудите, ново преживява-
не на стремежите и желанията и в крайна сметка престрояване на поведението.

Конфликтът между “То” и “Свръхаз” се регулира посредством различни за-
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щитни механизми: отстъпване - физическо или психологическо признаване на
неправота. Ако е осъзнато, отстъпването се нарича  сдържане. Отстъпването
обикновено е неосъзнато - потискане (подавяне) и извеждане от сферата на
съзнанието на импулси, предизвикващи напрежение и тревога, например,
парализиране пред родителя. Рационализиране - оправдаване на собствените
простъпки, снижаване на ценността на непостигнатото, успокояване на
самолюбието и пр. Фантазия, мечтание - пренасяне на агресията в такъв план.
Особено свойствена за децата. Регресия - връщане от по-висш към по-нисш стадий
в развитието на даден психически акт (шаблон) - преминаване към инстинктивно
поведение при усещане на силата на родителя върху себе си. Проекция - безсъз-
нателен опит за избавяне от натрапчивите мисъл чрез приписване на друг, най-
често приписване на пороци и слабости на родителя. Сублимация - превръщане
на социално неприемливите импулси в социално приемливи, насочване в друга
сфера - най-често това е спортът, учебни, научни, политически и други подобни
постижения с цел признание.

Ролята на семейството за изграждането на детската психика разглежда
А.Адлер. Той въвежда идеята за чувството за незначителност (комплекс за мало-
ценност) и общностните чувства, които се развиват под влияние на семейството. Те
определят човешкото поведение, тъй като осъзнаването им и особено на ком-
плекса за малоценност се компенсира със свръхактивност в другите функции.
Социалните чувства на детето се пораждат пък изключително в семейството. Ре-
шаващ е периода 3-6 г., когато семейната структура и атмосфера определят гор-
ните два параметъра

Психогенетичният модел описва развитието на личността в семейството и
обвързва много нейни особености именно с вътресемейния живот. Според този
модел детството на човека минава през следните стадии.

Първият стадий е оралният, заемащ възрастта от раждането до 6 мес.
Сексуалността се свързва с храненето, проявлението й е в лакомията, а сексуално
активният орган на тялото е устата. Проявите на характера, свързани с фиксирането
на проявленията й в зряла възраст са: алчност, пасивност, зависимост. Основната
задача на социализацията в семейството е развитието на любов и зависимост у
детето.

Вторият стадий е аналният, заемащ възрастта от 7 до 18 мес. Сексуал-
ността се свързва с дефекацията, проявлението й е в скъперничеството, а
сексуално активният орган на тялото е ануса. Проявите на характера, свързани с
нея в зряла възраст са: скъперничество, ред, пестеливост, чистота, свръхсъвестно-
ст. Основната задача на социализацията в семейството е развитието на контрол и
дисциплина у детето.

Третият стадий е фалическият, заемащ възрастта от 1,5 до 3 год.
Сексуалността се свързва с играта, проявлението й е в автоеротизъм, страх от
кастрация, ипсация, а сексуално активният орган на тялото са половите органи.
Проявите на характера, свързани с нея в зряла възраст са: себеутвърждаване,
агресивност, честолюбие. Основната задача на социализацията в семейството е
половата идентификация.

 Четвъртият стадий е едиповият, заемащ възрастта от 3 до 6 год.
Сексуалността се свързва с любовта към родителя от друг пол, проявлението й е в
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Едипов комплекс (Комплекс на Електра при момичетата), а сексуално активният
орган на тялото са половите органи. Проявите на характера, свързани с нея в
зряла възраст са: болезнена зависимост от бащата (майката), идеализация.
Основната задача на социализацията в семейството е противодействието на Еди-
повия комплекс.

Петият стадий е латентният, заемащ възрастта от 6 до 12 год. Сексуал-
ността се свързва с интереса и любовта към другия пол, а сексуално активният
орган на тялото са половите органи. Това е време, в което “сексуалността спи”.
Проявите на характера, свързани с нея в зряла възраст, както и основната задача
на социализацията в семейството са аналогични на предходния етап.

Шестият стадий е пубертетът, заемащ възрастта от 12 до 15 год. Сек-
суалността е генитален тип, а сексуално активният орган на тялото са половите
органи. Проявите на характера, свързани с нея в зряла възраст са: алтруизъм,
емпатия, полезност за другите. Основната задача на социализацията в семейството
е корекция на инфантилния комплекс.

Един от модерните психоаналитици е създателят на т.н. “Транзакционен ана-
лиз” - Ерик Бърн. Той счита, че при всички хора съществуват три психични същности
(феноменологични реалности, равнища на “егото”), които се проявяват по всяко
време: Родител, Дете и Възрастен. От тях първите две се формират през първите
пет години от живота, а третата - през целия живот, започвайки от ранно детство.
Детството в семейството е период с изключително значение за живота и бъдещето
на детето.

Родителят представлява интернализиран запис на това, което детето е
наблюдавало да правят майката и татко му или хора, които ги заместват (постъпки,
морални съждения, забрани, правила...). Това са родителски заповеди, имащи
животоспасяващ смисъл за детето (предавана концепция за живота). Детето
представлява запис на вътрешни събития (чувства) в отговор на външни събития
(главно майката и бащата) между раждането и пет годишната възраст (почувствана
концепция за живота). Възрастният - това е запис на данни, придобити и
обработени чрез изследване и изпробване след 10-месечна възраст (мислена
концепция за живота).

  Идеята на Бърн е, че ние сме “добри” при раждането си и ставаме “лоши”
приемайки лошите, неправилни заповеди и предписания от родителите си. След
това цял живот се стремим да ги коригираме, като начините за корекция придоби-
ват чертите на обобщени типажи от приказките - Червената шапчица, Спящата
красавица, Марсианеца, Принца и др. [Е.Бърн, 1992; Т.Харис, 1991].

1.4.3. СЕМЕЙСТВОТО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА “ТЕОРИЯТА НА
ОБМЕНА”

Една от най-разпространените теории за човешкото общуване е “Теорията
за размяната (обмена)”, свързвана с Дж.Тибо, Х.Кели, А.Хийт, П.Еке. Социалният
обмен е най-общото понятие, характеризиращо отношенията между хората.
Обменът е термин, с който се означава по думите на Дж. Френч и Б. Рейвън “всяко
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изменение в психичното състояние на групата през продължително време,
предизвикано от психически сили или влияния.” Между хората става обмен на
културни модели, средства, процеси, цели (индивидуални и колективни), ценности,
инструментални норми, условия (обстоятелства).

Обменът се реализира на няколко нива: морфологично; на ниво институции
и структури; на ниво социални организации и социален статус; на ниво на схеми и
модели на ръководство; на ниво културни модели. Цел на обмена е постигането
на някакво ниво на групово съгласие, консенсус, който е цел на комуникацията.

Дедуктивната теория за размяната на Дж.Хомънс се основава на 5
аксиоматични положения [Дж. Хомънс,1961].

По-вероятно е едно действие да се извърши при следните условия: (1).
Колкото по-често това действие получава възнаграждение. (2). Ако в миналото
даден стимул или взаимно свързани стимули са предизвикали дадено действие и
възнаграждение за това и сега се появят отново подобни стимули. (3). Колкото по-
ценен е резултатът от действието на дадена личност за самата нея. Ценността е с
положителен (възнаграждение) или отрицателен (наказание) знак. (4). Колкото
по-често в близкото минало човек е получавал дадено възнаграждение, толкова
по-малко ценно е за него то, тъй като получава пресищане от въпросното благо.
(5). Съществува в два модуса: (a). Когато действието на дадена личност не води до
възнаграждение, което тя очаква или се получава неочаквано наказание, тогава
вероятно е тя да има агресивно поведение, като резултатите от него имат по-
голямо оправдание за този човек. (б). Когато действието на личността води до
възнаграждение, което тя очаква и особено до по-голямо възнаграждение от очак-
ваното или пък не се получава очакваното наказание, личността изпитва удовлет-
ворение. Такова поведение и въпросните резултати са по-високо ценени от
личността.

В контекста на Теорията за обмена са разработени няколко по-частни теории,
свързани със семейството [По Е.Тодорова, 1988]:

“Теория за източниците на семейната власт” (Р.Блъд, М.Уолф) - този, кой-
то влага повече положителни сили в семейните отношения, упражнява и повече
власт.

“Теория за удовлетворението” (С.Орден, Н.Бредбърн) - максималната пе-
чалба в семейството се измерва с наличието на баланс между напрежение и
удовлетворение.

“Теория за допълнителните нужди” (Р.Винч) - брачните партньори се изби-
рат взаимно с цел максимално задоволяване на собствените нужди (специфични
и допълващи се, а не идентични).

“Принцип на най-малкия интерес” (Л.Уолър, Р.Хил). Тази личност, която е
най-малко заинтересована от поддържането на дадената връзка ще има най-
голяма власт при определяне на продължителността й.

“Теория за постоянната готовност” (Б.Фарбер). Професионалното и лич-
ностно развитие на съпрузите ги заставя на всеки етап да се намират в готовност
да сменят партньорите си в зависимост от новите си изисквания или да променят
взаимоотношенията си така, че да съответстват на тези промени. Също и обратно-
то - готовност да се приеме своята замяна с друг или самопромяна, за да не се
допусне.
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1.4.5. ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ ПОДХОД

Интеракционисткото направление е основно в социалната психология. Основ-
ният теоретик е Дж.Мийд. Счита се, че всеки човек живее не само във физическо,
но и в символно обкръжение. Символите се усвояват по пътя на взаимодействието
с други хора и най-вече в семейството.

Приемането на една роля е приемане на определени важни стимули по
пътя на общуването. Чрез общуването човек усвоява огромен брой знания и
ценности, социализира се.

Семейството се определя като единица от взаимодействащи си личности в
една променяща се обстановка. Неговата цел е осъществяването на лично щастие
на всички членове. Поведенческият контрол в семейството се осъществява от
взаимните чувства и съгласуваност на членовете, а не от външни социални струк-
тури [По: Е.Тодорова, 1988].

1.4.6. СИСТЕМНИ ТЕОРИИ

Теоретичната им основа е кибернетична. Общата теория за системите има
своите проекции и в семейната социология и психология (П.Ватцлавик, В.Сатир,
С.Котон, К.Орлански).

Семейната система притежава редица специфични  качества: взаимна
зависимост на членовете, точно определени отношения и правила, граници на
правата и задълженията, обратна връзка, адаптация, отговорност, еквифиналност
(постигане на еднакви резултати с различни методи), органична сложност,
непрекъснат информационен процес.

Съществуват няколко постулати, свързани със семейната система:
1.При равни други условия по-благополучно се развива това семейство, в

което влиза повече информация.Такива семейства са в състояние да поддържат
успешни отношения с повечето от другите системи.

3.Само онези семейства, които имат добре организирана структура са в със-
тояние да осигурят ефективен поток от информация.

4.Семействата, принадлежащи на средната класа са в състояние да разви-
ват по-успешно стремежите на своите членове за постигане на индивидуалните си
цели, отколкото принадлежащите към висшата или низшата класи.

5.Семействата с по-високо образователно равнище имат по-висок стандарт
на живот.

6.Индивидите, за които семействата осигуряват поддръжка, по-ефикасно за-
доволяват своите нужди и постигат целите си.

7.Семействата, в които членовете имат възможност да живеят отделно един
от друг са по-ниско във функционално отношение от семейства, в които членовете
са свързани помежду си.

8.Семейства, в които близостта между членовете им не е нито прекалено
голяма, нито прекалено малка функционират по-добре [По Е.Тодорова, 1988].
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2. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
СЕМЕЙСТВОТО

2.1. ИЗБОР НА СЕМЕЕН ПАРТНЬОР

Изборът на семеен партньор е един от най-важните проблеми в живота на
човека. Оказва се, че това е и не по-малко важен научен проблем. Съществуват
няколко теории в това отношение [По Е.Тодорова,1988].

Една от най-разпространените е психоаналитичната концепция, поставяща
в основата на избора Едиповия комплекс (респ. Комплекс на Електра) - избира се
образът на родителя от другия пол. Това се дължи на генерализираната предста-
ва за мъж (жена), получен в семейството на родителите. Мъжете търсят при избо-
ра си подобие на физиката и темперамента на съпругата с майката, а жените -
подобие на интересите и личностните черти на съпруга с бащата.

Привържениците на факторната теория поставят в основата на избора два
фактора, действащи в началото на връзката, в следната последователност: (1).
Физическа привлекателност - красивите жени и мъже (според културно приети-
ят стандарт за красота) се търсят независимо от другите качества. Причини за това
са много: културните норми, престижът на добре изглеждащия партньор, стерео-
типната връзка “красота - други качества”  и др. (2). “Атитюдно подобие” - подо-
бие на мнения, отношения, ценности. Причини: утвърждаване на собственото
достойнство, подсилване на чувството за ценност, увеличаване на увереността, че
си социално приет.

Теорията на К. Люис за брачния избор включва преминаване през 6 етапа:
(1). търсене на себеподобни; (2). формиране на приемливи отношения; (3). обра-
зуване на съюз с цел саморазкриване; (4). приемане на роли; (5). формиране на
ролеви способности за емпатия и (6). диадна кристализация.

Според Теорията за филтъра на Р. Дейвис, Д. Керхов и др. изборът става,
като кандидатите се пропускат през 6 “филтъра”: (1). “Филтър на близостта” - избор
на себеподобни. (2). “Филтър на привличането” - отхвърляне на нехаресваните.
(3). “Филтър на социалния произход” - насърчава се избора на хора от същия
социален кръг (хомогамност). (4). “Филтър на съгласието” - отстраняване на несъг-
ласните по важни въпроси - ценности, норми. (5). “Филтър на допълнението” -
отпадат онези, чиито нужди не се допълват. (6). “Филтър на готовността” - готовност
за брак, елиминиране на пречещите обстоятелства.

“Теорията за стълбата” на Ф. Болтън разглежда няколко стъпала, на които
се изкачва двойката: (1). Влюбване - осъзнаване, че плановете за бъдещето, мо-
ралната идентичност и т. н. са свързани с един определен човек. (2). Задължение
(обвързване) - формално и неформално (“ходене”, годеж). (3). Отдаване - закреп-
ване на връзката, предотвратяване на отдръпване. (4). Фантазия - превръщане
на връзката в мечта, романтична фантазия. (5). Идеализация - идеализира се
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образа на партньора с цел да се поддържа собственото самочувствие, когато пред
други хора се обосновава изборът. (6). Изтрезняване - осъзнаване на несъ-
вършенството на другия. (Последното “стъпало” беше добавено от мен - И. И.)

Всяка двойка задължително се изкачва по стъпалата на стълбата преди или
след брака. Брак може да се сключи на всяко стъпало от стълбата. Най-труден е
бракът, сключен във фазата на фантазията и идеализацията. Много често след
това следва развод. Съответно най-добра е перспективата на брак, сключен след
приемане на другия с неговите недостатъци (изтрезняването).

В основата на избора на всеки човек са известни културно, религиозно, исто-
рически, национално и пр. определени идеали за партньор, мъж, жена, съпруг,
съпруга. Много от тях въздействат подсъзнателно.

Едно изследване на идеалния партньор (САЩ) независимо от пола на изс-
ледваните ранжира качествата му така: да бъде човек, на който може да се разчита,
да е изградена и емоционално стабилна личност, да има приемлив характер, да е
отстъпчив, да привлича външно, да е с добро здраве, да е с желание за дом и
семейство, да е благороден и изтънчен.

В основата на семейния живот се поставят практически вечните ценности -
разбирателство, вярност, здраве и красота.

Качествата на идеалния съпруг (тук и в следващия абзац ще бъдат приведе-
ни резултати от аналогични изследвания в различни културни среди):

България: потребност от постижения, стремеж към лидерство, професиона-
лизъм, финансов усет, умение да забавлява, интелигентност, здрав разум.

Западна Европа: равноправно отношение, грижи за семейство и деца, трудо-
любие, чувство за хумор, трезв начин на живот, хармонично развитие, физическа
красота.

САЩ: силна физика и психика, емоционално демонстративен, храбър,
положителен, икономически задоволен.

Идеалът за съпруг може да се допълни и с идеала за мъж : да е с 10-15 см. по-
висок от жената, строен, атлетичен, с твърд характер, здрав, лесно възбудим.

Качествата на идеалната съпруга:
България: физическа привлекателност, еротизъм, чувственост, умение да об-

щува, домакински умения, влечение към изкуствата, умение за разбирателство.
САЩ: мила, нежна, пасивна, емоционална, склонна към майчинство.
Западна Европа: доброта и нежност, ум, любов към децата, вярност, скром-

ност, отстъпчивост, трудолюбие, спестовност.
Значително по-детайлизиран е идеалът за женска красота, но

същевременно данните на “Мис Свят” за последните 10 г. са удивително еднакви -
възраст 21 г., ръст 175, дълги коси, кафяви очи, бюст - 90 см., талия - 60 см., ханш -
90 см. Разликата през отделните години е минимална!

Не е необходим много сложен анализ, за да се направи следния извод:
мъжете са много консервативни и харесват класическите женски пропорции и
добродетели, при това няма особена разлика в подхода на българи, други евро-
пейци и американци. Обратното, жените от различните култури са по-вариативни
при оценяването на мъжките качества.

Въпросът за мотивите, които карат хората да живеят в семейство е сред
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основните за семейната психология. Най-често се разглеждат следните групи мо-
тиви [С.В.Ковалев,1988]:

1.Стопанско-битови: главното е бита и домакинството.
2.Нравствено-психологически: главното е да имаш верен другар и спътник в

живота, който те разбира.
3.Родителско-възпитателски: главното е раждането, отглеждането и въз-

питанието на децата.
4.Интимно-личностни: главното е да имаш постоянно при себе си желан и

любим партньор за любов и секс.
Разликата в мненията относно целите на семейния съюз е конфликт по съ-

щество. Той оказва по-силно дезорганизиращо влияние на съпружеските отноше-
ния, отколкото разминаването на мненията за семейните роли (второстепенен
конфликт).

Наше изследване, проведено през 1994 г. [Виж по-подробно И. Иванов.
Социално-педагогически..., 1995] дава следната динамика за периода 1974-95 г.
на някои важни представи на младите хора за семейството:

(1). Кога да се сключи брак
Най-често изказваното мнение е за ситуацията “след самостоятелно жили-

ще”. Другият основен параметър е образованието. В 1974 г. приоритет за мъжа е
имало жилището, а за жената - висшето образование, а през 1994 г. е точно
обратното. И през 1994 г. се запазва тенденцията с нарастването на възрастта да
намалява ценността на висшето образование като предпоставка за брак и да се
увеличава тази на самостоятелното жилище. Средното образование, което преди
20 г. е намалявало ценността си с възрастта, сега я увеличава.Именно женените
са привържениците на средното образование като ценност, каквато то не е за
неженените. За неженените ценностите се степенуват така: висше образование,
работа, жилище.

(2). Причини за сключване на брак
Ранжирането на причините по важност не се е променило. Най-значимите

са от междуличностен характер и са феномени на общуването. Засилил се е стра-
хът от самотата и семейството се разглежда като средство за борба с нея. Засили-
ло се е значението на семейния секс.

Женените са по-прагматични - най-важно значение се придава на уютния
бит и секса. Интересно е и отношението към децата - приоритетни за неженените.

С възрастта нараства усещането за самота и страхът от нея. По всички оста-
нали параметри, с изключение на първия - любовта, с възрастта намалява теже-
стта им като причини за сключване на брак.

Нараснало е значението на любовта и за двата пола (повече за мъжете), на
децата (общо и повече за жените), секса (повече за жените) и особено на усещане-
то за самота. Мотивът за брак “да не бъдеш сам” е увеличил бала си 4-5 пъти и при
двата пола. Практически е отпаднало жителството като мотив за брак, което е
естествено при промененото законодателство.
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(3). Отношение към родителската забрана
Никакви изменения не са настъпили през годините. Младежта е все така

непокорна, само се е увеличил процентът на колебаещите се. Общата нагласа,
обаче не е променена.

Мъжете са по-решително против, и двата пола са “бунтовни” (само малка
част биха се подчинили). Сега са повече колебаещите се от двата пола, като от тях
пък жените са по-колебаещи се - близо 1/3.

И двете категории - вече женени и неженени по-решително отхвърлят
забраната сега, в сравнение с 1974 г.; значително е увеличен процентът на
колебаещи се, особено много при женените; склонността към неподчинение на
съвременните женени е най-малка. Съвременният брак и семеен живот явно се
свързва по-здраво в съзнанието на младите с родителска помощ и затова мне-
нието на родителите е станало по-значимо. Разбира се, не дотам, че да се следва
сляпо.

Нараства склонността към неподчинение с възрастта, както и намалява
колебанието. Същото е било положението и преди 20 г. По-зрелият човек е и по-
самостоятелен.

(4). Възраст за встъпване в брак на мъжа
Мнението на съвременните хора клони към 26 г., като за 20 г. предпочитаната

възраст е паднала с повече от година.Общо е разбирането, че мъжът трябва да се
жени по-възрастен и тенденцията в тази насока е по-силна при неженените. Жените
считат за най-подходяща за встъпване в брак около една година по-висока въз-
раст (26), отколкото мъжете. Явна е тенденцията всеки да предпочита най-близката
до своята възраст, която счита възможна за встъпване в брак.

(5). Възраст за встъпване в брак на жената
Общо по отношение но възрастта на жената и мъжа е станала следната

промяна: за 20 г. се е увеличила с 1,5 години оптималната разлика във възрастта
- от 2.5 на 3-4 години (21,5-25). За последните 20 г. предпочитаната от мъжете
възраст на жената е намаляла с 2 години (23-21 г.), докато в същото време опти-
малната възраст за жената се е повишила с повече от 2 г.(20-22 г.)!

Женените предпочитат около 1 г. по-млада жена от неженените.
Всеки предпочита най-близката до своята възраст, която счита най-добра за

встъпване в брак.

(6). Материална осигуреност на съпруга
През 1974 г. и мъжете, и жените са държели повече на сигурността в се-

мейния живот. Сега, променените условия и най-вече безработицата са оставили
своето отражение най-вече върху мъжете. Те са тези, които в по-голямата си част
(близо 2/3) допускат съпругата им да не е материално осигурена.

Противно на очакванията, сега по-прагматични са неженените, които впрочем
не са се променили съществено от 20 г. насам. Твърде различно мислещи са
женените - за тях материалната осигуреност на съпруга не е толкова важна.

Желанието за материална осигуреност на съпруга през 1994 г. намалява с
възрастта. През 1974 е било обратното. Икономическата криза води до отмиране
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на илюзиите с нарастването на възрастта.

(7). Професия на съпруга
Желанието сега за сигурност и оттам намирането на гаранции за тази сигур-

ност е водещо. Професията на съпруга е много по-значима за неженените,
отколкото за женените. Това важи за женени, неженени, мъже и жени и
практически не зависи от възрастта.

(8). Разведеният и вдовецът като партньор
Отношението към нетрадиционния партньор е много различно. Общо взето

такъв партньор се приема, макар и с известни уговорки. Категорично против са
само около 1/6 от младите хора.

Семейният опит е направил женените много по-толерантни и по-малко
традиционни.

Засилило се е колебанието на младите хора, особено на жените, които са
по-вариативни в съмненията си. Мъжете са станали по-решителни и по-толерант-
ни към предишния живот на другия, докато 1/5 от жените са категорично против.

Общо се забелязва една и съща тенденция и преди, и сега - с нарастването
на възрастта нараства приемливостта на такъв партньор, като намалява отхвър-
лянето.

(9). Местожителство на семейството
Съвременните образовани млади хора се ориентират решително към голям

провинциален град. София е загубила своята тотална привлекателност, както и
селото.

Най-категорично отхвърлят селото мъжете, като за 20 г. са станали много
значителни изменения в мнението им. Същото се отнася и за София. Общ е стре-
межът към провинциалните градове, като по-силни промени за периода са пре-
търпели жените.

Значително по-вариативни са неженените. От тях пък половината са склонни
да живеят в голям провинциален град. Женените пък са по-склонни да живеят в
столицата, както и в малък град. Много висок сред тях е и процентът на тези, за
които местожителството е без значение.

Тенденциите преди 20 г. са били много по-ясни. Сега единствено позицията
“без значение”, нараства с възрастта, което все пак  е положително, тъй като
означава приоритет на човешкия фактор при оценката на семейството.

(10). Съвместен живот с родителите
През 1974 г. децата са били по-решителни и самостоятелни. Сега е по-висок

относителният дял на колебаещите се и склонните към временно съжителство.
Жените като цяло са по-склонни към компромис, докато мъжете са по-край-

ни в мненията си (сумата от категоричните отговори да-не).
Най-горещите привърженици на съвместния живот с родителите са женените

от 1994 г. Сега практически всички къде с колебание, къде изцяло го приемат като
нещо неизбежно. Такова нещо не е имало нито през 1974 г. (и при женени, и при
неженени), нито при неженените от 1994!
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С възрастта леко нараства относителният дял на желаещите да живеят с
родителите си (временно и завинаги).

2.2. СОЦИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ

Анализите на социалната структура на семейството в развитите страни
(данните са за Франция и отразяват положението в началото но 90-те години)
показват едни и същи тенденции, които са класически: при избора на семейни
партньори действат социални съображения. Съществува обща закономерност
за брак с човек от същия социален кръг (етнос, образование имотно състояние),
като всяка социална категория има тенденцията да се затвори в себе си - кастовост,
като мъжете и жените от нея се женят помежду си. Данните за процента на този
тип бракове е както следва: за селяни 71,1%; за заети в търговията и услугите -
42,8%; за ръководните кадри - 30,5; за свободните професии - 34,15; за служители
- 68,2%; за работници - 29,4% [Sciences...,1996,34].

Жените са по-склонни към социална мобилност, а мъжете са по-
консервативни. Най-мобилни са хората от средните етажи на социалната стълбица.
Основната насока на социалната мобилност е нагоре.

От гледна точка на ситуацията при встъпване в брак съществуват два вариан-
та на семейство: равностойно и неравностойно.

Равностойните семейства от своя страна се делят на два типа: семейства
на работници и семейства на интелектуалци.

Семействата на работници по-рано сключват брак поради по-ранното
завършване на образованието си, по-често забременяват и по-рано раждат пър-
вото си дете, имат като цяло по-ниска сексуална култура (изразява се в повече
предразсъдъци), имат по-висока разводимост и по-бърже стигат до развод. Счита
се, че са по-слаби в интимното общуване.

Семействата на интелектуалци имат по-богат духовен живот, по-умели
са в регулирането на конфликтите, по-малко ревниви и по-толерантни, по-открити,
по-малко се занимават с домакински труд

Неравностойните семейства изпитват по-малко щастие (едно изследва-
не на семейното щастие показва за равностойното семейство индекс 55%, нерав-
ностойно семейство с висшестоящ съпруг - 35%, неравностойно семейство с низ-
шестоящ съпруг - 25%). При тях винаги се регистрира неудовлетвореност на висше-
стоящия и комплекс за малоценност на низшестоящия съпруг. Особено чувстви-
телни са мъжете. Комплексът им за малоценност се изразява най-често в наси-
лие (физическо и сексуално). Така например, в семейството се прилага насилие в
9%от случаите, когато жената е низшестояща или равностойна на мъжа и в 46%от
случаите, когато жената е вишестояща на мъжа.

2.3. КАЧЕСТВО НА СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ

Качеството на семейния живот е един комплексен показател, който се из-
ползва при оценяването му. В тази насока има няколко теории [По Е.Тодо-
рова,1988].

Според Дж. Лентал то зависи от брачната стабилност (при сравнение с други
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възможни алтернативни семейства) и удовлетвореност (при сравнение на очаква-
нията и реалните резултати).

Според У. Бур зависи от ролевите очаквания на членовете на семейството и
степента на съгласие по този повод.

Според Дж. Спениър и Р. Люис то зависи от средствата за приспособяване на
съпрузите; удовлетвореността от междуличностните отношения; непрекъснатото
възнаграждение на личността за влагането от нея в семейните отношения.

Според Б. Ролинс и К. Гилиган зависи от изпълнението на родителската фун-
кция.

Според Теорията за идентичността на Б. Аксхом зависи от възможно-
стта, която дава на членовете за високо ниво на идентичност (неповторимост).
Затова е необходимо да има високо ниво на интимност за всички; възможност за
индивидуално развитие на всеки; възможност за уединение (стая); връзката да е
развиваща се, гъвкава; връзката да не ограничава новия опит на всеки.

Теория “стабилност - идентичност”. Те си противоречат и са в конфликт.
Възможни решения:компромисно ограничаване и на двете; последователно из-
пълнение (най-често първо стабилност, след това - идентичност); избор на едното
от двете (отказ от брак за доминиране на идентичността); разпределение - ста-
билност (брак) и идентичност (извънбрачна връзка). Връзка с родителите с цел
поощряване на идентичността.

Следват резултатите от няколко изследвания по тези въпроси.
Най-често посочваните условия за щастлив семеен живот са: взаиморазби-

ране, отделно жилище, материално благополучие, деца, интересна работа, увере-
ност в трайността на брака, приятелски кръг, самостоятелност, образование, доб-
ро положение в работата, интересно свободно време в семейството

Изследване на Г. Роланд определя като най-важни за семейния живот и
определящи качеството му нормалното, безконфликтно общуване; доверителнос-
тта и емпатията (действеното съчувствие); разбирането на другия, взаимната под-
дръжка; нормалният сексуален живот; наличието на самостоятелен дом [Я.
Лупян,1989].

Според редица изследователи семейството е в криза. Признаците на тази
криза са: преосмисляне на семейните ценности; снижение на педагогическия
потенциал; снижение на раждаемостта; ръст на разводите; ръст на семейно-бито-
вите правонарушения; ръст на семейно-битовите неврози; трансформация на тра-
диционните семейни роли; неадекватност на семейните представи и установки на
младежите [О.Г.Кирьянова, 1984].

Изследвания (Е.Бургес, П.Волин, Л.Терман, М.Одем, Г.Роланд) уточняват най-
важните качества на щастливите и нещастните семейства:

Щастливи семейства: емоционална стабилност, съгласие с другите хора,
отстъпчивост, сговорчивост, общителност, доверчивост, искреност; емоционална
непринуденост.

Нещастни семейства: емоционална неуравновесеност, несъгласие, кри-
тичност, стремеж към доминиране, отчужденост, подозрителност, емоционална
скованост.

Всъщност темата за нещастните семейства е една от най-старите и най-
дискутираните.
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По-важните особености на нещастните семейства според В.Метюз и М.Миха-
нович са: не мислят еднакво по много въпроси, лошо разбират чувствата на другия,
говорят думи, които дразнят другия, често се чувстват нелюбими, не обръщат вни-
мание на другия, чувстват неудовлетворена потребност от доверие, рядко си пра-
вят комплименти, често отстъпват на мнението на другия, желаят повече любов.
[С.В.Ковалев,1988; К.К.Баздырев, 1987].

Най-често срещани семейни проблеми по данни от семейните консултации
в САЩ са: трудности в комуникацията (87%); проблеми с децата и възпитанието
(46%); сексуални проблеми (44%); финансови проблеми (38%); проблеми, свърза-
ни със свободното време (37%); проблеми на отношенията с роднините (29%);
съпружеска невярност (27%); стопанство, домакинство (17%) физическо оскърб-
ление (16%); други (8%) [С.В. Ковалев,1988].

Почти по същия начин изглежда и руската “Скала на семейните затрудне-
ния” (С.И.Голод). Подредени са по степен на важност: сексуални дисхармонии;
ревност; различни интереси за свободното време; алкохолизъм; финансови зат-
руднения; трудности в комуникацията; деца и възпитанието и традициите, пробле-
мите на семейния живот са удивително сходни, както и източниците на нещастие в
семейството.

Някои представи на младите хора за семейството според наше изследване
от 1994 г. [И.Иванов, 1995]:

(1). Предпоставки за щастлив брак
И преди, и сега любовта, общите възгледи, децата и уютните битови условия

са доминиращи. Любопитно е, че е намаляло значението на уютния бит и децата
(последното е тревожно), но значително се е засилило значението на любовта и
общите възгледи, както и на секса. Противно на очакванията, съвременното младо
поколение е като че ли по-идеалистично насочено към семейния живот. Като че
ли това е последната опора на идеализма в едно материалистическо обкръжение.

За женените е нараснало значението и на взаимопомощта между съпрузите
и на уютния бит, а за неженените - на материалното благополучие. Намаляло е
значението на съпружеската взаимопомощ и уютния бит за неженените. Като цяло
съвременните женени са мотивирани за семейното благополучие предимно и в
много по-голяма степен от предишното поколение от духовни мотиви. Другото,
което трябва да се отбележи непременно в тази насока, това е значението на
фактора “съпружески дълг, взаимопомощ”, който се осъзнава напълно само от
женените.

С нарастването на възрастта през 1974 г. нараства значението на децата,
еднаквото културно равнище, секса, самостоятелното жилище, материалното
благополучие. От същите фактори единствено значението на децата се увеличава
с възрастта и през 1994 г. Другите подобни са любовта, взаимопомощта и уютния
бит. Всички останали фактори през 1974 и 1994 г. намаляват значението си с
възрастта.

Различията в структурата на предпочитанията са големи. Сега са по-значими
любовта (и за двата пола като мъжете доминират), общите възгледи (също), уют-
ният бит (за мъжете), еднаквото културно равнище (за жените), материалното
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благополучие. Намаляло е значението на еднаквото културно равнище за жените,
самостоятелното жилище и за двата пола и др.

Особено драстични са промените по отношение на децата (силно намалял
рейтинг и при двата пола), съпружеският дълг и взаимопомощ (променили значе-
нието са за двата пола и сега по-важни за мъжете), уютната битова обстановка
(загубила водещото си значение за съвременните млади жени), и особено секса
(общо нараснало значение за двата пола, но за съвременната жена придобил
приоритетен характер). Съвременният мъж свързва бъдещето си с “по-инстру-
ментални” и прагматични параметри на семейството, а жената се “барикадира” в
сферата на взаимоотношенията, чувствата и емоциите.

(2). Кой да има решаващата дума в семейството
И по отношение на разпределението на властта в семейството се запазва

ситуацията, характерна за предишното поколение. За отбелязване е, значително-
то нарастване на относителния дял на привържениците на егалитарното се-
мейство, за сметка на доминираното от мъжа. Още нещо прави впечатление: прак-
тически липсват хора без мнение и колебаещи се.

Най-много и преди, и сега са привържениците на равноправието - повече
жените и процентът се е увеличил значително за 20 години. Диапазонът на мнени-
ята се е намалил, особено на мъжете. Любопитно е също, че макар и абсолютно
малцинство, привърженичките на ръководната роля на жената са се увеличили.

Най-любопитното наблюдение е свързано с мнението на съвременните
женени млади хора. При тях процентът на привържениците на мъжката власт в
семейството е значителен - над 33% за сметка на привържениците на равно-
правието. Най-привързани към егалитаризма са съвременните неженени, докато
през 1974 г. положението е друго - мненията са еднотипни и по-близки до това на
съвременните женени хора.

20-23 годишните са, които и преди, и сега преосмислят мнението си за
равноправието и за ролята на мъжа. Всъщност това е възрастта, в която жените
завършват образованието си и са най-феминистично настроени.

(3). Желани деца в брака
С времето е намалял силно относителният дял на двете крайни категории -

нежелаещите изобщо деца и желаещите много деца. Сега мнението на младите
хора е стандартно: 1-2 и по-рядко 3 деца.

Сега мненията на двата пола се различават повече, отколкото преди. Това е
за сметка най-вече на мъжете. Тяхното мнение е абсолютно тривиално: 2-3 деца,
докато на жените е по-вариативно. Любопитно е сравнението на средния брой
деца, предпочитани от младите хора. И сега, и преди 20 г. “по-мераклии” за деца са
мъжете!

Женените и преди и сега искат по-малко деца от неженените (около 1.7- 1.9),
намаляло е желанието на съвременните женени, в сравнение с тези от преди 20
г.

Във възрастов план разбиранията гравитират около 2 деца с незначителни
разлики. Характерно за юношите е известното “изхвърляне” на 15-19-годишните
за повече деца, но за съжаление в повечето случаи децата се раждат в по-късна
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възраст, когато и настройката е за по-малко.

2.4. ФАЗИ НА СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ

М.Аргайл и М.Хендерсън открояват 4 такива фази [М.Аргайл, М.  Хен-
дерсън,1989]

1.От медения месец до раждането на първото дете - отдръпване от прия-
тели, висока сексуална активност. Проблеми: приспособяване към другия, пари,
секс, домакинство, родители. Индекс на удовлетвореност: 55.

2.От раждането на децата до юношеството - основното са децата. Карие-
ра на родителите, най-често съпруга. Малко общо време. За съпругата най-важни
са децата. Индекс на удовлетвореност: 49-50.

3.Юношество на децата - трудно общуване с тях. По-свободни, по-често с
приятели. Нови връзки. Индекс на удовлетвореност: 47-48.

4.След напускането на децата (“напускане на гнездото”) - щастливо за по-
вечето семейства, нов подем в отношенията. Индекс на удовлетвореност: 52-54.
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3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО

3.1. ИНТИМНОСТ В СЕМЕЙСТВОТО

Интимността се счита за един от основните параметри на семейството, заед-
но с властта и границите му. Под интимност се разбира потребност от общуване с
ограничен брой индивиди (Х. Съливан); открит и спонтанен стил на общуване,
свободен от скрити мотиви и съперничество [Е.Бърн, 1992].

Интимното общуване притежава следните характеристики (по Челун, Бер-
джес и Шелън): частно, закрито, “тет-а-тет” общуване; множество контакти в мно-
жество поведенчески и ситуативни контексти; съществено влияние на живота на
другия, взаимозависимост, доверие; опити за възстановяване на близостта при
отсъствие; изчезване на тревожността при завръщане на партньора; уникална
(само за тях) система за комуникация; синхронизирани цели и поведение; взаим-
но разкриване, разобличение на същността на другия. Интимното общуване е
свързано също така със страх от експозиция (разкриване), от напускане, от загуба
на контрол на ситуацията, от своите деструктивни импулси, от загуба на индивиду-
алността и др. (Хетфилд)

В специализираната литература се разглеждат пет вида интимност (К.Лийк,
Т.Нийт,1986]: емоционална - преживяване на общи чувства; социална - по повод
на трети общи приятели; сексуална; интелектуална - обсъждане на мисли, идеи;
рекреативна - свързана с отдих, хоби.

Резултатите от изследвания на интимността в семейството показват някои
закономерности:

1.Съществува явна разлика между семейни и несемейни любовни двойки.
При несемейните любовни двойки има значително по-високи резултати по всички
видове интимност, особено по линията на емоционалната, интелектуална, рекре-
ативна интимност.

2.Семейството е значително по-затворена система в интимно отношение,
сравнено с несемейните любовни двойки. В САЩ тенденцията е към разтваряне,
а в Европа - към затваряне [В.Силаги,1981].

3.Отсъствието на интимност в семейството е свързано с депресии и неврози,
особено при жените (по данни на Браун и Харис до 4 пъти по-често от мъжете).

4.Семействата с висока интимност са сплотени, с малко и по-леки конфликти.
5.Интимността е един от най-важните параметри на удовлетвореността от

семейния живот. За жените първостепенна е емоционалната, а за мъжете - сексу-
алната интимност.

6.Желанието за сексуална интимност намалява с възрастта и с продължи-
телността на връзката.

7.Интимността в семейството има хомеостатичен и цикличен характер. При
раздяла и конфликт възниква потребност от интимност; при продължителна ин-
тимност - обратното - потребност от усамотяване.
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3.2. ЛЮБОВ И СЕКС МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ

Отношението на интимност и други чувства поражда различни афектни реак-
ции. Тясно свързана с интимността е любовта, макар, че тя не се свежда само до
нея.

Много разпространена теория за любовта е тази на Р.Стърнбърг. Според нея
съществуват 7 комбинации на любовните чувства [По: Е.Тодорова,1994]: (1).
Харесване (интимност); (2). Страстна любов (страст); (3). Празна любов (отдаване);
(4). Романтична любов (интимност + страст); (5). Приятелска любов (интимност +
отдаване); (6). Съдбовна любов (страст + отдаване); (7). Консумативна любов
(интимност + страст + отдаване).

Друга известна  класификация на любовта е на Д. Ли: ерос - страстна, изклю-
чителна любов - увлечение, стремеж към пълно обладаване на обекта на любов-
ните чувства; людус: хедонистична любов - игра, без дълбоки чувства; сторге:
спокойна, топла и надеждна любов, дружба; прагма: смес от людус и сторге- любов
по сметка; мания: смес от ерос и людус - ирационална, маниакална, свързана с
тотална зависимост от обекта на любовта, много често такава е първата любов;
агапе: синтез на ерос и сторге - безкористна любов самоотдаване.

В едно семейство може да се получат различни комбинации на любовните
отношения. От тях тези, които са основани на ерос, сторге и агапе са най-
благоприятната за развитие на взаимоотношенията и за децата след това.
Неблагоприятни са случаите, в които присъства людус и производните - прагма и
мания, при които “градусът” на напрежението е изключително висок.

Сексуалните взаимоотношения са сред най-важните страни на семейния
живот. Семейството е една форма на съжителство на любовници.

Сексуалната активност в семейството е относително постоянна величина
след втората година на брака. Така, например, ако през първите два месеца се
извършват средно 17,2 коитуса/месечно, до към третата година този брой намалява
до 9,5 ко/мес. Оттогава до 25-30-тата година на брака тази цифра се запазва неиз-
менна. Затова е прието като условна норма на семейна сексуална активност 9-10
ко./мес. [Г.С.Васильченко,1977]. Любопитно е, че в миналото църквата е препоръч-
вала почти същата ритмика: за католиците е нормално 20-30 годишните съпрузи
да имат по 3 ко./седмично; 30-40 годишните - по 2; 40-50 годишните - по 1, а над 60
г. - по един на 10 дни. Традиционно протестантите следвайки заветите на М.Лутер
задължително правят любов два пъти седмично...

Огромният опит на човечеството е в основата на две правила за секса в
семейството: при мъжа сексуалното удовлетворение води до семейно щастие,
при жената е обратното - усещането за семейно щастие води до желание за секс.

Удовлетвореността (и неудовлетвореността) от секса е много важен
параметър на семейния живот. Неудовлетвореност от секса при обща удовлетво-
реност от брака показват 50% от мъжете и 30% от жените. От това следва, че
мъжът е много по-чувствителен към секса; че мъжете по-рядко получават секс,
отколкото желаят и че  жените по-често правят секс, отколкото желаят. Най-
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удовлетворени от семейния секс са хората, които не са много красиви, атрактивни,
дори с дефекти. Колкото са по-красиви, толкова по-големи експектации имат,
толкова по-често се срещат студенина, изневери. [И.Кон,1990]

В крайна сметка, обаче честотата на контактите зависи от жената - тя е естес-
твен регулатор на семейния секс.

Що се отнася до типовете сексуална мотивация, то се счита че съществуват
4 такива [Г.С.Васильченко,1977]:

Хомеостабилизиращ тип. Най-често при интелектуалци и при мъжете
изобщо. Половият глад води до дискомфорт. Сексът е средство за физиологически
и психически комфорт. Сексът е подчинен на други ценности, най-често творчество
и труд. Служи за избавяне от напрежението, което отвлича от работата. Стремеж
към стабилност (хомеостазис) и детумесценция (снемане на половото напреже-
ние чрез отделяне на продукта от жлезите). Детумесценцията и конкректацията са
двете съставящи части на либидото.

Игрови тип. Хармония на романтичен и сексуален компонент. Няма обо-
жествяване, нито опошляване на жената (мъжа). Половият акт е одухотворен -
преживява се винаги като пръв и единствен, неповторим. Основна цел е конкрек-
тацията (съприкосновение, интимно-лично общуване). Първичен за жената.

Шаблонен тип. Сексът се разглежда като задължение, повинност, прави се
с цел да не се обиди партньора, да се избегнат упреците в студенина и безразли-
чие. Регламентирана отвън ритмика и сексуална техника.

Генитален тип. Идентичност на разбиранията за ерекция и либидо. Ритъмът
на половия живот е регламентиран от усещанията. Половите органи ръководят
поведението. Селективност липсва. Етически и естетически мотиви липсват. По-
често се среща при мъжете. Типичен за хората с ниска култура.

Половото поведение и неговата програма през различните периоди от он-
тогенезата се определя от половото влечение (libido sexualis). Според Мол то
преминава през три фази: неутрална, еротична (през пубертета до към 18-20 г.) и
на диференцираното полово влечение.

Половото съзнание преминава в развитието си 4 стадии: (1). Понятиен.
Няма специфична чувствена окраска. Неутрален емоционален фон. Примитивни
умозаключения по аналогия (детето не отличава на картинка мъж и жена, защото
не са облечени). (2). Романтически (платонически). Изразен емоционален ком-
понент с възвишен характер. Сладостен трагизъм. Еротични романтични фантазии.
Няма изразен интерес към гениталиите. (3). Сексуален. Сексуален глад.
Напрежение. Онанизъм. Еротични фантазии (“луди вакханалии”). (4). Зряло поло-
во поведение. Хармония на понятиен, романтичен и сексуално-чувствен елемент
[Д.Н.Исаев, В.Е.Каган,1986]. Обикновено мъжете преминават през всичките стадии,
а жените или закъсняват в развитието си, или изобщо не достигат по-високо от
третия стадий, който понякога се развива доста години след брака.

Автор на един от най-разпространените модели за личностно-ролевите ас-
пекти на  сексуалното поведение е С.Либих. Според него всички мъже и жени
могат да бъдат разделени в няколко типа. Те представляват различни варианти на
стабилно поведение. Всеки тип е добър или лош не сам по себе си, а съотнесен с
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ролевия тип на партньора му.

Показаните на схемата комбинации от типове са стабилни, а всички други са
временни или направо невъзможни. Всяка стабилна комбинация е основа на
също така стабилно и хармонично семейство. Не е без значение, обаче в какво
семейство живее детето и какво е то по пол.

Типовете ролева сексуална ориентация са:
“ЖЕНА - “МАЙКА” - изразена потребност да помага, защитава, ободрява,

поддържа, спасява. Безсъзнателно предпочита общуване със слаби, болни, не-
удачници. Търси слаб, нуждаещ се от опекунство мъж като сексуален дразнител.
Само с него реализира секс. Гърдите й са основна ерогенна зона. Обича да “кърми”.

“ЖЕНА -”ДЪЩЕРЯ” - изпитва силна потребност от протекция от страна на
мъжа, с когото иска да се чувства малка, слаба, предмет на внимание и възхищение.
Много често избира доста по-стар партньор. Цени опита, знанията, уменията, а не
сексуалната сила, тъй като нежността на мъжа, а не потентността му е от първо-
степенна важност за нея. Склонна е към орално-генитални контакти.

“ЖЕНА -”ЖЕНА” - силно женствена и атрактивна жена. Съществува в два
подтипа: агресивен и пасивен. Агресивният подтип е жена иронична, саркас-
тична, със стремеж да властва над мъжа. Търси силен, мъжествен мъж, когото да
покори. Склонност към садизъм в секса (това не значи, че непременно я проявява).
Пасивният подтип има за идеал силният, властен, обладаващ я мъж. Склонна е
към мазохизъм. Обича да я “изнасилват”.

“МЪЖ - “БАЩА” - склонен е към покровителство, при това се нуждае от
вниманието на жената, признанието й, възхищение, подчинение и зависимост,
отгатване на желанията и потребностите му. Харесва по-инфантилни, по-млади,
по-дребни и нежни жени и момичета.

“МЪЖ - “СИН” - подчиняем, зависим, инфантилен, “неудачник”, капризен.
може да е груб и вулгарен в секса при по-ниска обща култура. Склонен към садизъм.
Пасивният подтип е мъж с идеал “силната жена”. Харесва външните белези на
маскулинност на жените, Често е зависим. Отдава инициативата в секса на жената.
Склонен към мазохизъм.

3.3. КОНФЛИКТИ В СЕМЕЙСТВОТО
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Теорията за конфликта е една от основните теории, обясняващи взаимоот-
ношенията в семейството. Всъщност това е теория, отнасяща се за човешките
взаимоотношения изобщо.

По определението на М.Дойч конфликт има когато “двама или повече хора в
определен момент действат и/или възприемат заедно, при което установяват
различия в начина, по който третират своите ресурси, потребности и/или ценности.
Това обуславя поведението им и техния отговор в дадената ситуация. Моментът на
реакция (поведение) е точката на конфликта. Този конфликт може да ескалира
(да се разрасне, разшири) или да деескалира (свие, смекчи).

Според Концепцията за петте семейни фактора на Г.Г.Воробев, в осно-
вата на семейството е клирингът (съгласието). Степента на семейния клиринг
определя семейния потенциал. За да е пълноценно семейството трябва да има
съгласие в пет насоки: (1). Физически фактор - изисквания за физическия облик на
партньора. (2). Материален фактор - изисквания по отношение на материалния
статус на семейството. (3). Културен фактор - интелектуално - културни изисквания.
(4). Сексуален фактор - сексуални очаквания към другия. (5). Психически фактор -
изисквания по отношение на психическия облик на другия.

Семейството се стреми не към равновесие и единство, а към промяна. Ос-
новен параметър на семейството е конфликтът (Дж.Спрей). Равновесието е само
временно и и относително. Липсата на конфликт не значи щастие и постигнато
удовлетворение. Заглушаването на конфликта има отрицателни последици за
семейството.

Конфликтът има следните параметри: противоположни интереси, недости-
жими цели, различаващи се ценности, противоречиви ролеви очаквания, структур-
ни неравенства - различен ценз и статус на съпрузите.

Основна особеност на семейния конфликт е противоречивостта на мотивите
- едновременно обединяват и разединяват.

Съществува Закон за кръговата (каузална) причинност при конфликтите.
Според него конфликтът има три съставящи (компоненти), свързани във верига:
когнитивен (как виждаме и разбираме другия); афективен (как се отнасяме към
другия); поведенчески(как постъпваме към другия). Пусковият момент на конф-
ликта може да е всяко звено на веригата.

Конфликтуващите семейства имат много общи черти. Следва тяхното опи-
сание (По В. А. Сисенко). В течение на общия живот се съхранява твърде висока
автономност на потребности, интереси, намерения, желания, възгледи, установки.
Процесът на отъждествяване и сливане с другия е затруднен.Тези потребности и
интереси често са в конфронтация. Любовта постепенно угасва, без да се замени
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с дружба. Няма взаимно разбиране и поддръжка. Затвореност и отчужденост.
Често се губи взаимното уважение. Разсъгласуваност в домакинските дела.
Отрицателните чувства и емоции към другия надвишават положителните.

Типологията на семейните конфликти е твърде пространна. Най-попу-
лярните класификации са следните:

1. Класификация на В. А. Сисенко: (1). Конфликти на основата на неудовлет-
ворени потребности: сексуални - понижена сексуалност на единия съпруг, несъв-
падение на ритъма и цикъла на либидото, неграмотност, импотенция, фригидност,
болести, преумора, мигрена;  засягане на ценността на собственото Аз - нарушава-
не на достойнството, пренебрежение, неуважение, обиди, оскърбления, постоян-
на критика; неудовлетворена потребност от положителни емоции - отсъствие на
ласки, нежност, грижа, внимание, разбиране; финансови разногласия; хипертро-
фирани потребности и пороци; неудовлетворени потребности от жилище, дрехи,
битови удобства; отказване от взаимопомощ и кооперация на труда; различни
потребности, свързани със свободното време и отдиха. (2). Конфликти, в основата
на които са недостатъци и дефекти на възпитанието, характера и нравственото
развитие. (3). Конфликти, възникващи на основата на несъгласие за взаимните
права и задължения, разделение на труда в семейството, грижа за децата.

2. Класификация на Кристофър Муур: (1). Конфликти, породени от интереси
или нужди: субстантивни, процесуални, психологически, креативни. (2).
Информационни конфликти: липса на информация, дезинформация, различия в
гледищата и преценката за конфликта. (3). Структурни конфликти: нееднакво
разпределение на ресурси, собственост и контрол върху тях; пространствени
ограничения; времеви ограничения; нееднаква власт и авторитет. (4). Ценностни
конфликти: на базата на различия в религия, идеология, жизнен стандарт, начин
на живот; на базата на различия в критериите да интерпретиране и оценяване на
идеи, поведение, информация; специфика на ценностите в затворени общности.
(5). Комуникационни конфликти: обременено общуване; неадекватно възприемане
на позиции, стереотипи, презумпции, подозрения, проекции; скрито или открито
бламиране; повтарящо се негативно поведение.

3. Класификация на конфликтите в семейството (Мортън Дойч, С.В.Ковалев и
др.): истински конфликт: съществува обективно и се възприема адекватно; усло-
вен (случаен) конфликт: лесно разрешим, но това не се осъзнава; смесен
конфликт: зад “явния” конфликт се крие друг; конфликт по недоразумение; ла-
тентен конфликт; лъжлив (въображаем) конфликт: поради грешки във
възприятието; пренесен конфликт; конфликт на двойното отбягване: избор
на по-малкото зло; конфликт за роли; конфликт за контрол на средствата;
конфликт за поведение един спрямо друг; конфликт по отношение на трети;
конфликт поради различни нормативни представи; конфликт поради различ-
но възприемане на фактите; кланов конфликт.

4. Типове конфликтуващи семейства (също и етапи от развитието на семейния
конфликт) по Т.М.Мишина:

“Съперничество” - най-често през първите 5-6 години. Характеризира се с
чести караници последвани от обяснения. Тематиката на конфликтите е ограниче-
на - взаимоотношения, роли, роднини и др. Основните поводи за конфликти също
са стандартни - бременност, раждане, контакт с роднините. Главното им съдържа-
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ние - отсъствие на взаимно съгласие за нормите на поведение.
Основни варианти. За това, кой е глава на семейството (за власт). По повод

на грижите за другия (всеки очаква от другия, всеки се грижи за себе си, смесен
конфликт). Емоционален конфликт (неудовлетвореност поради хиперпотребност
от възхищение, незаинтересованост).

Признаците на подобен конфликт са много: неконструктивни дебати, всеки
държи на себе си и не разбира другия, отсъства стремеж за симпатия и поощре-
ние, преобладават защитно-агресивните реакции, всеки вижда в другия виновник,
всеки се стреми да застави другия да действа по друг начин.

“Псевдосътрудничество”. Изразява се във външно съгласие, преувеличена
грижа, временни избухвания по някакъв повод. Тематиката на конфликтите е сил-
но ограничена - взаимоотношения, роли. Основните поводи за конфликти са
неудачи, трудности, увлечения, измяна, алкохол и др. Главното им съдържание -
съгласуваност на нормите на емоционално и практическо взаимодействие.

Варианти: Единият не разделя стремежа на другия към професионален,
социален и друг ръст, тъй като това противоречи на собствения му стремеж за
власт в семейството. Единият чака от другия постижения, а той се страхува от
неуспехи (често сексуални разстройства). Любовен триъгълник - наличие на адул-
тер (прелюбодеец). Протест против строгите поведенчески норми  в семейството.

“Изолация” Проявява се в емоционално отчуждение или още от самото начало,
или развитие на конфликта от предния етап. Поводите за конфликти са авторитар-
ност и насилие. Главното съдържание - съгласувани норми на практическо взаи-
модействие и обособени на емоционално ниво.

Моделът на съвместимостта на Р. Акоф и Ф. Емери е един от най-сериозни-
те опити за анализ на конфликтите, в това число и в семейството. Те разглеждат
четири различни типове хора по характер, според две координатни оси [Цит.по
В.Денисов]:

В четирите квадранта се получават следните комбинации: ОА - екстраверт,
бързо реагиращ на външните обстоятелства и активно въздействащ върху тях; ЛП
- интраверт, зает със себе си пасивен към външния свят; ОП и ЛА - смесен тип.

В сила са закономерностите: чистите типове по-трудно се приспособяват
към средата (ОА - активен, но поддаващ се на влияние, ЛП - затваря се в себе си);
при чистите типове тенденцията на развитие е центробежно с възрастта; при сме-
сените типове тенденцията на развитие е центростремително с възрастта; в цен-
търа е разположен равновесен центровертен характер; колкото по-отдалечена е
една двойка от центроверсията, толкова по-малко успешна е.
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Конфликти при различни комбинации на характерите:
ОП-ЛА. При конфликт и двамата считат, че е по вина на ЛА, но се опитват да

променят поведението на ОП (парадокс), който лесно се поддава. Конфликтът
леко угасва. При външен натиск той по-лесно се възприема от ОП, но след това
активната реакция е на ЛА. Няма съперничество, а сътрудничество.

ОА-ЛА. При конфликт и двамата считат за виновен ЛА, но всеки се стреми да
промени другия. Само ОА усеща и откликва на влиянията, но поради характера си
не иска това. Конфликтът се разгаря и ОА е все по-активен. Стремят да влияят на
средата. Съперничество за ръководство в двойката. Саможиво семейство.

ОП-ОА. Всеки добре разбира, че конфликтът влияе на другия, но ОП се стре-
ми да измени себе си, а ОА - партньора си. ОП е възприемчив и мирът се
възстановява. Конфликти поради това, че средата се възприема по различен начин.
В очите на другите единият е “под чехъл”.

ЛА-ЛА.При конфликт всеки разглежда проблема само от гледна точка на
собствената си личност. Въздейства на другия заради собствените си интереси.
Нечувствителност към другите. Много конфликти. Не се осъзнава външното влияние.
Всеки живее за себе си. Отстрани изглеждат като много агресивна, конфликтна
двойка, която не разбира света.

ЛП-ЛП.И двамата са нечувствителни към другия. Не конфликтуват, но и не
взаимодействат. Не закачат другия и са доволни от същото. Конфликтите угасват
бързо. Не конфликтуват и със средата. При изменени обстоятелства всеки сам се
справя чрез приспособяване.

ОА-ЛП. При конфликт и двамата считат за виновен ЛП. Но ЛП е малко чувст-
вителен към опитите на ОА за въздействие с цел изменение на поведението.
Поведението на ЛП се изменя според собствената му оценка. ОА изпитва удовлет-
ворение и конфликтът угасва. При конфликт със средата, ЛП се крие зад ОА.
Устойчива връзка с лидер - ОА.

ОП-ЛП. Двамата считат виновен за всичко ЛП, но всеки се стреми да измени
само себе си. ОП счита, че се жертва заради двойката, но ЛП не вижда това и не
цени саможертвата на ОП. Нестабилна двойка. Възприема се като много пасивна,
бездейна, недоволна един от друг двойка.

ЛП-ЛА. Двамата са равнодушни към другия и малко му откликват. ЛА се опит-
ва да използва ЛП за свои цели, но поради нечувствителността на ЛП това не
става. В отношенията си с другите, двойката не е активна. Заета е със себе си.
Отстрани изглеждат мирни и равнодушни. Сравнително устойчива връзка.

ОП-ОП. По мнение на всеки от тях при конфликт е виновен другият. Всеки се
стреми да избегне другия. Това стабилизира двойката, без да се приемат. Външните
обстоятелства се виждат еднакво, но всеки се стреми да ги реши независимо от
другия. Външно са мирна, малко общителна, пасивна, но не равнодушна един към
друг и към обкръжаващите двойка.

ОА-ОА. “За всичко е виновен другият”- основен девиз. Всеки счита за свой
дълг да измени другия, но не среща отклик. Всеки счита, че другия не го разбира и
му доказва правотата си. Дълъг конфликт. При сблъсък с външни сили спорят за
общата реакция. Враждебно настроени един към друг. Неустойчива връзка.

Разглеждането на конфликта през призмата на печалбите и загубите на двете
страни “Какво печеля и какво губя и какво печеля като губя и какво губя като печеля?”
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води до диференциране на няколко варианти на изход от конфликта:
(1). Силово разрешаване - “Аз печеля - ти губиш”. Агресията става чрез думи

(отправяне на заплахи, обиди, настояване на всяка цена на своето) или физическа
сила.

(2). Сътрудничество - “Аз печеля, ти печелиш”. Свързано е с успокояване на
другия, опит да се открие причината на конфликта, предложения на различни
алтернативи и опити заедно да се търси взаимоприемливо решение.

(3). Компромис - “Аз нещо губя и ти нещо губиш, аз нещо печеля и ти нещо
печелиш”. Опити за разбиране на гледната точка на другия, опит за намиране на
трето решение, предразполагане на другия и пр.

(4).Заглаждане - “Аз “губя”, ти “печелиш”” - при малка ценност на позицията и
склонност към отстъпка в името на по-важни цели. Изход чрез шега или отстъпление
от темата, прехвърляне на друга тема, предотвратяване на натиск от страна на
другия.

(5). Игнориране - “Аз губя, ти губиш”. Подобни реакции - омаловажаване на
проблема, промяна на темата, търсене на арбитър или посредник и  др.

В специализираната литература се разглеждат различни стратегии за раз-
решаване на семейните конфликти. Те се определят от възможните изходи от
конфликта (изискващи различни стратегии): предотвратяване, справяне (регула-
ция), временно отстраняване, разрешаване. Като най-важна задача на семейст-
вото се счита изборът на най-добрата стратегия (Д. Джонсън). Главните детерми-
нанти на стратегиите са личностните особености на участниците, предистория на
отношенията, ограничения на ситуацията, съдържание на конфликта, очаквания и
становища на зрителите (страничните), непосредствени печалби и загуби, пред-
виждане на по-късни последици.

Сред многото стратегии за разрешаване на конфликта като най-често
прилагани може да бъдат посочени следните: (1). Проблемно-решаваща - разла-
гане и решаване на части. (2). Едностранна инициатива, насочена към намалява-
не на заплахата за другия, доброжелателност. (3). Разединяване на враждуващите
страни. (4). Съединяване на враждуващите страни. (5). Не оказване на съпротива.
(6). Договаряне - съгласуване на правилата. (7). Компромис, приспособяване -
съгласуване на ценностите. (8). Разбор на конфликта по методиката МАКС
(В.А.Смехов): Как реално аз постъпих? Как исках да постъпя? Как трябваше да
постъпя? Как реално  другият постъпи? Как искаше да постъпи? Как трябваше да
постъпи? Като какъв той ме видя? Какъв бих предпочел да ме види? Какъв бих
предпочел да го видя? (9). Преки преговори с участието на неутрален слушател,
въвлечен като трета страна. (10). Посредничество - избягване на преките контакти
и общуване чрез трето лице, като решението се взема от страните. (11). Арбитраж
- въвличане на трето лице, като решението се взема от него. (12). Юридически
модел - въвличане освен на “съдия” и на “адвокати” на двете страни.

3.4. ИЗВЪНБРАЧНИ ВРЪЗКИ

Извънбрачните връзки са един феномен, който често съпътства семейния
живот. Счита се, че във всеки брак присъства трета (трети) еднократно, епизодич-
но или постоянно.
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Относителният дял на изневеряващите е дискусионна величина, но според
изследванията той варира от 24 до 33 % , като при мъжете гравитира към горната,
а при жените - към долната граница. Около 41% от жените - “прелюбодейки” са
имали един извънбрачен партньор, 40% - двама, до пет и 19% са имали повече от
пет любовници [Х.Фишер,1994]. Тези съотношения са били много дълго време
почти постоянни.

През последните десетилетия се очертаха нови тенденции: по-ранните изне-
вери (преди 60-те години жените започвали да изневеряват средно 14.5 г., а мъжете
- 11 г.  след сватбата; през 60-те г. съответно на 8-мата и 7-мата година; през 70-те
год. - на 4-5-тата година) и значително повишената “изневеряемост” на жените
(практически равна на мъжката).

Продължителността на извънбрачните връзки средно е за жените 21 месеца,
а за мъжете - 29 месеца [Х.Фишер,1994].

В  социологията и психологията на семейството се разглеждат различни при-
чини за изневяра. Така например, Дж. Кубер счита, че има три типа изневяра:
поради компенсация, незадоволеност от нещо и без да се иска развод; поради
принудителна раздяла - командировки, специализация, очни занятия на
задочници, болест на единия съпруг и др.; бохемски тип - при несериозно възпри-
емане на брака.

Такава схема твърде незадоволително изяснява причините за изневери.
Значително по-диференцирана е теорията на А. Елис за причините за извънбрач-
ни връзки. Според нея има две групи причини: здрави, нормални причини и
нездрави, невротични причини.

От първите най-типичните са следните: стремеж за разнообразие (много
по-често се свързва от мъжа със секса), жажда за изживявания, приключения,
любопитство. Те са свойствени за всички хора. Човек може да ги задоволи по
различен начин, но едва ли това може да стане по-лесно и едновременно по друг
начин, освен чрез нов сексуален партньор. Други причини в първата група са нова-
та любов (счита се, че след 1-2 години семейната любов преминава в други чувс-
тва) и благодарност - често сексът е единствената форма, особено за жените.

Нездравите, невротични причини са значително повече и от по-сложен
характер. При тях изневярата е средство или прикрива друга причина. Това са
случаите на: изневяра при намалена способност да се понасят неуспехите и конф-
ликтите в семейството, за бягство, утеха, за безпроблемен секс; изневяра като
средство за отмъщение при вражда, омраза, изневяра (типична женска реакция);
изневяра при превратна самооценка - при твърде високи изисквания към себе си
- търси се партньор, с когото може да се отпуснат (по правило принизяваща връзка,
с по-низш партньор); изневяра за подкрепяна на самочувствието, за самоутвърж-
даване, за компенсиране на комплекс за малоценност, “бройкаджийство”;
изневяра при сексуални недостатъци и проблеми - нова, по-млада партньорка
като сексуално лекарство (типичен мъжки вариант във възрастта 45-55 г. - обясня-
ва се с факта, че мъжете са много по-потентни при смяна на партньорките); сексът
като “наркотик” - нужда от екстаз, страст.

Обикновено причините за изневяра са смесени и рядко се осъзнават в чист
вид.

Последиците от изневярата не може да се интерпретират еднозначно, а
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като положителни или отрицателни в зависимост от това дали има или няма тайна,
дали първият опит е горчив или сладък (“лишаване от девственост” на семейство-
то), дали единият или двамата са изневерили или изневеряват в момента.

Тъй като отрицателните последици от изневярата се дискутират най-често,
то полезно е да се споменат и положителните последици от нея (според някои):
добива се нов сексуален опит, емоционално обогатяване на партньорите, подпо-
магат адаптацията към другия, стимулират постигането на независимост, карат
изневеряващият да е по-отговорен в семейния живот поради “гласът на съвест-
та”...

Отношение към изневярата (резултати от наше изследване) По отно-
шение на изневярата са настъпили едни от най-големите промени през годините.
Младежът от 1994 г. е станал значително по-толерантен, по-малко отмъстителен и
по-малко склонен на развод. Последното е крайно интересно, тъй като общото
ниво на разводимост се покачва. Всъщност тук става дума за представа за изхода
от конфликта, която не винаги отговаря на реалността.

Мъжът е станал по-краен в разбиранията си и по-малко отстъпчив, а жената
решително е на мнение, че трябва да се опита да се спечели отново “загубения”
партньор и да се избегне развода. Тази промяна е с много големи количествени
параметри. Подобна е промяната у жената и по отношение на увереността в реак-
цията. Сега тя е много по-уверена отколкото преди години, докато над 1/3 от мъ-
жете не могат да отговорят как биха реагирали. Това говори за по-конкретната и
ясна представа на жената за изневярата в наше време.

В сравнение с 1974 г. е нараснало значението на стремежа да се спечели
наново партньора (и при двете категории), прошката и отмъщението при неже-
нените и скъсването при женените. Същевременно е намаляла привлекателно-
стта на развода за неженените и отмъщението и прошката за женените. Общият
извод е, че женените имат много по-стереотипна представа за изневярата,
съчетана с нежелание да се приеме факта. Реакцията е непредвидима, но не е
неблагоприятна - само 1/7 от тях са склонни на развод поради изневяра. При
неженените този дял е още по-малък - 1/14.

С възрастта расте стремежът за спечелване отново на партньора, както и
тенденцията конфликтът да завърши с развод. Отмъстителността намалява, но
също така и желанието за прошка. Тези тенденции говорят за объркани чувства и
за стремеж към компромис, същото може да се каже и за сравнението между
годините - повишена склонност към компромис на съвременните младежи.

3.5. РАЗВОД

Разводът е нормално явление, дотолкова, доколкото щом има срещи, има и
раздели. Разводи е имало винаги, при всички времена и народи, при всякакви
морални и правни норми, регулиращи човешките взаимоотношения, включително
и при забрана на раздялата и при наказание със смърт. Тук ще стане дума само за
някои по-важни моменти от теорията и практиката на разводите и особено на
отношението им към детското възпитание.

Първото, което трябва непременно да се отбележи, това е забележимото
нарастване на количеството на разводите в развитите страни през последните
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години - от 10-12 до над 20 на 1000 брака. За последните 20 г. броят на разводите
се е утроил. Модерното време, след индустриалното общество изисква по-голяма
мобилност на хора, стоки, капитали. Счита се, че процесът за увеличаване на
разводите ще се задълбочи.

Много трудно е да се разбере каква част от българските семейства действи-
телно живеят в развод. Официалните данни са, че разводите през 1994 г. са 7990.
През 1985 г. те са били 14 361.Колко са двойките, които са във фактически развод
и нямат пари да го оформят юридически никой не знае.

Съществува едно общо правило, добре известно на специалистите: най-чес-
то мъжът се развежда със семейството, а жената - с мъжа. Жените са
неудовлетворени от съпруга и поведението му в семейството, а мъжете - от самото
семейство като институция.

Сравнителните изследвания показват, че жената и мъжът имат практически
равни права на развод. Значително малцинство са обществата, в които единият
или другият срещат повече пречки или имат повече привилегии [Х.Фишер,1994].

Жените са много по-чувствителни към развода: страдат от неврози около 3
пъти повече от мъжете. Последиците от развода се проявяват при жената през
време на следващите две години. Разведените по-често боледуват, имат по-голя-
ма смъртност и повече самоубийства.

Децата на разведените са склонни към развод, особено, ако и двамата са от
такива семейства. За преживелите развода на своите родители деца той далеч не
е такова съдбоносно събитие, както за възпитаваните в отрицание на развода
пораснали деца.

Колкото са по-млади съпрузите, толкова по-често се развеждат, толкова по-
лекомислено гледат на това, толкова по-инфантилно общо поведение имат.

По-малка е вероятността за развод, колкото по-дълъг е бил периодът на
ухажването; колкото повече деца ражда една двойка; колкото по-ценни са съпрузите
(в затворени общества с малко подходящи за брак жени или мъже). Религиозните
хора се развеждат по-рядко. Нито една религия не поощрява развода.

Въпреки, че хората се развеждат по всяко време, известни са няколко вида
развод според продължителността на брака (най-чести случаи): през първите 7 г.
от брака (50% от разводите), като основните причини са неуспехи при общуване,
конфликти, сексуални дисхармонии, финансови трудности, адаптация; върхът на
тази тенденция е на 4-тата година, когато се счита, че свършва “любовната омая”;
между 30 и 50 г. - промени на личностно равнище (стремеж към независимост,
идентичност, индивидуалност), желание за кариера и реализация; около 50 г. -
след напускане на децата отпада свързващото звено.

В теорията на разводите се говори за “уреден” и “хаотичен” развод. При
“уредения развод” разводът е факт преди да е станал юридическо решение. При
“хаотичният” - отношението още не е напълно ликвидирано.

Основен феномен, свързван с развода е повторният брак. Средният период
от развода до него е три години при мъжа (най-често във възрастта 30-34 г.) и
четири при жената (във възрастта 25-29 г.), като почти няма национално опре-
делени разлики [Х.Фишер,1994].
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4. СЕМЕЙСТВОТО КАТО СРЕДА ЗА
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Човек е същество не толкова с биологична същност (наследственост), откол-
кото със социална - продукт на едно общество и култура. Като културен феномен
той се формира под влияние на трансфера на езика, уменията, вярванията (идеи,
религия).

Обществото в хода на своето развитие е създало механизъм за придаване
на социална същност на човека (трансмисия на културата) - социализация, която
се реализира задължително, но чрез специфични институции.

Понятието “социализация” е въведено от Емил Дюркем (1907), за да
охарактеризира процеса на обобществяване на човека, формирането на личността
от социалните условия. Той разглежда социализацията като методична подготовка
на младото поколение за живот в условията на социална солидарност.

Социализацията се разбира традиционно като процес на интериоризация
на групова култура (ценности, норми) от членовете на една група. Тя е жизнено
необходима за обществото. Благодарение на нея то може да съществува и да
контролира човешкия живот. Ценностите и нормите се интериоризират от индивида
и благодарение на санкциите (позитивни и негативни) се затвърдяват. Това всъщност
са съставящите на социализацията.

Социализацията също е процес на социално взаимодействие, основното
съдържание на който е предаването и усвояването на социалния опит. Тя е общес-
твена (осъществявана от социални институции) и индивидуална (индивидът про-
явява активност на всеки етап) дейност (компоненти, процес, резултат) и самодей-
ност (доколкото се осъществява на основата на вътрешна мотивация и творчески,
за разлика от регламентираната) по предаване и усвояване на социалния опит на
човечеството. Под социален опит се разбира това, което не се предава чрез гене-
тично наследяване: знания, умения, установки (ценностни ориентации). Социалният
опит може да е позитивен (култура) и негативен (антикултура). Тези две страни са
социално разделени, но чрез социализация в индивидуален план става тяхното
сливане.

Различните разбирания, свързани със същността на социализацията може
да се систематизират в две методологически оси: като отношение на индивида и
обществото и между времето и пространството. Анализът показва, че съществуват
две основни парадигми:

Холистична и структуралистична (кондиционна парадигма) - при която
има приоритет на обществото и социализацията се разбира като адаптация към
него. Акцентира се на детерминацията от структурите, съответно на темпоралното
развитие на човека, на “глобалното външно” върху “вътрешното”. Свързва се с
имената на Eмил Дюркем, Пиер Бурдийо, Раймон Будон и др.

Атомистична, индивидуалистична и либерална (интеракционна
парадигма) - приоритет на индивидите и техните действия. Свързана е с Макс
Вебер и др. Социализацията е интеракция между социализатори и социализирани,
в хода на която се насочва развитието на последните. При това актьорите не са
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свободни, а реализират определени комплекси от действия, които са подредени и
мотивирани от социалната структура.

Общото във всички теории за социализацията може да се изложи в няколко
основни тезиси:

1.В процеса на социализацията индивидът усвоява обществото и неговите
правила.

2.В процеса на социализацията индивидът интегрира в личността си статуси,
роли, ценности и норми.

3.Усвояването на ценностите и нормите, характерни за различните статуси и
роли се подпомага от приложението на позитивни или негативни санкции.

4.Интеграцията на индивидите в обществото става в определена социална
среда и в контакт с различните агенти на социализацията.

5.Социализацията никога не е максимално пълноценна и хомогенна. Човекът
има известна свобода и възможност за иновации, благодарение на което е
възможен социалният напредък. Същевременно доминиращата консервативност
на социализацията води до възможност за репродукция на идентичности.

6.Социализиращият се не е пасивен агент.
7.Социализацията е интерактивен процес - механизъм на взаимозависимост

на два елемента А и В (социализирания и социализатора), като влиянието а А
върху В се съчетава с влияние на В върху А.  .

8.Социализацията трае практически през целия живот на човека, но е особено
важна за детето.

9.Предпоставки за социализацията са нормална наследственост; социална
активност (дейност); адекватна социална и природна среда; възпитание.

Стадиите на социализацията може да бъдат определени по различни
схеми, но най-важните са следните:

Първичната (ранна) социализация (0-6 г) е особено важна, защото тогава се
усвояват езика и основните положения от системата на социалните отношения и
норми, тогава се формира най-човешкото в човека. Огромно значение в този пери-
од има майката. В личностен план тя се изразява в идентификация - разбрана
като идентичност с другите.

Промеждутъчна социализация, при която се усвояват междуличностните
взаимоотношения, развиват се способностите и жизнения опит. Всичко това става
благодарение на обучението и възпитанието, като най-силно е в пубертета, когато
вече започва и процеса на социалната интеграция на младежите и девойките. В
личностен план се изразява в индивидуализация - идентичният с другите човек по
пътя на саморазвитието, самовъзпитанието, самообразованието.

Устойчива, цялостна социализация. От личностна гледна точка това е про-
цес на персонализация - превръщане на човек в индивидуализиран субект на
социалния живот чрез самодейност.

Социализация в зряла възраст.
Социализация на “третата възраст”. Адаптиране към условията на живот

след пенсионирането.
Близо вековната изследователска работа по темата е обективизирана в

редица концепции. Всъщност нито едно от тях не е универсална и не разкрива
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всичките страни на процеса.

4.1. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО АСИМИЛАЦИЯ И
АКОМОДАЦИЯ

Основоположник на една от главните теории за социализацията е Жан Пиаже.
Човек чрез действия активно усвоява света. Вътрешните структури се развиват
чрез интеракция с условията на околния свят. Детето се развива (интелектуално,
когнитивно, морално, социално развитие), но това не става самостоятелно и
необвързано, а адаптивно към околния свят и в предопределена генетично
последователност. [Ж.Пиаже, 1992].

За Пиаже социализацията, това са двата механизма:
• Детето усвоява света на ментално и афективно ниво (асимилация). Това

се отнася до структури, които вече съществуват и са конструирани от другите хора.
Асимилацията като процес изразява взаимодействието на субекта с нещата, с
вещите и предметите, със  средствата и явленията.

• Детето се адаптира към външните социални структури, благодарение на
прогресивното си интелектуално развитие, то усвоява практически схеми за
действие, пространството, времето и причинността (акомодация). То реконструира
и трансформира външните структури. Акомодацията е стремеж за промяна на
собствените мисли, обяснения, реакции и действия с цел да се постигне познава-
телно равновесие (разбиране), което да удовлетворява новите изисквания на
средата.

Пиаже защитава възгледа, че познавателните структури, формирани в хода
на асимилативните и акомодационните процеси, не са генетично зависими. Те са
придобити в акт на действие с предметите и взаимодействията с хората.

Анри Першерон (1974) разработва теория за социализацията, която е в
руслото на Пиажетианската проблематика (асимилация и акомодация). Социали-
зацията се характеризира с някои особености [По C. Dubar, 1991]:

1.Социализацията е интерактивен и мултидименсионален процес: тя е
транзакция между социализиращия се и социализаторите. Тя е един компромис
между желанията на индивида и ценностите на групите, с които е в контакт.

2.Социализацията не е само предаване на ценности, норми и правила, но и
развитие на една цялостна представа за света. Тази представа се формира първо
в семейството и училището (източници на автоматизирани и стереотипни
представи), но всеки индивид има определен самостоятелен облик.

3.Социализацията не е формален краен резултат от научаването. Тя
продължава и в последствие, тъй като човек непрекъснато се реконструира под
влияние на следващи агенти. Същността на тази “латентна социализация” е не-
формалното и имплицитно житейско учене.

4.Социализацията е едно бавно и постепенно конструиране на един
символен код, който не е само ансамбъл от убеждения и ценности на предишните
поколения (Дюркем), но и система за избор и оценка на реалността, на една или
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друга ситуация.
5.Социализацията, накрая е един процес на идентификация, на конструиране

на идентичността. Последното се разбира като осъзнаване на принадлежността
си към определени групи и насочване към референтна група.

4.2. ИЗПРЕВАРВАЩАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ: РОЛЯТЯ НА
РЕФЕРЕНТНАТА ГРУПА

Цялостният светоглед на един човек и в частност схващането му за него са-
мия се формира под влияние на различните му социални партньори. То е директно
и индиректно. С изключение на първичната си социализация, човек се стреми към
и е под силното влияние на хора или групи, с които се сравнява и които формират
неговите стереотипи и норми на поведение. Този ансамбъл от феномени се включва
в концепцията за референтните групи.

Това разбиране е развито в класическа форма от Х.Хайман (H.Hyman),
Т.Нюкомб (T.Newcomb), Х.Кели (H.Kelly), Р.Мертън (R.Merton). Те дават и основ-
ните дефиниции за референтна група - всяка група, с която индивидът съотнася
своите нагласи (Хайман); среда, възприемана от индивида като база за сравнение,
за самооценка и оценка на другите (Мертън). Според теорията на Кели
[Г.Келли,Дж.Тибо,1984], тя изпълнява две важни функции: нормативна (установява
и налага стандарти на индивида) и еталонна (еталон за сравнение). Оттам се
извеждат три важни (задължителни) идеи [J.M.De Queiroz,  M.Zlolkovski, 1994] :

1.Във всяко развито общество съществуват множество групи с различаващи
се ценности и всеки индивид в хода на социализацията си свързва с някои от тях.

2.Елементите на светогледа и Аз-концепцията на индивида се формират под
влиянието на различни групи.

3.Освен директното въздействие, съществуват множество области и случаи
на индиректно въздействие върху всеки един човек.

В референтната група влизат хора, които са по-важни от другите при форми-
рането на Аз-концепцията на личността. Тази селективност е вторична и започва
да действа след първичната социализация и така през целия последващ живот на
човека. Характерно за хората, които са в обсега на референтната група е, че към
тях човек е по-силно привързан емоционално и те определят фундаменталните
категории на разбирането за света и в частност на себе си и партньорите (Кун).
Това се хора, в комуникацията с които се изработва и модифицира Аз-концепцията
на човека.

Ролята на референтната група е на “доставчик на ориентации”. Тя определя
и конструира стабилно продължително време когнитивната перспектива на човека.
Формирането на тази перспектива е един продължителен и динамичен процес.
Отношенията на всеки човек с “доставчиците на ориентации” влияят понякога
независимо от ролята и ситуацията.

В различните моменти различни хора влияят върху формирането на Аз-
концепцията. Норман Дензин (N.Denzin) ги нарича ситуационен и непосредствен
друг (situational, immediate other). Анализът на общото влияние не трябва да
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изключва ситуационните други, чието присъствие често се забравя.
Съществуват два основни механизми на социализация: (1). Интериоризация

на ценностите през първичната социализация. Основно влияят “доставчиците на
ориентации”, като отношенията с тях са от типа “communotaire” (по Тьониес, виж
по-нататък). (2). Активна адаптация според непосредствените партньори и ситуации
- отношения тип “sociеtaire”.

Социализацията от втория тип е изпреварваща. Човек се подготвя да влезе в
референтната си група, усвоявайки ценностите и нормите на групата, към която се
стреми. [J.M.De Queiroz, M. Zlolkovski.1994].

4.3. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО ПРОЦЕС НА СОЦИАЛНО
НАУЧАВАНЕ

Друга група теории, засягащи практическите аспекти на социализацията са с
необихевиористична насока. Социализацията е процес на социално научаване,
разбирано като приспособяване на организма към средата, като нито генетичните
влияния, нито вътрешното съзряване са решаващи. Поведението е резултат от
опит под влияние на външната среда (проба-грешка). След Бандура (1980), обаче
този механистичен модел се обогатява с разбирането за преработващият човек -
активна преработка на дразнителите от човека.

ТЕОРИЯ  ЗА ПОДРАЖАНИЕТО
Джон Долард и Нийл Милър (J.Dollard, N.Miller) определят подражанието

като инстинкт, подлежаща на инструментално научаване [Г.М. Андреева и др., 1978].
Подражанието е термин, който има три смисъла: първо, за обозначаване на
“тъждествено” поведение; второ, за означаване на “двойно зависимо поведение”
- едната страна е по-старша, по-умела и пр. (родители) и служи като
дискриминативен сигнал за другата; трето, копиращо поведение, предполагащо
специфично ръководство. Подражаващо поведение има когато индивидът се
възнаграждава, когато подражава и обратното, когато не се възнаграждава, при
не подражание.

Основната им теза е, че всяко научаване има 5 степени: (1). сигнал; (2).
вътрешна реакция; (3). драйв; (4). външна реакция; (5). възнаграждение. Сигналите
и подбудите са два аспекта на едно явление - стимула. Всеки стимул може да
придобие характер на подбуда, ако е достатъчно силен; той може да стане сигнал
ако се отличава от другите стимули. Сигналите определят дали ще протече реакция
и каква ще е тя.

Основна вторична подбуда е подбудата за подражание, имитация. Един от
най-важните класове сигнали в ситуация на социално научаване е поведението на
другите. Наблюдавайки открити поведенчески реакции на модела на определени
сигнали, едни от които водят до възнаграждение, а други - не, наблюдателят си
изгражда определена йерархия на ценностните сигнали. Научаването протича
когато определена реакция се възнаграждава в присъствието на диференциращ
сигнал. Обект на научаване е именно връзката сигнал-реакция.
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Главната функция на възнаграждението или подкреплението е редукцията
на силата на драйва. Природата на подбудата определя и природата на възнаграж-
дението .

ТЕОРИЯ ЗА СОЦИАЛНОТО УЧЕНЕ
Главното отличие на теорията на Алберт Бандура от предходната е, че

подкреплението не играе доминантна роля в придобиването на нови реакции, а
има такава при усилването и поддържането (съхранението) на различни поведен-
чески реакции [По: Г.М. Андреева и др.,1978].

Човешкото функциониране се основава на три регулативни системи: пред-
шестващите стимули; влиянието на обратната връзка, постъпваща от реакциите;
когнитивните процеси. Първите две са основни, третата не е автономна причина
за поведението. Особено важни стимули са сигналите, свързани с поведението на
другите, както и подкрепата на последвалото поведение (награда, наказание).
Образците на поведението могат да се придобиват пряко чрез личния опит и чрез
наблюдението на поведението на другите и последствията от него (пример).
Посредством наблюдение на поведението на модела може да се придобиват нови
реакции. Чрез наблюдение но последствията от поведението на модела може да
се усилва или отслабва сдържането на поведението, което съществува у
наблюдателя (наблюдавано подкрепление). Наблюдението на поведението на
модела може да облекчи реализацията на реакциите, които по-рано са придобити
от наблюдателя. Подкреплението зависи не само от външната среда, но и от
реакцията на самооценка.

Когнитивната регулация на поведението е ситуация, когато човек чете, слуша
или по друг начин се подготвя за образци на поведение и отношението на външната
среда към тях, но не ги наблюдава открито и пряко, докато няма съответни обсто-
ятелства.

Социалното учене е процес на усвояване на нови социални форми на пове-
дение, процес на модифициране на актуалното поведение на основата на между-
личностни взаимодействия при което възпитаникът усвоява знания, умения,
нагласи, ценности вследствие влиянието на социален партньор - модел (родител,
учител). Последният има две основни функции - да е източник на информация
подбуждаща промяна в поведението на възпитаника и да е източник на подкреп-
ление (положително или отрицателно).

Основен вид социално учене е имитационното. То възниква в ситуации, в
които партньорът е източник на информация. Може да е преднамерено (учене) и
непреднамерено (инцидентно). При първия тип има демонстрация от модела на
постъпки или действия, така, че да могат да бъдат наблюдавани непосредствено
или опосредствено (технически средства). То бива различни видове: (1). промяната
настъпва едновременно с демонстрираното поведение (съпреживяване); (2). про-
мяната настъпва непосредствено след това и в присъствието на модела; отговорът
възниква вследствие изискванията на задачата, но присъствията на модела
модифицира реакцията; поведението на модела е стимул за реакция на индивида
(ефект на социалното подпомагане); (3). промяната настъпва непосредствено след
наблюдението, но се прави в негово отсъствие; (4). Идентификация с модела - той
се приема за референтна личност, неговите маниери, и когнитивни елементи се
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интериоризират, индивидът се отъждествява с него съзнателно и преднамерено,
като процесът не е свързан с конкретна ситуация, а е генерализиран.

Вторият вид социално учене е чрез подкрепление. Последното може да е
външно (алогенно) и вътрешно (автогенно); чрез награди и наказания, съгласия и
несъгласия. Зависи много от личностните особености на подкрепителя (родители,
учители); от момента (своевременност); величината (силата) и възможностите на
индивида да го разпознава (социална компетентност).

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ

Основен педагогически проблем е отношението между социализация и
възпитание. В чисто теоретичен план има много опити за отъждествяването им и
дискусии. Под възпитание обикновено се означават мерките и действията, чрез
които се прави опит да се оказва съзнателно и планирано влияние върху
социализацията на личността чрез други  личности, за да бъде поощрена тази
личност според определени ценностни мащаби.

Възпитанието е качествен скок в социализацията, по-късен продукт на исто-
рическото развитие на процесите на социализация. Възпитанието е целенасочен,
преднамерен процес, с определен социално детерминиран идеал, при който се
осъществява контрол върху личностното развитие, усвояват се само целесъобраз-
ни елементи на културата. Поради това преминава в по-кратки срокове и винаги
има определен резултат [Виж: М. Андреев,1988 и др.]. В съвременни условия нор-
малната и пълноценна социализация на човека е немислима без възпитание и
обучение. В това отношение ролята на семейството и училището е незаменима.

4.4. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО ФОРМИРАНЕ НА РОЛЕВАТА
СТРУКТУРА НА ЛИЧНОСТТА

Формирането на една личност става чрез обмен на интеракции между
индивида и средата, социализиращият си и социализаторите (родители, приятели
и др.). Личността се разбира като съвкупност от индивидуални и социокултурни
психични характеристики.

М.Мийд (1863-1931) определя като главна същност на социализацията
усвояването на ролите от детето (за човека изобщо). Това става в хода на играта,
отначало в свободни ролеви игри, след това и в игри с правила се усвоява социалният
ред, изработва се умение да се живее и действа съвместно в екип.

Основно понятие в теорията на Мийд е “социалната личност” като
социализиран вариант на индивидуалната личност. Под социална личност се
разбира човек с възможност за адаптация към социалния живот и за асимилиране
на психичните и културни дадености, необходими за живота в обществото
(отношения с другите, ред…)[J.M.De Queiroz, M.Zlolkovski. 1994].

Социализацията е един процес на разбиране и усвояване на когнитивните
структури на другите. Затова обучението на детето, водещо до интелектуалното му
развитие, както и усвояването на знанията има първостепенно значение за
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социализацията. [M. Duru-Bellat, 1990]
Това може да стане по два основни пътя - този на авторитарната педагогика,

която оставя детето пасивно, и на една по-съвременна педагогика, която развива
интелектуална чувствителност, критичен дух, стремеж и умения за самостоятелно
решаване на проблемите. От тази гледна точка основните дидактически проблеми
на социализацията са: как да научим детето да получава информацията за другите
(методите на учене); как да се научи детето да разбира събеседниците си (знанието
като основа на разбирането); как да научим детето да прилага знанието си в други,
нови ситуации.

4.5. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО УСВОЯВАНЕ НА
КОМУНИКАЦИЯТА

Базил Бернщейн (B.Bernstein) разработва оригинална социолингвистична
теория. Езикът е средство за комуникация в определени среди. Във всяка група
има определен речник и стил на изразяване. Езикът е специфичен код, който е
емблема за средата, в която се употребява. Състоянието му може да служи като
указател на качеството на социалната система. Той фактически е един начин на
социализация. Детето усвоявайки езика, усвоява и определена чувствителност,
инструментариум за познание на света и ценности, интериоризира социалните
структури. Усвояването на ролите от детето става в хода на комуникацията, т.е. чрез
езика [J.M.De Queiroz,1995,43-45 стр.].

Резултат от изследванията на Бернщейн е диференцирането на две главни
езикови системи (лингвистични кодове) в училищна система [B. Bernstein,1990; M.
Chercaoui, 1986, 60-65 стр.].

Първият е “формален” език, експресивен, нюансиран, подчертаващ
оригиналността на личността, език на образованите, средни и висши (“буржоазни”,
доминантни) класи. В него има строго спазване на логическите закони, по-малко
експресивен е и с по-малко невербални средства. В него се постулира усилие и
рационалност, акцентира се върху ефикасността и значението на училището и
знанието за личния успех, както и върху личните постижения, свързан е с
доминиране на “Аз” като квинтесенция на индивидуалното начало.

Вторият е “публичен”, речникът е беден и описателен, кондензиран и инпер-
сонален, с изобилие от невербални средства. Фразите са кратки, често недовър-
шени, няма разнообразие от думи, рядкост са подчинените изречения. Свойствен
е за по-ниско образованите слоеве и основно за работническата класа и малцинст-
вата (дефаворитизирани класи и етноси). В него ролята на училището е определено
незначителна, бъдещето е фатално предопределено и се изключва социалния
просперитет, свързан е с доминиране на “ ние ”  като квинтесенция на колективното
начало.

Изследванията (Bernstein,Kohn) на двата езика водят до извода, че има
разлика, обусловена не само от образователните и културните различия, но и от
начина на труд. При “буржоазната класа” той е предимно индивидуален, а при
“работническата” - колективен. Оттам и едно и също нормативно положение има
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различен вербален израз: “Един добър син не трябва да прави това!” и “Ти не
трябва да правиш това!”

В училище съществуват и двата кода. Важното е, че априори “формалният”
език е в привилегировано положение. Той е език на училището, на знанието, на
професиите и занаятите. Той определя и законите на социализацията в училище.
Той е език на учителите и в някои случаи може да се превърне в съществена
пречка за общуването (малцинства, ниско културни среди). Наличието на два езика
в училище определя и основната граница и зона на конфликти между учители и
ученици. Езикът на който се води обучението и възпитанието трябва да осигурява
получаването на информация, разбиране, еднотипно оценяване на актовете на
поведение от двете страни.

Друго изследване на Бернщейн води до извода, че структурата на семейството
определя възпитателната практика на родителите. Той определя два възпитателни
и лингвистични стила: “позиционен тип” и “семейство, ориентирано към личностите”.
Първото е това, при което отношенията родители - деца се определят от статута и
ролите им. Всеки е дефиниран и лимитиран от своя възрастов, полов и ролеви
статут. Всичко е легитимизирано с авторитета и властта на родителите. При втория
тип отношенията се определят от специфичните личностни качества на всеки.
Следва дискутиране с децата, неавторитарност. При работническите семейства,
при които ролите са по-стриктно дефинирани и комуникацията е по-малко
свободна, родителите “хващат” децата си в по-строги и по-тесни рамки. Обратното,
в семействата на висшата класа, взаимоотношенията целят развитие на личността
на детето и рамките на дължимото поведение са по-слаби [J.Kellerhals,C.
Montandon, 1991].

Социализацията се разглежда и като подготовка за разбиране на другите. Тя
има различни страни: афективна, практическа, лингвистична, интелектуално-
когнитивна.

Съществуват две основни гледни точки по проблема. Встъпвайки в отношения
с другите хора, човек проектира върху тях своите очаквания, чувства, представи,
нагласи. Обратно, комуникацията е тази, която конструира субективността на
партньорите, техните гледни точки за живота, техните афективни реакции
(Дж.Х.Мийд). И в единия, и в другия случай, обаче социализацията се разглежда
като конституиране на способност за емпатия (разбиране на другите) и изобщо
формиране на психични функции [По: C. Dubar, 1991].

4.6. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО СОЦИАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
НА РЕАЛНОСТТА

Концепцията за пръв път се излага от Макс Вебер (M.Weber). Той дефинира
две насоки в социализацията: комунотерна и социетерна.

Понятията “комунотерна” и “социетерна” за пръв път са употребени през
1887 г. от Фердинанд Тьониес (F.Tеnies). Комунотерните отношения са от трите
примитивни типа: родство (майка и децата й), брак (влюбени и семейни двойки),
братство (братя и сестри). Те са непосредствени, тъй като се основават на “кръв,
връзки, съзнание” и образуват “корена на всички човешки колективи”. В тях домини-
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рат две чувства, които са база на трайния общ живот: съгласие и разбирателство.
Социетерните групи от “органично обособени хора…”, “всеки за себе си…”,
“разделени, въпреки връзките…”, резултат са от историческото развитие и са харак-
терни за капитализма.

Макс Вебер влага в тези термини малко по-различен смисъл. Първата е
основана на традициите, и е свързана с групови ценности и съответните им
отношения. Втората е свързана със свободна асоциация на индивидите на основата
на техните интереси и съответно отношенията им са ориентирани към
инструментални цели. Развитието на социализацията в модерното общество е
преход от първата към втората форма. [По C. Dubar, 1991,92 стр.]

Комунотерната социализация е характерна за групи като: семейство, други
афективни общности, нация. Доминиращата диспозиция е желанието за компромис
и координация на интересите, подчинението на рационални мотиви. Фундаментът
на легитимността е традиционен (харизматичен). Легитимният ред се определя от
религиозни вярвания, отдаване на лидера, вяра в ценностите. Фундамент на
регулацията са обичаите. Доминиращото социално отношение е наследствената
солидарност.

Социетерната социализация е характерна за групи като: институции,
асоциации, предприятия. Доминиращата диспозиция е усещането за обща
принадлежност. Фундаментът на легитимността е легално-рационален. Легитим-
ният ред се определя от конвенции, право. Фундамент на регулацията са специ-
фичните интереси на различните хора. Доминиращото социално отношение е
взаимното разбирателство между свободни воли.

Идеята на Вебер е, че в едно модерно общество доминират естествени проце-
си, които са различни от тези в традиционното. Социетерните форми, които са
характерни за модерното общество съвсем не са по-лоши, отколкото
комунотерните. Те просто изискват друг тип поведение и оттам друг тип
социализация - значително по-рационална и по-автономна, основана на легитимна
и легална, а не на харизматична власт над социализиращия се човек.

Сферата на трудовата активност (икономика), символните представи (култу-
ра), организацията на властта (политика) са трите сфери на социализацията. Ис-
торическото им развитие води до стремеж към оптимизацията на резултатите,
легално-рационална форма на властта и плурализъм в културата - трите опреде-
лящи качества на модерната социализация.

Социализацията като процес на адаптация на индивида към
социалните институции. Социализацията е процес на адаптация на индивида
към институциите, усвояване на социалните норми на обществото, интегриране в
групите до аспект на възможност за активен живот в тях.

Концепцията се формулира за пръв път от Емил Дюркем, който счита, че
обществото е една обективна необходимост и неизбежна, в която само може да се
развие активността на индивида, неговите маниери, мислене и чувствителност. В
обществото има определени норми, генерирани и формирани съобразно с една
традиция. Неспазването на тия норми е съпроводено със санкции. Има разбиране
за ценността на тези норми. Те са конституирани в една символична система,
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която е част от общата култура на обществото [Sciences...,1994].
Функционалистите (Малиновски) изказват тезата, че институциите в общест-

вото възпроизвеждат някои биологични и психични функции. “Понятието “инсти-
туция” предполага “взаимно съгласие върху съвкупността от традиционни ценности,
които обединяват човешките същества.” Всяка институция, наред с устава, на който
се подчиняват членовете й, типа дейност и функция, се характеризира и с определен
специализиран персонал, норми и материален апарат. Всички елементи на
институцията (организационна структура) са насочени към легализирането на
някакъв тип принуда по отношение на членовете на общността. Главното понятие
на организацията е властта.” [Цит.по: Б.Георгиев,1991,53 стр.]

Основната институция на социализацията е училището, то е свързано с
отглеждането и развитието на детето, ръководи го в усвояването на живота, това
важи и за семейството. Други институции (държава, църква) проникват в първите и
обхващат хората, които по различни причини не са обхванати от тях. Освен явните
си функции, институциите имат и латентни такива, които се различават от явните.
Влиянието на институциите никога не е чисто и ефектът е различен.

4.7. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ НА
КУЛТУРАТА И КАТО АКУЛТУРАЦИЯ

В културната антропология социализацията се разглежда като формиране
на личността на човека, чрез прогресивно усвояване на културата на обществото.

Терминът “култура” много често се обяснява с производството на едно
общество (противно на природата), като съдържаща определен лимит от особени
ценности и смисли (символно значение). Счита се, че етимологично е най-близко
до думите “култ” и “култивирам”. Затова и не е без основание постановката за
култура на тялото и душата.

Съществуват над 250 определения на културата (А.Мол). За пръв път поня-
тието се употребява от Цицерон в смисъла на въздействие върху човека в процеса
на неговото развитие, като производно от думата colere - обработвам, разоравам
(за почва). В строго научен смисъл, за пръв път терминът “култура” се употребява
от Едуард Тайлор през 1871 г. под следната дефиниция: “Културата или цивилиза-
цията, в широк етнографски смисъл, като цяло се изгражда от знанието, вярванията,
изкуството, морала, правото, обичаите и някои други навици, усвоявани от човека
като член на обществото.” [Цит. по: Б.Георгиев,1991,45 стр.]

Културата се разбира като особена, съществена човешка същност (втора
природа), която прави хората различни и особени по начина си на живот и
възприемане на света. Културата се противопоставя на природата. Тази теза не е
нова. Тя се приписва на Йохан Хердер. Формулата “култура = цивилизация” е
особено популярна в началото на века (Норберт Елиас).

Известни са лингвистични определения за култура, свеждащи я до
съвкупността от писмени и изобщо знакови изразявания на човека (Анре Мартине),
които всъщност са продукт на същата тази култура.

Има етнологичен подход към културата - съвкупност от материалната и
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интелектуална продукция на човечеството или на отделния индивид, различна от
природата. В общо социален план се разглеждат поп култура и елитарна култура.
От тази гледна точка не може да има човек без култура, тъй като самият човек е
културен феномен. Усвоявайки културата, човек се адаптира към средата си. В
това направление основните теории са три: еволюционизъм, според който
културната история на човечеството преминава от по-прости (дивачество) към по-
сложни етапи (цивилизация). Цивилизацията е висша форма на култура и светът
се разглежда като калейдоскоп от различни по степен на цивилизованост култури.
Тази теория съдържа в себе си и разбирането за висши и нисши култури (раси) и за
етноцентризъм. Реакция на тази тенденция е културният релативизъм - нагласа
да се възприема относителната ценност на всяка култура, човешка група и индивид,
култ към оригиналността. В индивидуален план като нагласа и в общосоциален
план като теория и практика съществува и етноцентризмът, теория за
уникалността и важността на собствената култура. Най-често се развива като
реакция на натиска на чуждата култура.

Има и антропологично определение (Мишел Лейрис) - социално наследство,
възприемането на което всяка генерация организира за следващата -
възприемане, модифициране, координиране на старите, традиционните и новите,
иновационните моменти. Културата е съвкупност от познания и изобщо опит на
индивида, групата или обществото като цяло. Това разбиране е много близко и до
тезата на Жаклин Ромили, която пък извежда формулата: “култура = образование”.
Според нея терминът има аналогичен смисъл, отнесен и към растенията, и към
животните, и към хората. Както се облагородява “окултурява” растението, така
това се прави с човешката душа. Културата е храна за човека. Благодарение на нея
(него, образованието), човек става дисциплиниран, развива свое разбиране за
проблемите, придобива свой опит, ползвайки опита на другите, живели преди него
[A. Tabouret-Keller, 1994]

Често под култура се разбира съвкупността от чисто духовни феномени -
изкуства, философия и пр., което придава на това понятие прекалено елитарен
характер и я противопоставя на “народната” (фолк, поп). В това отношение битува
разбирането за “културния човек”.

Има и социологическо определение - маниерите, начините на чувстване и
мислене в една социална група; “начинът на живот”, “стилът на живот”, по които
хората от една група се различават от хората от друга група. Хората имат собствен
хабитус (habitus) - език, система от ценности, схеми за възприятие и за поведение,
начин на мислене и чувстване, характерни за тяхната култура (Пиер Бурдийо). На
тази основа те придобиват културна идентичност. Този въпрос има и субективен
план, тъй като става дума за една “компетентност при комуникация”, това, което
ни позволява нормална комуникация, основана на живота в групата.

Всяко общество е разделено на индивиди и групи по разни белези: основни
(националност, култура, етничност) и вторични (социални, регионални, генерали-
зационални особености на културата), които формират специфични субкултури.
Комуникацията между хората се основава именно на различията.

Културата има символно измерение. Символите могат да са повече или по-
малко кодифицирани и са обединени в системи от митове и ритуали. Всяка общност
има своите символи, които сплотяват членовете й около ценностите, които
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олицетворяват.
При всички подходи основно в съдържанието на културата са ценностите,

които са ранжирани в един идеален ред по степен на важност. Несъответствието
или дори конфликта на ценностите в рамките на една култура са от съдбоносно
значение за нейното бъдеще.

Системата от ценности в една култура се конструира от господстващата идео-
логия и философия, от възгледите за живота, който изисква точно определени
норми, спазването на които възпроизвежда този живот. Ценностите се проектират
в системата от норми на мислене и действие, които реално регулират обществените
дела.

Културата се изразява чрез система от символи (обект или образ, който по
силата на една конвенция или на един обичай олицетворява като сборен образ
други предмети или идеи, обреди (ансамбъл от актове, повтарящи се и кодифицира-
ни, които дават символни измерения на обикновения живот, ежедневието), митове
(живописни описания на подвизите на герои, които олицетворяват ценностите на
една група или общество).

Културата изпълнява две главни функции:
1.Социализация на индивидите. Културата моделира нашето поведение, което

не е напълно свободно, а само в рамките на културния модел. По този начин се
осигурява интеграцията в определеното общество или група.

2.Създаване на лична и колективна идентичност (на кого приличаме и от
кого се различаваме).

Взаимодействието между различните култури е сложен процес.
Основният термин, свързан с него е акултурация. Вследствие на продължителен
контакт между (индивиди или групи се получават изменения в културата на едната
или двете групи. Акултурацията има различни модалности: контактът може да е
реципрочен  и равностоен, но много по-често е неравнопоставен, асиметричен и
свързан с културна доминация. Той може да е по отношение на основни елементи
или по отношение на второстепенни такива, може да е по-груб, или по-внимателен.
В резултат се получава или синтез на двете култури с тенденция към хомогенизи-
ране, или културен дуализъм - съвместно съжителство на културите без вътрешно
насилствено налагане на едната над другата. Акултурацията може да премине и в
насилствени форми на асимилация, тотално систематично потискане и
дискриминиране на едната култура от другата.

Изборът на реакция може да се систематизира в следните видове: (1).
асимилиране на чуждата култура и придобиване на нова идентичност; (2).
интеграция - възприемане на културните императиви на другата култура като
доминиращи, без загуба напълно на своята идентичност; (3). възприемане но
чуждата култура като заплаха и разграничаване от нея в различна форма. Силно
развитие на етноцентризъм.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА

В първите десетилетия на ХХ век особена популярност добиват изследвания
на живота на различни примитивни или пък затворени за контакти с външния свят
общества. Те водят авторите им до кардиналния извод, че човек е продукт на
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културата, в която е роден и израснал (Рут Бенедикт). Това се отнася както за
психическия му облик, така и за телесните му пропорции. Човек се формира в
контакт с институциите на властта в обществото и те му налагат формирането по
строго определен начин, така, че той да може да функционира в мрежата от
обществени отношения (Лефорт). Институциите се разбират като ансамбъл от
схеми, фиксирани модели (патерн) за поведение, които придават стабилност на
човешките отношения. Съвкупността от тези институции формира културата на
едно общество, която представлява цялостна конфигурация от дължими актове на
поведение и техния предвидим резултат, чиито елементи са приети и предавани
между членовете на едно общество (Линтън).

Други автори се концентрират върху комуникацията и върху символите като
основа на социализацията. Още Мос (1924) пише за фундамента на едно общество,
който е образуван от правните, религиозни, естетически, икономически и пр. норми,
които тотално пронизват обществото и му предават устойчив характер. Комуника-
цията се определя от тях и има социализиращ характер. Тя зависи от участието на
детето в различни групи, конфликтите и съгласията с другите хора и пр. Основно е
свързана с езика.

Леви-Строс развива подобна концепция. Човек се социализира (хуманизира)
в един свят на символи (сигнификативен), който е управляван и детерминиран от
тези символи. Този свят трябва да бъде усвоен (т.е. социализация) и това не става
само чрез езика. Чрез социализацията детето усвоява културните форми на
поведение, които имат смисъл само в общество, което е вложило определен смисъл
(значение) в тях. Усвояването на културата (= социализация) е усвояване на
значения (Херковиц, Маже).

За Дюркем основната движеща сила на социализацията е желанието за
присъединеност, за участие в живота на обществото, което се поощрява чрез един
култ към всичко обществено, общо, колективно. За функционалистите такава
движеща сила е мотивацията за акултурация, породена от желанието за сигурност
във всичките му проекции, което най-силно се задоволява от живота в групата.

Една от теориите за социализацията, тръгваща от 1938 гласи, че сливането с
институциите води до появата на една фундаментална структура на
личността.”БАЗОВА ЛИЧНОСТ”, както я нарича Дюркем. Тя е основата на живота
в социалната група. Може да се определи като общото във всички личности в едно
общество. Това е една аморфна конструкция от нагласи и представи, механизми
на мислене, идеологии... Цел на социализацията е именно изграждането на такава
основа в детето. След това тя се реализира в поведението, т.е. възпроизвежда се
и формира обществените отношения. Цикълът се затваря. Благодарение на него
обществото живее устойчиво.

Абрахам Кардинер (A.Kardiner) дефинира “базовата личност” като психична
конфигурация, свойствена за членовете на едно общество и която се проявява в
особен стил на живот, на базата на който отделните хора изграждат своите
индивидуални варианти на съществувание [C.Dubar, 1991,43 стр.]

Наблюдавайки голям брой примитивни общества, Кардинер достига до извода,
че в обществото има основни културни направляващи на “базовата личност” -
семейна организация, хранене и сексуални отношения. С тях са свързани
първичните институции в обществото. Те са основа и на първичната социализация.
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Детето попада в система от фрустрати, свързани с тях, които по-късно се свързват
и с институциите в обществото чрез религия, митове и начин на мислене и
поведение. Културата е завоевание на индивида, но също и резултат.

Към тази група теории спада и марксистката теория за социализацията. Която
представя социалните отношения като интеракция на човека със силите на
природата и културата, всичко това в една концепция за тоталната социалност на
историята. Във всяка епоха начинът на производство (отношението към природата)
определя социалната структура, в която човек има строго определено място (класа).
Човек е детерминиран, не свободен, воден от необходимост и зависим. Над него
властват множество социални сили и той е нищожен спрямо тях. За него остава
само възможността да е верен на господстващата политика и идеология в
обществото (дори само на класата).

Социализацията се разглежда като адаптация към социалните отношения и
възприемане на социални ценности, но съпроводено от респект спрямо
социалното, култ към науката, пропаганда към мистична идеология, характерна
за господстващата класа, вяра в тоталното общество... Социализацията се
разглежда като процес на интериоризация на културата на обществото, в което
детето живее. Тъй като детето има вече формирана определена основа, в много
случаи става дума не за проста адаптация, а за акултурация (конфликт на детската
и обществена култури).

Особеностите на социализацията се определят от особеностите на културата.
Според теоретичния модел на М.Мийд съществуват три типа култура:

Постфигуративната култура като система от ценности норми (културна
конфигурация) се е формирала в миналото и основно е представена в
съвременната култура под формата на традиции. Социализацията е предаване
на опит от старата на новата генерация, като и двете живеят в един и същ културен
патерн.

Кофигуративната култура - системата от норми и ценности може да се
развива и променя под влияние на социалния обмен. Социализацията по принцип
следва насоката от възрастни към млади, но по отношение на много нови
конфигурации е паралелна (едновременно при двете генерации), като успешността
й е различна (по принцип по-слаба при възрастните).

Префигуративната култура - в съвременния интензивен социален живот
и обмен, стихийната интериоризация на културните феномени от страна на младите
може да парализира социалната регулация от страна на възрастното поколение.
Последното се оказва дори излишно в някаква степен (заменено от медиите), но
и двойно по-необходимо в случаите на необходимост от ориентация.

Основното в социализацията в обществото до Ренесанса е доминирането на
постфигуративна култура: традиции; практически несъществуващ социален
обмен; колективно съществуване; липса на индивидуализация; стриктно
интериоризиране на ценности и норми от децата, следвайки родителите; контрол
от семейството; детето няма специфичен статут (малък възрастен).

В съвременното общество социализацията има други, кофигуративни
измерения: родителите не са единствените и дори най-важните социализатори;
обществото е на постоянните промени, вариращи и множество различни ценности
и норми; социализацията става конкретна и индивидуална (П.Ариес, Л.Ръсел);



56

между генерациите възниква остър конфликт.
След 50-те години на века се развива една нова ситуация, в която основна

роля играят мас-медиите. Те създават условия за една нова префигуративна
световна култура. Посочените по-горе тенденции се задълбочават. Социализа-
цията се индивидуализира (свобода на младите, избор). Възражда се социализи-
ращата роля на родителите, но вече като съветници. [J.-C.Forquin, 1996].

Подобен характер има и теорията на Ралф Линтън (R.Linton, 1936), който
описва традиционното общество като общество на унифицирана култура и
модерното като общество на вариативна такава. Той определя 4 типа културни
измерения (черти) на личността, които присъстват по различен начин в структурата
на индивида:

1. Базови черти (“ядро на културата на едно общество”), които са общи за
всички членове: език, основни ценности, основни модели на социално поведение,
общ начин на живот...

2. Специализирани черти, които са общи за определен кръг хора и се опре-
делят от техния социален статут: полови черти, особености на определени възрас-
тови категории, особености на определени социални класи и професионални
групи...

3. Алтернативни черти, които определят друга реакция във всяка ситуация...
4.Индивидуални черти, които се определят от индивидуалния избор и са

резултат от културни иновации.
В модерното общество, по думите на Линтън, базовите черти имат тенденция

за намаляване, успоредно със социалната комплексификация (усложняване); в
обществото има възможност за голям “асортимент от поведения”, но заедно с
това и повишен риск за културна дезинтеграция на конкретно място;  има риск от
развитието на нов тип култура (съвкупност от идеи и ценности), съответно базова
личност и социализация.

4.8. “LIGA” - ТЕОРИЯ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

Теорията на Талкот Парсънз (T.Parsons) за социализацията е известна с
абревиатурата “система LIGA” [R. Collins,1988]. Според нея социалната система
функционира при задължителното присъствие на следните елементи (функции):

L (latence) - нормативна стабилност. Социалната система трябва да има
стабилни ценности и норми, които да се познати на актьорите и да се
интериоризират от тях.

I (integration) - интеграция. Социалната система трябва да координира
отношенията на актьорите.

G (goal-attaiment) - целенасоченост. Социалната система трябва да
дефинира и да следва целите си.

A (adaptation) - адаптация. Социалната система трябва да има адекватни и
ефективни цели и средства и да осигурява ефикасна адаптация към средата.

Нормативната стабилност обезпечава свързването на социалната и културни
системи и гарантира връзката между културните ценности и нормите, които
регулират отношенията между хората. Интеграцията гарантира вътрешната кохезия
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в социалната система и гарантира колективната ефикасност на нормите.
Целенасочеността осигурява връзката между социалната система и личността и
гарантира съответствието между целите на дейността и нормите и ценностите,
които са легитимни в обществото. Адаптацията осигурява връзката между
социалната система и организма и гарантира адекватността на средствата на
целите на дейността.

Това е един процес на социализация, през който индивидът интериоризира
в личността си особеностите на социалната система с нейните задължителни
функции (LIGA). Парсънз по-нататък следва теорията на Фройд и резултатите от
изследванията на малките групи (основно от Р.Бейлз). [По: C. Dubar, 1991,54]

Първата фаза, “първична идентификация” на малкото дете Парсънз
определя като първото запознаване с нормите и ценностите като индикатори
(стандарти) които определят полето (границите) на дейността. По отношение на
майката е известна още като фаза на орална зависимост, тя е свързана със
симбиозата на майка и дете и съответната идентичност (mother-child identity), която
е прото-социална, тъй като бебето още не е социализирано. Специфичен
механизъм е този на разрешаването, чрез който бебето получава възможност да
изразява своите витални нужди и майката се превръща в обект за интериоризация.
Парсънз акцентира на властта на майката - първият агент на социализацията, тъй
като механизмът се генерализира и засяга следващите етапи. Майката определя
новите цели (G) и новите отношения с обектите. Особено важно е влиянието й
спрямо първата функция на социализацията - нормативната стабилност (L),
свързана с ограничения и забрани, чрез които се регулира детското поведение.

Аналната фаза е свързана с един фундаментален преход от орална зависи-
мост към обич и привързаност. Тук за пръв път детето се диференцира от майката
благодарение на фрустрацията, в която изпада в ежедневните си отношения с нея
(parent-self object differentiation). Детето за пръв път е в ролята на автономно същест-
во (самоконтрол), както и влиза вече в интеракции с майката. Чувствата стават по-
разнообразни - “то не я обича винаги, но я обича активно”. Детето интериоризира
ансамбъл от ценности и културни елементи, свойствени на своята социална група.
То се подготвя да влезе и в първата си житейска криза, благодарение на
поддръжката, която среща на своята автономия от страна на майката.

Едиповата криза се съпровожда от откритието, че детето не единствения
социален партньор на майката, че тук е и бащата, който символизира експанзията
на външната социална среда. Осъзнава се също и диференциацията по пол, както
и свързаната с нея полова идентичност. Преминава се от дву- (аз/мама) към четири-
степенна (мама/ татко/ момиче/ момче) система на социална ориентация (4 object-
family role systems). Оттам следват първите диференцирани норми (позволено и
забранено за малко момче и момиче; за родители и деца; за “нашия пол” - аз и
татко; за “нас и другите” - мама, сестра ми, другите деца...). Интериоризацията на
семейната среда като обект и като система от ценности води до колективна иден-
тификация, свързана с функцията социална интеграция (I).

Навлизането в латентната фаза е консолидацията на системата от 4
семейни роли, свързани със социалността на личността. Детето също има възмож-
ност да се интегрира в първата глобална социална система (семейство, училище,
приятели). Това дава възможност придобивките от по-ранните фази на социализа-
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цията (норми, ценности) да се глобализират, както и да се усвояват нови отношения
между ролите на базата на нереципрочността - едновременно син, ученик, при-
ятел, несъвпадащи по съдържание и изискващи баланс и компромис между
различните фактори и агенти на социализацията.

Социализацията приключва с решаването на втората голяма криза -
юношеството. Тя се изразява в напускане на семейството като източник на
ориентации и осъзнаването си като възрастен и равностоен член на една група за
принадлежност. Това е навлизане в нови полета за дейност - професия, женитба...
(8-16 object systems) и приемане на нови роли, свързани със състоянието на зре-
лост. Тук човек се сблъсква и с нов основен начин за регулиране на отношенията
- манипулация чрез санкции, характерен за новия институционален универс. Това
е време основно на конструиране на адаптацията (A) към ролите на възрастния.

Основните критики, които се отправят към системата на Парсънз и изобщо
към функционализма и културализма е в хиперсоциализацията. Денис Уронг,
(D.Wrong) дори направо я нарича “теория за дресурата”, при това проста и
елементарна дресура. От своя страна Парсънз отрича подобни тенденции, тъй
като социализацията е една система за динамични отношения, както и, че
социалната система е съставена от автономни личности. Ако в по-ранните фази в
живота на човека може с основание да се говори за хиперсоциалност, в
последствие не е така.

4.9. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО УСВОЯВАНЕ НА ХАБИТУС

Ценностите и нормите, които образуват съдържанието на културата на една
група не могат да бъдат видени директно. Те се проектират в система от нрави и
обичаи на хората. В съвременния свят на огромно многообразие и на културен
плурализъм, както и на социална диференциация не бива да се опростява анализа
само по линията на една от тях. Основна характеристика на съвременното общество
е културната диференциация - различия, в областта на външен вид, име, обноски,
социални практики и пр. на основата на различни културни модели. Свързва се с
два основни феномена: начин на живот (консумация, заетост на времето с дейности,
социабилност) и стил на живот (съвкупност от практики, произтичащи от системата
от ценности и норми, интериоризирани от индивида).

За глобална характеристика на груповия живот в хода на социализацията се
използва понятието хабитус (habitus), свързвано в съвременната социология с
Пиер Бурдийо (P.Bourdieu). [По: Sciences...,1996; Dictionnaire...,1996; R.Boudon,
F.Bourricand, 1982; C.Dubar, 1991]. Той го тълкува в смисъл на  съвкупност от вкусове,
поведение, маниери на говорене и чувстване; кохерентност на навиците, сходство
на социалните еталони на поведение. Те играят ролята на генератор и организатор
на практиките и представите на личността. Хабитусът е система от диспозиции,
трайни и преносими, които са посредници между социалните структури и личността.
В много ситуации хабитусът играе ролята на ръководство за възприемане, оценка
и действие. Той се предава на личността от семейството в ранното детство. Той е
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различен в различните социални класи и етноси (социални траектории), също
може до известна степен да се променя в хода на индивидуалния живот. Той е
функция от хабитуса на всички хора в обществото. По този начин се възпроизвеждат
социалните структури от поколение в поколение.

Социализация и социална мобилност. Както вече беше посочено, с термина
социална мобилност се означава възможността за промяна на социалната група.
Различна е в различните общества. В прединдустриалното, при което социалната
стратификация е консервативна (касти и съсловия) е минимална или изобщо лип-
сва. В индустриалното общество е голяма. [C.-H.Cuin,1995; D.Goux, Е.Maurin, 1995]

Има два основни модела в съвременния свят (А.Сикурел, Дж. Киртсис,
Р.Търнър). “Английският” е на общество със затворен елит (остатък от аристокра-
тично съсловно минало или тоталитарна номенклатура), статутът е зададен пред-
варително и стратегията за внедряване в него е стандартна. “Американският”
модел е на основата на конкуренцията. В елита се влиза с образование, труд и
усилия, със съответна стратегия, без човек да е сигурен в резултата. В едно класи-
ческо изследване на професионалната структура в САЩ Блау и Дънкан (Blau, Dun-
can) дават следния модел на процесите на стратификация:

НОБ - ниво на образование на бащата; НОС - ниво на образование на сина;
ССБ - социален статус на бащата; НССС - начален социален статус на сина; АССС
- актуален социален статус на сина. С цифри е означена силата на връзката, като
максимумът е 1, а минимумът - 0 [M. Chercaoui, 1986].

Изводите са няколко. Нивото на образование е основният фактор за социална
мобилност. То влияе най-силно на социалния статус както на бащата, така и на
сина. Нивото на образование на бащата повече от социалния му статус, пряко и
силно детерминира нивото на образование на сина и косвено социалния му статус
(началния и актуалния).

Основната социална тенденция е следващото поколение да надминава
нивото на предходното. По данни на Мохамед Шеркауи 70% от децата надвишават
нивото на образование на своите бащи, 19,2% получават равно с бащите си
образование и само 10,8% - по-ниско. Съответно 39,4% от синовете имат по-висок
социален статус от бащите си, 34,9% - равен и 25,7% - по-нисък. Математическият
модел на едно “идеално” общество предполага по-високи от реалните данни за
връзка между социалния статус на синовете и образованието им в категориите
“равно” (идеално 24,3% и реално 23,1%) и “по-ниско образование” (идеално 18,2%
и реално 14,7%) с това на бащите им и съответно по-ниски за категорията “по-
високо образование” (идеално 27,6% и реално 32,2%). Всъщност това означава,
че образованието е двигател на социалния просперитет или, че обществото е от
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меритократски тип (mеritoctatiqie) - основано главно на заслуги и лични
постижения. [Ibid.]

4.10. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В СЕМЕЙСТВОТО

Социализацията на личността започва в семейството и се решава главно в
детството, определяно като “златен период”, защото тогава се създават всички
личностни нагласи. В антропологията се изтъква, че чрез “майчиния език” всъщност
се предава и социалния език на интерперсоналните връзки.

В годините след Втората световна война се формира специфична ситуация:
семейството е малобройно и влиянието му в обществото е слабо; то се намира в
криза (непълни семейства, кохабитации, разводи...); семейството загуби много от
позициите си на социализатор, като запази основните - формиране на социални
измерения на личността, сексуална, религиозна, етническа и политическа
идентичност на детето, формиране на социална позиция; младежката субкултура
е твърде различна от тази на възрастните (сексуалната революция, иновациите,
влияние на медиите, мода...).

Чрез две основни функции семейството социализира детето: консумация и
трансмисия в икономически план и социална и културна йерархия в социален
план. В него основно се извършва началната (базова) социализация, става
усвояването на половите роли (идентификация с родителя, Едипов комплекс),
развиват се процесите на асимилация и акомодация. За социализацията е важно
всичко, което става в семейството, но определящи фактори са неговата пълнота,
трудовата заетост на майката, близостта (респ. отдалечеността) на поколенията,
разпределението на властта, компетентността на членовете, семейната
атмосфера. Особено значение имат правилата за налагане на респект.

Има много големи различия по отношение на целите на социализацията. Те
не са едни и същи в различните семейства. Като правило, колкото е по-високопоста-
вено едно семейство в социалната йерархия, толкова по-вариращи са и толкова
по-малко съвпадат с тривиалните. Обратното, при семействата на селяните и
работниците има практическа еднотипност на целите паради липса на
независимост и креативност.

Предаването на ценностите, които са колективни идеи, специфичен поглед
за живота и без които човек не може да живее сред другите хора, без съмнение е
една от основните задачи на семейството. То подпомага тотално интеграцията на
младата генерация в обществената структура. Също така, това е задача, която
силно се определя от биологичните ритми (съзряването), социалният обмен, в
който влиза семейството, формите на социален контрол и изобщо от отношенията
на генерациите.

Съществуват две основни концепции за социализацията в семейството -  на
Анре Вери (A. Wery) и на Жан Келерхалс и Клеопатра Монтандон (J.Kellerhals, C.
Montandon). Те ще бъдат разгледани в главата за възпитателните цели на роди-
телите.
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5. ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА
ИДЕНТИЧНОСТ В СЕМЕЙСТВОТО

5.1. ПРОБЛЕМЪТ ЗА СОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА
ЧОВЕКА

Както вече беше посочено, културата изпълнява две главни функции. Първата
е социализация на индивидите. Културата моделира нашето поведение, което не
е напълно свободно, а само в рамките на културния модел. По този начин се
осигурява интеграцията в определеното общество или група. Втората функция на
културата е създаване на лична и колективна идентичност (на кого приличаме и от
кого се различаваме). Именно в последното е заложен основният културен кон-
фликт, тъй като това означава диференциация и нещо повече - противопоставяне.

За термина идентичност съществуват две основни дефиниции: (1) условие-
то, което прави един човек нещо специфично, индивидуалността му и (2) усло-
вието, което прави един човек еднакъв, унифициран с другите. [D. Bell, 1975] Иден-
тичността е тясно свързана с етничността - етикет, който една група възприема
за да се маркира и декларира, че се различава от другите и съответно се състои от
приличащи си хора. [По: Ethnicity...,1975; M. Moertan, 1994; P.Poutignat, J. Streiff-Fenart,
1995; K. Deaux, A. Reid, K. Mizrahi, 1995].

Социалната психология разглежда редица въпроси на идентичността и
комуникацията: за социалната идентичност и груповата принадлежност; за перцеп-
тивните механизми и атрибути при интергруповите взаимодействия - стереотипи,
ефектът от категоризацията (механизмите на интеркултурното взаимодействие),
ефекта на контраста (акцентиране върху различията), ефект на стереотипа
(отношение към “другите”), ефект на асимилацията.

Механизмите за защита от натиска на другите и същевременно за придоби-
ване на идентичност са четири: (1). проектиране - вътрешна конфронтация, проек-
ция, обективиране и фиксиране на другия като антагонистичен, “алтерофобия”;
(2). отцепване - поставяне на бариера между “нас” и “другите”, между “себе си” и
“тях”; надценяване на “нас” и обезценяване на “другите”, като стремежът е да се
получи една “добра” идентичност; (3). отричане - минимализирана и глобализирана
културна диференциация, като идентичността се разглежда като обща от типа:
младите, жените, комунистите..., като националната идентичност обикновено не
се отчита; (4). идеализация - често се идентифицира с един митичен персонаж
(”освободител”, “поробен”, ”пазител на традициите”... ), който става една идеална
фигура, в която са съсредоточени аспирациите на човека. Това е част от един
екзотичен дух [E.Lipansky,1994].

Взаимодействието между хората, като представители на различни култури е
сложен процес. Основният ефект, свързан с него е акултурацията. Контактът
между хората е контакт и на културно ниво. Всеки има определена културна
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идентичност. Между тях се развива също процес на акултурация. Понякога може
да се стигне до истинска криза на идентичността, при която индивидът губи
основните си маркери, които са в конфликт с доминиращата култура. Това е много
важен процес за имигранти и за малцинствата. Изборът на реакция може да се
систематизира в следните видове: (1). асимилиране на чуждата култура и
придобиване на нова идентичност; (2). интеграция - възприемане на културните
императиви на другата култура като доминиращи, без загуба напълно на своята
идентичност; (3). възприемане но чуждата култура като заплаха и разграничаване
от нея в различна форма. Силно развитие на етноцентризъм.

Социализацията е един процес на придобиване на социална идентичност от
личността на базата на интериоризацията на културата на групите, сред които
живее. Идентичността се разглежда като “многообразие от категоризации на
индивида от страна на аз-а и другите, които се променят в зависимост от ситуацията,
влияят върху поведението и са в основата на смисъла на живота.” [А.Уейгърт,
1990] Концептуализацията е свързана с формирането на идентичността;
отношенията между индивидуалната и колективна идентичност; отношението между
транзакциите насочени навътре, към личността и навън, към социалното
обкръжение...

Сред многото теории, свързани с феномена идентичност особено място има
символният интеракционизъм, който като теория представя едно обяснение
на взаимоотношенията на личността и обществото. В рамките на общата постановка
се разработват и теории за социализацията и идентичността, които са двата главни
феномена, свързани с колективния начин на живот.

Следващото изложение е по Жан-Мануел де Куейроз и Марек Жолковски
[J.M.DeQueiroz, M.Zlolkovski.1994].

Личността се формира чрез интериоризацията на когнитивните и морални
категории от културния дискурс на групата. Това става, обаче чрез конкретни
интеракции. Чрез своята избирателност човек избягва възможността за
хиперсоциализация и запазва своята автономия.

Историята на социалните влияния върху човека е история на развитието на
Аз-концепцията и изобщо на светогледа му. Всяко от тези влияния може да е на
човек или на група (с определена културна характеристика), директно или ин-
директно, но винаги е акт на символна комуникация, свързано е с принадлежността
или непринадлежността му/им към референтната група. Някои от тези влияния са
наложени пряко волята на човека, други са търсени от него. Той никога не е само
пасивен обект на отношения, а притежава социална и културна мобилност.

Индивидът е разглеждан в духа на Чикагската школа и конкретно на Зимел
(Simmel) като пресечна точка на зависимите социални кръгове на отношенията.
Истинската уникалност и индивидуалност на един човек е родена от чистотата и
множествеността на влиянията, от перспективите и от ресурсите му. В съвременното
общество (демократично, плуралистично, диференцирано, урбанизирано,
космополитно) човек има много повече възможности за това, отколкото в
традиционното, хомогенно и недиференцирано такова.

Джордж Херберт Мийд (G.H.Mead) пръв дефинира през 1934 г. социали-
зацията като конструиране на социалната идентичност (self - в мийдианската
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терминология) на човека в хода на интеракцията (комуникацията) с другите. Тази
концепция поставя комуникативните, а не инструментални процеси в основата на
социализацията и я прави зависима от институционалните форми за конструиране
на Аза, търси синтез на социетерните и комунотерните отношения между
социализиращия се и социализаторите.

В разбирането на Мийд усвояването на социалните роли от детето има две
страни. Първата е когнитивна: детето реконструира една перспектива за бъдещето.
Втората е свързана с идентификацията: детето интериоризира, приема и усвоява
тази перспектива. Мийд определя детайлно инструментите, чрез които се
интериоризират нагласите от детето: жестовете, езикът, активността в играта.

Мийд разглежда няколко етапа на социализацията. Първият от тях е “поемане
на отговорност” (prise en charge) от детето - играейки (включване в свободни игри),
то подражава на жестовете на майката и бащата, като по този начин усвоява
определени значения от заобикалящия го свят, усвоява определени атитюди и
роли. Това е много важен етап, който предшества същинското усвояване на
социалните роли, но полага основите на механизма за това.

Във втория етап детето преминава от свободни игри към игри с правила.
Нивото на социално учене е значително по-високо. Детето разбира свързаността
на ролите в живота и това, че той се ръководи от определени правила, които
трябва да се спазват. Изгражда се респект към реда и властта. Членството в групата
за игра се възприема като основна ценност. Изгражда се система от комунотерни
отношения, съзнание за груповост, екипност. Съзнанието за Аза е свързано с
“генерализирания друг” (обществото) - тези които определят правилата в крайна
сметка. Идентификацията с тях е основата на социализацията като конструкция
на Аза.

Последният етап на социализацията е свързан с все по-прогресивно развитие
на Аза по линията на изграждането на собствена идентичност. Това става като
човек престава да се възприема като пасивен последовател на изискванията на
групата, а започва да конструира действителността като активен преобразуващ
субект. Измененията на “правилата на играта”, ставащи с непосредственото му
участие, приемането на инициативите от групата и пр. са двигателите на
индивидуализацията. Движението е в две посоки: субективното усвояване на
“социалния свят”, на комунотерния дух на общността; в същото време идентификация
с определени индивидуални роли и развитие на лична ефикасност. Стимулирането
на този двойствен процес е особено важно, отнесено към възпитанието на детето.
Развитието на детската група ние трябва да се изразява само в едното или другото.

Концепцията за усвояването на ролята (role taking) беше развита за пръв
път от Мийд като основен механизъм за социализация на децата. Всъщност това е
възприемане на света през очите на другите, като всичко започва от най-значимите
- тези на майката. Детето възприема майчината перцепция на света, тази
перцепция се трансформира в система от отношения. Възприемането на
социалните роли става субективно, като в основата е социалната активност на
детето. Това е активност, чрез която се усвояват ценности, норми и модели за
действие, свързани с бъдещето.

Последователят на Мийд Ралф Търнър (R.Turner) различава два вида наг-
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ласи: (task oriented) ориентирани към задачата, към проблема, към елементите
на средата и такива, при които очакванията и оценките са насочени от актьора
към  “себе си”. В този случай границите на ролята са определени от съществуващата
“Аз-концепция”, от самопознанието. В своя когнитивен аспект усвояването на
ролята е еквивалентно на “разбирането” по Вебер, Дилтей и цялата традиция на
феноменологията.

Оригиналността на интеракционализма е в съчетаването на разбирането на
света и другите с необходимостта от интеракции и отношенията като инструмент
на социализацията.

Търнър дефинира следното правило: усвояването на ролята не е свързано
само с първичната социализация, а практически трае през целия живот на човека.
Този процес е вариращ, приема различни форми, но не престава да се свързва с
двата посочени по-горе аспекта: когнитивния и идентификационния. В когнитивен
аспект тя се свързва с настоящето, в смисъл, че е конкретна и се свързва с конкретни
партньори. В идентификационен аспект нещата са свързани с избор на модели.
Определяща е ролята на съзряването на индивида. Тенденциите са в нарастването
на селективността, осъзнатостта, диференцираността и обхвата на ролите.

Съществува ситуация, при която процесът на усвояване на ролята се манипу-
лира. В този случай единият от партньорите по интеракция се поставя на мястото
на другия и се опитва да реконструира своята идентичност (нагласи, намерения)
от негова позиция.

В социализацията е заложен един парадокс: сблъсъкът със свободата. Човек
не е автономен и свободен (в когнитивен и морален смисъл) по време на
първичната социализация, той постепенно придобива подобни черти като
възрастен. Отношенията между хората може да се разглеждат през призмата на
акултурацията или на промяната на хабитуса. Всяка социализация е едно символно
влияние, което е както интеракция на две генерации, така и на групи и отделни
индивиди. В хода й става формирането на “Аз-концепцията”, което е бавно и
продължително като процес.

5.2. АЗ-КОНЦЕПЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ

Понятието “Аз” е един от ключовете за разбиране на интеракционизма. Както
беше посочено по-горе, Мийд различава “аз” (je) и “мен” (“себе си”, moi), като в това
вижда два процеса: “мен” като процес на перцепция и интерпретация на
организирани серии от нагласи, свързани с другите, и “аз” като момент на активен
отговор на предмета на тези нагласи. Те са логични и последователни в  хроноло-
гичен ред - “Аз” е предмет на активност в настоящето, като прави съдържанието на
“мен”  обект на перцепция. Тази теза среща две основни интерпретации.

Концепция за “Аз” (soi) на Херберт Блюмер (H.Blumer). Този автор  развива
идеята за “Аз”, дефинирано като “вътрешен разговор”. Във взаимодействието със
своето вътрешно “Аз” индивидът не достига до краен резултат - постоянно се менят
индикациите, интерпретацията на постъпките и действията, дефинират се и
предефинират цели  и пр. Това е едно много продължително изкристализиране на
“Аз - концепцията” на базата на емпирично придобити лимитации [Ibid.].
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“Аз” и идентичност. Концепцията за функционирането на Аза като процес
на взаимодействие на човек със самия себе си има една важна особеност, която
се фиксира с термина “идентичност”. Той е централен при Ерик Ериксон, който му
дава психоаналитична интерпретация. Теорията на Ериксон ще бъде разгледана
отделно, заедно с други сродни.

Разбирането за Аз-идентичността се разгръща в три насоки:
1.Идентичността като структуриран и йерархизиран ансамбъл от

елементи на Аза, всеки от които с определени граници на значимост, фиксира-
ност и стабилност (self-attitudes) [Ibid.] Организацията на Аза отразява органи-
зацията на обществото.

Представител на тази концепция е Манфред Кун (M.Kuhn). Заедно с
Макпартлънд (MacPortland) той конструира известният тест на 20-те въпроса (Кой
съм аз?). Анализът се прави по ранжиране и по категорията на представите -
социални и чисто психологични. Това е един тест, който е превъзходен за
сравнителен интеркултурен анализ. Авторите считат, че той долавя адекватно “аз-
атитюдите”, на хората, които отразяват позициите им в обществото и в референтните
групи [М.Кун, Т.Макпартлэнд,1984].

2.Идентичността като стабилно, качествено определение на
личността (Р.Търнър). Тя е една автентичност на социалния актьор, който “иска
да бъде себе си”. Идентичността се конструира на три нива: образ за себе си, който
човек има и който може де се променя всеки момент; Аз-концепция, която се
възприема като стабилна и неизменна - “моето истинско Аз”; система от социални
роли и статус, свързани с Аз-концепцията.

Изграждането на Аз-концепцията е продължителен и сложен процес. Той
е детерминиран от интеракциите на личността и изобщо от другите хора., кат
образите на другите са много по-достъпни за промяна, отколкото собствения
(“Ефект на актьора - наблюдател” - Джонс и Нисбет).

3.Идентичността като сбор от представи за себе си, които непрекъс-
нато са подложени на натиск за промяна в хода на интеракциите с другите
хора и които образи са една прагматична и функционална величина. Идентич-
ността се анализира като резултат от преговори (Scott, Lyman, McCall, Simmons).
Според тях идентичността се формира в резултат от взаимодействията с другите
хора. Всяко извинение и оправдание, което изричаме при контактите си с другите
е фактор за развитието на идентичността, тъй като засяга мотивите, целите,
задълженията, правата, статуса и пр.

Продължител на линията на тази концепция е Ервинг Гофман [J.M. De
Queiroz, M.Zlolkovski.1994]. Той разглежда три вида идентичност: социална (връзка
с исторически наличните културни стереотипи), личностна (взаимодействие между
информационния контрол и справянето с дискредитираща информация), Аз-
идентичност (екзистенциално его, усещане за екзистенциална непрекъснатост)
[А.Уейгърт, 1990; Э.Гофман, 1984].

В същата насока е и концепцията за “биографията”. Среща са за пръв
път в работите на автори от Чикагската школа - Томас и Знанецки, Шау, Сютерланд
(1918-1937). Те обосновават изследователският метод “житейски истории” (histoires
de vie). Идеята е, че субективните характеристики са производни от груповия начин



66

на живот, че в личния живот на човека като в микроскоп се виждат социалните
проблеми (Бърджес). Биографията на един човек е резултат от взаимодействието
между менталните процеси и социалните отношения. Идентичността на индивида
е неотделима от обществената идентичност, която се формира от историята на
обществото [По: J.M.De Queiroz,M.Zlolkovski.1994].

5.3. ФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА

Най-добре този процес в индивидуално-личностен аспект е разработен от
Ерик Ериксон [Е. Ериксон, 1993] Личностното развитие е развитие на идентичнос-
тта (индивидуализацията). Идентичността е психо-социално образование с две
страни - външна и вътрешна (Его-идентичност). Външната идентичност е предста-
вата за обособеност и непрекъснатост на съществуването на индивида, който въ-
преки промените си остава един и същ. Его-идентичността съхранява коор-
динацията и логиката на поведението чрез съотнасяне на представите за себе си
с представите за значимите други хора и мястото сред тях.

Критерии за идентификация са целостността на телесната организация
(перцепция за тялото, телесен стереотип, телесна концепция), целостността на
опита, идентичност с майката, идентичност с групата, отказ от автоеротизма,
решение на Едиповия комплекс, връзки със света, любовни връзки.

Тя се формира под влиянието на определена култура (социално-културната
и етническа среда) и най-вече в детска и юношеска възраст (епигенетична задача)
под влияние на родителите и другите фактори на социализацията.

Процесът на индивидуализация преминава през няколко етапа.
По време на младенчеството (кърмачество) предпоставката за жизненост е

развитието на доверие срещу недоверие (отчуждаване). Главна роля играе май-
ката. Основна възпитателна мярка е разрешението (даването) и отказа, които
трябва да се прилагат много деликатно за да се развие именно доверие, а не
неговия антипод. През този орален период грешките и увлеченията във възпита-
нието водят до прояви на орален характер по-късно.

През ранното детство се поставят основите на детската самостоятелност.
При стимулиране на психичната активност се получава чувство за независимост,
свързано с експериментите в поведението, поддръжката, личният пример на роди-
телите. При ограничаване на самостоятелността (негативни оценки, укори) се раз-
виват срам, съмнение, чувство за вина.

През предучилищната възраст детето основно играе. То усвоява ролите на
възрастния и развива в себе си инициативност, активност, любознателност, най-
вече в социален план. Негативното развитие става по линията на чувството за
вина. То може да се стимулира от родителите и връстниците и да прерасне в
страхови комплекси и самонаказващо съзнание.

Ранната училищна възраст е важен етап в развитието на детето. Тогава то се
сблъсква с училището и изгражда отношението си към него и себе си - чувство на
трудолюбие, компетентност, възможности и способности. Най-големият проблем
е предпазването от развитието на комплекс за малоценност. Това става като неус-
пехите на се драматизират, стимулиране на преодоляването им, стимулиране на
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компенсаторни успехи, изживяване на увереност и вариативност на избора.
Юношеската възраст е време на криза на идентитета, дифузия на идентич-

ността, ролева неопределеност, криза на авторитетите. Възпитателната работа се
води точно в тази насока - положителна идентификация, позитивна самооценка,
овладяване на стандарти и ценности, ролеви избор. Ролята на личния пример на
родителите и техните личностни качества е определяща. Основните положителни
качества на родителя са: адаптивност, сдържаност, организираност, жизнерадост-
ност, а техните антиподи - неадаптивност, импулсивност, неорганизираност, отпусна-
тост.

Основният проблем на ранната средна възраст е кризата на интимността.
Само човек с напълно формирана идентичност може да влезе в истинска интимна
връзка, тъй като интимността е противопоставяне и съединяване на идентичности.
В противен случай се развива чувство за изолираност, с всичките му последици за
социалните контакти. Ериксон цитира отговора на Фройд на въпроса кое според
него нормалният възрастен човек трябва да може да върши добре. Този отговор е
поразително кратък и същевременно дълбок по смисъл: “Да обича и да работи!”
Пълноценната комбинация на двете е възможна само при пълноценна
идентичност.

Относно последния етап в развитието на идентичността е по-добре да се
цитира самия Ериксон: ” У остаряващия човек, който се е грижил за неща и за хора
и се е приспособил към възторзите и разочарованието на битието по необходи-
мост, родител на други и създател на неща и идеи - само у него постепенно съзря-
ва плодът на седемте етапа. Аз не знам по-добра дума за това от цялостност...
Това е натрупана увереност на Аза в неговата склонност към порядък и смисъл -
емоционално обединяване, вярно към носителите на образа на миналото и
готовност да поеме и евентуално да отхвърли водачество в настоящето. Това е
приемане на собствения жизнен цикъл и на хората, които са станали значими за
него, като нещо, което трябва да бъде и че по необходимост не позволява никакви
замествания. Следователно това означава нова и различна любов към своите
родители, освободени от желанието те да са били различни и приемане на факта,
че собствения живот е своя собствена отговорност. Това е чувство за другарство с
мъже и жени от далечни времена и с различни призвания, които са създали
заповеди и предмети и поговорки, предаващи човешкото достойнство и любов.
Въпреки, че осъзнава относителността на всички различни стилове на живот, ко-
ито са дали смисъл на човешките стремежи, притежателят на цялостност е готов
да защитава достойнството на своя собствен стил на живот от всички физически и
икономически заплахи...” (Е.Ериксон)

Известна е и още една теория - на Франц и Уайт. Представлява разширява-
не на теорията на Ериксон, като включва обособена втора линия на развитие -
линия на привързаността. Развитието на човека е двулинейно, но полово
специфично. В определени социо-културни условия развитието на човека става
едностранно. Традиционно субект на развитие на втората линия е жената, а на
първата (на идентичността) - мъжът. Изменението на условията води до развитие
на човека като андрогенно същество.

Основният процес при първата тенденция  е на индивидуализация: (1).
младенчество: доверие; (2). ранно детство: самостоятелност - срам, съмнение; (3).
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предучилищна възраст: инициативност - чувство за вина; (4). училищна възраст:
трудолюбие - чувство за малоценност; (5). юношество: идентичност - объркване на
идентичността; (6). ранна средна възраст: интимност - изолация; (7). зряла и късна
средна възраст: съзидателност - бездействие; (8). старост: цялостност

Основният процес при втората тенденция  е на привързаност: (1). младен-
чество: недоверие; (2). ранно детство: обектна и азова константност - самотност и
безпомощност; (3). предучилищна възраст: игривост - пасивност или агресия; (4).
училищна възраст: симпатия и сътрудничество - прекалена предпазливост или
сила; (5). юношество: взаимозависимост - отчуждение; (6). ранна средна възраст:
изпробване на жизнени стилове и професии - плуване по течението; (7). зряла и
късна средна възраст: консолидация на жизнения стил - пустота; (8). старост:
отчаяние.

5.4. ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ

Терминът “вторична социализация” се използва за да се означи етапът след
първичната такава, която преминава основно в семейството. В най-завършен вид
тази концепция се среща в трудовете на Питър Бергер и Томас Люкман (P.Berger,
T.Luckmann), които продължават анализа на Мийд [C. Dubar, 1991].

Социализацията се определя като потапяне в света на знанието, който е
“символен и културен универс” (По Алфред Шутц). Детето усвоява социалния свят, в
който живее, то възприема определен обем от “базово познание”, без което е
невъзможно неговото социално битие (схеми за усвояване на обективната
действителност; език - реч, писменост; структури). Това става през периода на
първичната социализация. Нейният резултат е формирането на образ на света и
на собственото Аз, както и усвояването на определени социални роли.

Възлов момент в първичната социализация е постъпването на детето в
училище. Става сблъсък на интимния социален свят на семейството и
институционализирания универс на училището. Училището легитимира социалното
знание, то включва и други възрастни социализатори, които поради своите
професионални умения контролират хода и резултатите от първичната социали-
зация. Първичната социализация е ориентирана принципно към формиране на
социална идентичност, тя е процес на усвояване на света “такъв, какъвто е” (Мийд),
на “адаптация по принципа на реализма и отказ от принципа на удоволствието”
(Фройд), на “интеграция в обществото, определена от социални отношения на
производство и възпроизводство” (Маркс).

Характерно за вторичната социализация [По: C.Dubar,1991] е, че не е чиста
репродукция на механизмите на първичната, въпреки, че определено подобие
като наследство е неминуемо. Тя се определя от Бергер и Люкман като “интери-
оризация на специализирани институционални социални субпространства”, като
“придобиване на специфично социално знание и директни и индиректни роли,
свързани с разделението на труда в точно определено конкретно общество. Става
дума за професионализиране, което е свързано с нови знания и нова чувстви-
телност, с нов речник, нови умения. Детето “влиза в нови отношения, играе на нови
игри, запознава се с нови правила, влиза в нови колективи...” (Крозие-Фриедберг,
Рейно).
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Вторичната социализация (занаят, професия...) влиза в неминуем конфликт
с първичната (семейство, училище...), по-точно резултатите от нея. Този конфликт
може да е по-силно или по-слабо изразен, но е неминуем. Остротата му зависи от
множество обстоятелства, свързани с ранното детство и със семейството на детето,
също и от позицията му в обществото и насочването към определена професия и
възможните пътища до нея.

Идентичността на детето се развива в контекста на няколко феномена:
“дистанцията до ролята”, предполагаща едно разделяне между “реална” и
“въображаема” идентичност (Гофман); силната идентификация с една бъдеща
роля (професия), разбирана като призвание; инициация, приобщаване към
определени социални групи; овладяване на определен език (професионален или
друг подобен жаргон).

Вторичната социализация е свързана с промяна на идентичност-
та.Темата за пръв път цялостно е развита от Анселм Щраус (A.Strauss) през
1959 г., който разглежда социалните механизми за промяна на идентичността,
правейки разграничение от биологичните такива.

На първо място сред тях е институционалната структура и мястото на индивида
в нея, например, промяната, която настъпва в идентичността на един военен с
израстването във военната йерархия, или на един университетски преподавател.
Аналогично в по-широк смисъл е и промяната в идентичността на всеки човек с
възрастта (момче - младеж - ерген - женен - баща - дядо). В повечето случаи това
е един естествен процес, но той е свързан с кризи и сривове - т.н. “ненормална
биография”. Криза в идентичността настъпва когато се прекъсне или се забави
тази естествена линия на развитие.

Други фактори, водещи до промяна на идентичността, това са интеракциите и
адаптацията на партньорите, както и субективната интерпретация, която актьора
прави на тези промени. Промяната е свързана и с два механизма на насилствена
промяна - инициация (посвещаване) и дезидентификация (“промиване на мозъка”).
Счита се, че историческият прототип (и символ) на тази промяна е кръщението
при приемане на нова религия. Други типични примери за вторична социализация
(промяна на идентичността) са политическата идентификация (влизане в партия)
и психотерапията. При всички тях промяната води до преосмисляне на предишната
биография: “преди... и след това”.

Основните въпроси, които стоят пред теорията са два: има ли структури в
обществото или типове общества, които налагат на своите членове препятствия
между първичната и вторична социализация; свързана ли е вторичната
социализация (например успешната такава) с насоките и резултатите от
първичната? И в двата случаи отговорът е нееднозначен и между първичната и
вторичната социализация не винаги има пряка връзка. Това създава определено
отношение между “генералната” и “специализирана” идентичност.

5.5. ДВОЙСТВЕНОСТ НА ИДЕНТИЧНОСТТА
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Тази теория се разработва още от 1911 г., когато Емил Дюркем развива идеята
за двойствеността на човека (Homo duplex - индивидуална и социална същност).
По-късно тя се развива в разбирането за “идентичност за себе си” и “идентичност
за другите” (Мийд и др.), които се намират в определено съотношение. Мийд
предупреждава за основните източници на проблеми за социализацията. Това е
рискът от “раздвояване на Аза” (двойственост на идентичността),
възможността през етапа на първоначалната социализация в детето да се
сблъскат колективната идентичност (“мен”, “”себе си”, moi), свързана с дисциплина,
конформизъм, пасивност и индивидуалната идентичност (“аз”, je), свързана с
оригиналност, творчество, но и несигурност.

В последните години (1988) се свързва с името на Лорънс Хиршфед
(L.Hirschfed) като теория за двата начина на “социално опознаване” - иден-
тификация с другите чрез категоризация и личностна автоидентификация. Двата
процеса са хетерогенни.

Тази представа за дуалистичната идентичност на човека може да се
обобщи по следния начин [Основата на схемата е заимствана от C. Dubar,
1991,118-119 стр.]:

Идентичност за себе си. Биографичен процес. Актове на принадлежност и
самоопределяне (“Какъв тип жена или мъж искате да сте вие?”) “Вие казвате...”.
Азова идентичност (изискуема принадлежност). Реална социална идентичност.
Субективно взаимодействие между: идентичности наследени и преследвани като
цел. Алтернатива между: непрекъснатост-репродукция и прекъсване-промяна.
Опит,  свързан със стратификация, дискриминация и социално неравенство.
Идентификация с привлекателни и защищаващи юридически категории.

Идентичност за другите. Относителен, систематичен и комуникационен
процес. Актове на определяне (“Какъв тип жена или мъж сте вие?”) “Другите казват...”
Родова идентичност (определително име). Въображаема социална идентичност
(етикетаж, labelling). Обективно взаимодействие между: идентичности определени-
предложени и поети-включени. Алтернатива между: кооперация-признаване и
конфликт-непризнаване. Опит, свързан с властта, престижа, авторитета.
Идентификация с юридически структурирани и легитимни институции (държава,
религия...)

Възлово място в конструирането на “идентичността за другите” играе сблъсъка
на личността със структурите на властта и опитът, придобит в резултат от това.
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6. ВЪЗПИТАТЕЛНИ СТИЛОВЕ НА
СЕМЕЙСТВОТО

Въпросът за възпитателните стилове на семейството има значително място
в социалната психология още от времето на Г. Олпорт през 30-те години на нашия
век. Известни са няколко подхода.

6.1. БИДИМЕНСИОНАЛНИ ПСИХО-СОЦИАЛНИ МОДЕЛИ

Първата концепция води началото си от 70-те години, като с нея се свързват
имената на много автори. Общото между тях е представянето на полето на
възможните състояния в една координатна система с две оси. Също общо е
приемането на едната ос - любов/враждебност. Различията са по линията на втората
ос, и то по-скоро в нюансите. Тук говорим за различия, но това се прави с цел по-
ясното диференциране на подходите.

Подходът на Ролинс и Томас, Маккоби, Пуртиос и Десме (Rollins &
Thomas, 1979; Maccoby, 1980; Pourtios & Desmet, 1989) се разгръща около две
основни измерения на родителското въздействие.

Първото е разрешение - принуда. Основните индикатори на тази дименсия
са принудата, заповедите и ограниченията, които се налагат от родителите на
децата; отговорностите, които се предават на тях; строгостта, с която се налагат
нормите; маниерите, чрез които детският живот се свързва с родителската власт.
Второто е любов - враждебност. Свързва се с ангажиментите на родителите за
бъдещето на децата им; отговорността за тяхното настояще  - начин на живот;
времето, което им се отделя; съвместните дейности; емоционалността и
ентусиазма, с която участват в живота на детето.

Вторият подход е на Баумринд и Рьошлин (Baumrind, Reuchlin, 1972) и е
свързан също с две основни оси: авторитаризъм и либерализъм, и любов и вра-
ждебност.

Разглеждат се следните модели на възпитателно поведение (възпитателни
стилове)  на родителите
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“Авторитетен родителски контрол” (autorite) (контрол и поддръжка на
детето) - съчетание на родителски контрол, индуктивна техника и безусловна под-
дръжка на желанието на детето да е самостоятелно и независимо. Нежност, доб-
рота и разбиране, внимание, доброжелателност, много общуване, контрол и изис-
кване за осъзнатост на поведението. Основно се свързва с деца от тип А, по
класификацията на Баумринд - социално развити, зрели, с полезни навици: висо-
ко ниво на независимост, зрелост, увереност в себе си, активност, сдържаност,
любознателност, дружелюбие и умение за ориентация в обстановката.
Авторитетният контрол характеризира родители, които имат подчертано
рационална нагласа. Те окуражават детето чрез вербални средства, но също така
дават границите на разумното, необходимото поведение; те фиксират нормите и
средствата за респектиране; в същото време стимулират детето към независимост;
основно място във възпитанието заема идеята за инфантилността, респективно
съзряването и свързаните с това права и задължения, особено свързаните със
свободата на избора. Една разновидност на този стил, се нарича “хармонично
поведение” - разликата е в контрола, който се прилага много рядко.

Авторитарен стил, “диктат”, autoritaire (контрол над детето и слаба
поддръжка) - систематично потискане на инициативата и личното достойнство на
децата чрез заповед, заплаха, авторитарност, наблягане на строгостта и наказа-
нието, по-малка топлота, съчувствие и разбиране, по-рядко общуване с децата.
Твърд контрол, насилие, не подбуждат децата да изразяват свое собствено мне-
ние. Основно се свързва с деца от тип В - недостатъчно уверени в себе си -
затворени и недоверчиви. Авторитарният стил е характерен за родители, които
принципно са привързани към идеята за контрола и моделират отношенията си с
детето през призмата на неизменни принципи и правила, които не подлежат на
дискусия: респект към авторитета, властта, традицията, труда, реда, послушанието
и подчинението на възпитателите (родители, учители).

Разрешаващ (permissif) стил, “нонконформизъм” (слаб контрол,
поддръжка на детето) е свойствен за родители, непризнаващи традиционните
разбирания за възпитание, а следващи свободното развитие на децата, които
акцентират на избора от страна на детето; върху свободата, импулсивността на
детето; те наказват малко, страхувайки се, че по този начин ограничават детската
свобода.

“Ненамеса” (слаб контрол, слаба поддръжка на детето) - твърде рано се
счита, че детето е зряло да е независимо. Пасивност на родителите. Два свята.
Резултат е най-често индивидуализъм и егоизъм, много често се случва при болест
и смърт на родителите.
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Баумринд посочва и извращения на семейните стилове:
“Снизходителност” - невзискателност, неорганизираност, лош бит, не по-

ощряват децата, рядко и вяло правят забележки, не възпитават независимост и
самоувереност на детето. Основно се свързва с деца тип С - социално недоразви-
ти, неуверени в себе си, не проявяват любознателност, не се сдържат.

“Протекция” - родителите осигуряват с труда си удовлетворяване на всички-
те потребности на детето, премахват всичките му грижи, усилия, трудности, като ги
приемат върху себе си. Резултатът много често е липса на самостоятелност,
инициатива, “деспотизъм отдолу”.

Подобна е концепцията на А.Вери [А.Wery, 1974], според когото детето расте
в специфичен климат, определян от биполярността авторитаризъм-либерализъм.

1. Детето, растящо в авторитарен климат. В него доминират заповедите,
средата е предпазваща, но лишаваща детето от инициатива. То прави само това,
което групата очаква от него. Липсва истинска свобода. Липсва и съзнание за
насоката на родителските цели и те се приемат като чужди, а не като свои.

2. Детето, растящо в либерален климат. В него доминира свободата.
Често сигурността е застрашена. Детето разполага с автономия и често липсва
достатъчно ръководство от родителите. Често се получава закъсняла реакция и се
случва тя да е фатална.

Друга известна типология  е тази на Шефер (1959). Той описва поведението
на родителите по два важни признака: неприемане-разположение и търпимост-
сдържане.

Разглеждат се няколко родителски стила: (модели на поведение):
Модел “разположение (топлота, любов)”. Родителите считат, че децата

им притежават много положителни качества, радват се на общуването с тях, при-
емат ги такива, каквито са.

Модел “сдържане (контрол)”. Строги родители предписват на децата си
множество забрани, държат ги в непрекъснат контрол установяват задължителни
норми на поведение. Децата се наказват незадължително, рядко и не много строго.
Детето обикновено се подчинява и не дава повод за наказание. В предучилищна
възраст забраняват шумните игри, изискват опрятност, послушание, да не се из-
лиза сам далеч от дома, забраняват агресивно поведение. В началните класове
изискват сдържано поведение, добри учебни резултати, етикет, спазване на чистота.
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В горните класове - родителите искат да знаят как се провежда свободното вре-
ме, кои са приятелите им, какво е сексуалното им поведение, искат добри резулта-
ти в училище.

Модел “снизходителност” - малко забележки на несдържаните деца, не
се забраняват шумните игри, малко ги е грижа за чистотата и послушанието, неог-
раничена свобода в игрите, естественото проявление на агресивността.

От своя страна родителите са също няколко типа:
Приемащи: обичат децата, сърдечни, възнаграждаващи. Резултат от възпи-

танието - деца с приятелско поведение, мисъл за другите, сътрудничещи но и
несамостоятелни, тревожни, със силно развито чувство за вина, с хомосексуални
нагласи.

Отхвърлящи: критични, враждебни. Резултат от възпитанието - деца с: нега-
тивно поведение, агресивни, невротични, шизофренични, с лоша успеваемост.

Ограничаващи. Резултат от възпитанието - деца: враждебни, носещи непри-
ятности извън къщи, с противообществени прояви.

Толерантни. Резултат от възпитанието - деца: буйни, неконтролирани, носе-
щи неприятности в къщи.

Като най-добър вариант на родителско отношение към децата се приема т.
н. “демократичен надзор” (Дж. Елдър). Стратегията включва спазването на два
принципа: детето дава приноса си при обсъждане на засягащите го въпроси и
само взема решение, което се одобрява от родителите; очертаване на приемли-
вите граници на решенията от родителите (медианен модел на възпитание).

6.2. СТРУКТУРНИ МОДЕЛИ

Тези теории правят връзка между възпитателния стил и мястото на
семейството  в социалната система - социалната класа на родителите, нивото
на образование, професията и пр., които определят образователните и
възпитателни идеали и ценности на семейството. Основните изследвания са
правени през 50-80 години, а техните автори са Кон, Бронфербренер, Хес, Гекас,
Най, Кук-Гъмперц, Баумринд, Бернщейн, Хендерсън, Келерхалс, Валенте (Cohn,
Bronfenbrener, Hess, Gecas, Nye, Cook-Gumperz, Baumrind, Bernstein, Henderson,
Kellerhals, Valente)

В техните изследвания се вижда, че родителите от буржоазна среда оценяват
с предимство самоконтрола, умението за самоуправление, независимостта,
творчеството, амбицията в детето си, докато родителите от по-низшите класи
(работнически и селски произход) акцентират предимно върху реда, чистотата,
уважението, послушанието, умението да се избягват проблемите и пр., но не и
върху автономията. Родителите от буржоазна среда отдават по-голямо значение
на намерението, докато родителите-работници са по-чувствителни към постъпките
на децата си

Тази диференциация се допълва и с вариациите по отношение на възпита-
телните методи и техники. В това отношение са известни изследванията на формите
за дисциплиниране и наказание на децата - При работническите семейства  има
тенденция към повече физически наказания при контрола над детето. Родителите
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от по-висшите класи също така повече предварително планират и преценяват
вида, силата, продължителността, методите на наказанието. Последната тенденция
се харесва повече на децата, още повече, че е съчетана с по-интензивна
комуникация, по-силна поддръжка и общо по-демократична атмосфера

Съществува връзка между системата от ценности и професията на родите-
лите. Тези от тях, които са от висшите класи (родители с “бели якички” - Кон) поощряват
инициативността, акцентират върху индивидуалното действие и манипулация.
Последната е по-разнообразна. Те ценят много автономията при възпитанието.
За разлика от тях представителите на по-низшите класи (родители със “сини якички”
- Кон), които обикновено като деца някога са възпитавани в един по-рутинен и
еднообразен, традиционен стил го прилагат и при възпитанието на децата си.
Манипулират вещи и действия, а не намерения и символи като предните. Харесват
колективните форми. Насочват детето към ред и послушание, към конформизъм.
В единия случай се акцентира върху външното, а в другия - върху вътрешното.
Следователно, произхода на родителите е фактор, определящ възпитателната им
практика.

Бронфенбренер и Бернщейн регистрират вариации във възпитателните
практики на класите в исторически план. Достига се до извода, че начинът на
живот определя поведенческите модели на родителите в семейството. Той се
отразява на комуникацията, а оттам и на ролите на бащата, майката и детето.

Правени са изследвания на езика на който се води възпитателната работа в
семействата от различните класи (Бернщейн, Кон). Фиксират се два типа - “издигнат”
и “принизен”, с доминиране на “Аз” и “ние”, като квинтесенция на индивидуалното
или колективно начало. Оказва се, че има разлика, обусловена не само от
образователните и културните различия, но и от начина на труд. При “буржоазната
класа” той е предимно индивидуален, а при “работническата” - колективен. Оттам
и едно и също нормативно положение има различен вербален израз: “Един добър
син не трябва да прави това!” и “Ти не трябва да правиш това!”

Друго изследване на Бернщейн води до извода, че структурата на семейството
определя възпитателната практика на родителите. Той определя два възпитателни
и лингвистични стила: “позиционен тип” и “семейство, ориентирано към личностите”.
Първото е това, при което отношенията родители - деца се определят от статута и
ролите им. Всеки е дефиниран и лимитиран от своя възрастов, полов и ролеви
статут. Всичко е легитимизирано с авторитета и властта на родителите. При втория
тип отношенията се определят от специфичните личностни качества на всеки.
Следва дискутиране с децата, неавторитарност. При работническите семейства,
при които ролите са по-стриктно дефинирани и комуникацията е по-малко
свободна, родителите “хващат” децата си в по-строги и по-тесни рамки. Обратното,
в семействата на висшата класа, взаимоотношенията целят развитие на личността
на детето и рамките на дължимото поведение са по-слаби.

Лотрей (Lautrey,1980) прави връзка между класа, семейна среда и развитие
на детето. Следвайки идеите на Пиаже за развитието на детето в интелектуален и
морален план, Лотрей развива идеята за влияние на семейното функциониране
върху развитието на когнитивните структури. Дефинират се три типа семейства: (а).
Слаба структура, среда, стимулираща детето, слаба регулация и контрол; (б). Твър-
да структура, неизменни норми и регулации, без изключения; (в). Гъвкава структура,
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съчетаваща регулация и свобода. Особеното е, че формите на структуриране на
семейството най-често се определят от социалната класа, към която принадлежи.

Лотрей установява кохеренция между възпитателните ценности на
родителите и принципите на възпитание. В низшите класи се развива повече
склонност към конформизъм и подчинение на нормите и това се декларира като
добродетел. Основният принцип на възпитание е за външен контрол над детето.
Във висшите класи акцентът е върху оригиналността, инициативността, отрицанието
на дистанцията и самоконтрола. Свободата на детето и личностното му право на
избор (като възпитателен принцип) е привилегия на семействата на богатите

Като основни недостатъци на семействата от низшите класи, американският
социолог Т.Фуркен посочва фатализмът и пасивността. При тях се срещат много
често потискането на жените, авторитаризъм на възрастните, отсъствие на частен
живот, преждевременно включване на децата в живота на възрастните.

6.3. ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ МОДЕЛИ

Особена насока в изследванията на семейството са интеракционистките. Те
поставят една по-широка основа на семейното възпитание - тълкуване от
позициите на междуличностните отношения.

В социално психологически план семейството се разглежда като среда за
интеракции на членовете му и функциите се свързват с тях. Изследванията на тази
тема включват такива термини като: хармония, организация, дезорганизация… [J.
Huber, G.Spitze, 1988,425-447]

В някои от изследванията, правени през 70-80 години - на Бел, Харпер, Клаус,
Кенел, Петерсън, Ролинс, Фивац-Депьорсинж, Бенгсън и Трол, Гелиган(Bell, Harper,
Klaus, Kennell, Peterson, Rollins, Fivaz-Depeursinge, Bengson, Troll, Galligan) се
акцентира на еднопосочния ефект от отношенията, доколкото социализацията
се разглежда като процес насочен от родители към деца, като последните не са
пасивни, а активно си взаимодействат с физическата и социална среда. От тази
гледна точка, особено важно е да се види ефекта от поведението на детето върху
очакванията на възрастните. Изучават се ефектите от интеграцията, причинени от
детето и по негова инициатива и свързани с неговите личностни характеристики;
ефекта от контакта на по-голямото (възрастно) дете с родителите и т.н. Установява
се, че детето, което се съобразява с очакванията на родителите си получава
поддръжка и позитивни емоции. Обратното, ако детето реализира актове на
агресивност и насилие спрямо родителите (каквито и да са), то среща също и един
по-строг контрол. Прави се връзка между възпитателния стил на семейството и
взаимоотношенията на съпрузите, като изводите са очаквани - общата атмосфера
е идентична. Акцентира се върху динамичния семеен патерн - родители и деца
влизат във взаимоотношения още преди детето да проговори, като взаимоотно-
шенията са реципрочни и развивайки взаимните очаквания.

Друга тенденция в съвременните изследвания (70-80-те години) е тази на
Бронфенбренер, Левис, Фейринг, Гарбадино (Bronfenbrener, Lewis, Feiring,
Garbadino), които развиват тезата за реципрочност и двупосочност на отношенията
при систематичната социализация. Семейството е разглеждано като система от
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диадични взаимоотношения, като всяко от тях влияе на останалите. В този смисъл
Бронфенбренер формулира термина “вторичен ефект” (l’effet “second-order”) -
например, взаимоотношенията с децата имат вторичен ефект върху отношенията
баща - майка и пр.

Трета тенденция при интеракционистките изследвания на семейството
акцентира на ефекта от това, което е извън семейството. Бронфенбренер  (1979)
описва един концептуален модел за влиянието на значими други лица за
социализацията на детето. Тази концепция за “екология на човешкото развитие”
поставя детето в центъра на една екосистема сред други интеракционистки
пространства, свързани едно с друго. Първото от тях е микросистемата на
семейството, в която отношенията са определени от специфичните роли на всеки
член. Друга подобна е микросистемата на училищния клас, с която образуват по-
широката мезосистема (семейство и училище). Един анализ на възпитателния
процес задължително трябва да се свърже с тези микросреди в състава на
мезосистемата. Третото ниво е на т.н. “екзосистема” - ниво на колегите по труд и
приятелите. Техните особености влияят на взаимоотношенията родители - дете.
На най-високо ниво е макросистемата, конституирана от културните модели на
действие и от ролите на индивида и групата - социални нагласи, ценности, идеоло-
гии, закони. Тя влияе върху институциите на екзосистемата, върху обмена и мрежата
на мезосистемата и върху разпределението на ролите в микросистемата.
Социализацията е по-особена от възпитанието - тя е по-малко систематична и
елементите са по-малко изкристализирали - отношения, роли, институции,
ценности.

Лейхтер (Leichter, 1978) конструира теория, която е по-различна от тази на
Бронфенбренер - за мезосистемата като възпитателна среда за детето. Тя се
състои от училище, семейство, приятели, медии… Принципните дименсии и
критерии за диференциране на инстанциите на социализацията може да се
формулират като система от 5 въпроса: Кой възпитава (обучава)? Чрез какви
методи? Как става оценката на резултатите? Каква е времевата и пространствена
организация? Каква е педагогическата динамика? Тези критерии са много полезни
за анализ на възпитателните общности, в това число на семейството.

6.4. ДРУГИ ТЕОРИИ

Един преглед на изследванията на семейството води до извода, че техните
особености, структура и функции най-често се извеждат от особеностите на средата.
Това е най-силно видно при макро-теориите, но дори и на микро-ниво акцентите
са върху историческото развитие. Анализът, обаче непременно трябва да включва
мотивацията за женитба, развод, повторна женитба; традиционните и
нетрадиционни диадични отношения; отношенията родителите - деца. Всяко
семейство живее и се развива в определен географски и икономически комплекс
(начин на живот) и в определен културен контекст (институции, ниво на наука и
образование, морал и религии, колективни вярвания и мнения…) и по този начин
определя специфичните си функции и ценности. Семейството играе основна роля
в трансформирането на тези ценности до детето и при интеграцията му в
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обществото. Самото общество не може да си позволи да остави семейството без
контрол по отношение на възпитанието, което дава на своите деца. Този контрол
става посредством правните, социалните и педагогически институции, които са
изградени според една водеща философия, включваща един нов, демократичен
поглед върху брака, отношенията в двойката, детето и прочие основни ценности на
семейството като цяло.

През 19 век в Западната социология доминира теорията за моралния прогрес
като фактор за развитие на семейството: сексуалният промискуитет, груповия брак,
матриархата, полигиния, моногамия. През 20 век тази теория беше допълнена с
нови изследвания, определящи като основен фактор, стимулиращ развитието на
семейството -  индустриализацията, която редуцира семейните функции и изолира
нуклеарното семейство. Впоследствие редица изследвания доказаха, че то доми-
нира тотално в Европа и Америка.

Има един друг основен фактор, който се противопоставя на семейството и
дублира неговите основни функции по отношение на децата - училището. Това
обаче става по много различен начин. Традиционно училището е светско и инстуци-
онализирано, а семейството - религиозно и неинституционализирано, основано
на морала. Това деление се е запазило и до днес, дори и в страните, в които
религиозността на населението не е висока. Това определя и значително различие
в педагогическите системи на училището и семейството, тоест наличието на
различаващи се училищна и семейна педагогика, като това различие не е само
лингвистичен проблем. Важността и незаменимостта на двата основни центъра
на възпитание определя също и необходимостта от сътрудничество и в никакъв
случай на противопоставяне, каквато възможност има заложена структурно.[O.
Bourguignon, 1973]

Освен тези главни линии на анализ има и други автори - Першерон, Макги-
ликъди де Лиси, Ванденплас-Холпер (Percheron, McGilicuddy de Lisi, Vandenplas-
Holper) през 80-те години, които извеждат възпитателните особености на семейст-
вото от други фактори - сблъсъка на развитието на детето и възпитателните дейст-
вия на родителите, определяни от идеологията на родителите. Според Першерон,
всички класи в края на века са в движение - налице е значителна социална мобил-
ност. Структурите се определят от тази мобилност. Възпитателните идеали са свърз-
ани с образователните аспирации, а те са високи при почти всички. Дали едно
семейство е с по-строги или по-либерални възпитателни възгледи, това зависи от
неговите идеали, идеология, религия и пр. Така например, по-строги и традици-
онни са семействата на селяните, но и на военните, които не са еднотипни от
икономическа гледна точка.

Отделна насока на изследвания е свързана с детерминирането на
възпитателната структура на семейството от етническата принадлежност на
родителите. Много интересни в това отношение са работите на антрополозите
М.Мийд, Уйтинг и Чилд (Meade, Wityng, Child)  през 40-50 г., както и работите на
Ален, Крос, Хил, Огби, Петърс от 70-80 години (Allen, Cross, Hill, Ogbu, Peters),
които свързват възпитателния стил на семейството с културния му статус. Те
развиват тезата за наличието на дефицит и културни “дефекти” на семейството,
което не кореспондира с модела на фундаменталното буржоазно семейство
Изводът е, че различията не се дължат на имотните, а на етническите различия.
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А. Першерон разглежда три основни типа родители, според концепцията им
за моралния и социален ред и разпределението на семейните роли.
Традиционистите-ригористи обикновено са религиозни и разпределението на
ролите следва модела, посочен в Библията. Възпитанието е патерналистко. По
политически възгледи най-често да десни. Модернистите-ригористи са обикно-
вено по-млади хора от средите на традиционалистите, които допускат смекчаване
на модела (разводи, контрацептиви, мобилност и др.). Отношението им към
политиката е по-свободно и “де драматизирано”. Модернистите-либерали най-
често възпитават децата си в една егалитарна атмосфера на разпределение на
труда между жените и мъжете; също децата са автономни в значителна степен
(пари, дрехи, ред...).

6.5. КОНЦЕПЦИЯ НА ЖАН КЕЛЕРХАЛС И КЛЕОПАТРА
МОНТАНДОН

Авторите са швейцарски учени. Отделяме й по-голямо внимание, тъй като е
последната по време [J.Kellerhals, C. Montandon, 1991] и най-пълноценна от педаго-
гическа гледна точка. Равносметката от анализа, който правят те показва, че
изследванията на другите автори се съсредоточават около 4 насоки:
възпитателните цели, методи, структурата на ролите, моделите на координация.

Възпитанието на децата в семейството е един процес на влияние, определян
от една страна от стратегиите на семейството (със знание на целите, които преслед-
ват родителите и техниките на влияние, които използват, съдържанието и формите
на контакти) и логика (разпределението на труда в семейството - диференциация
на ролите и координацията на родителите и другите агенти на възпитанието -
училище, телевизия, специалисти и пр.).

Възпитателният процес има следните компоненти: цели и идеали; педа-
гогически техники; възпитателни роли на родителите; координацията между
агентите на възпитателния процес.

Възпитанието в семейството се разгръща в 4 фундаментални области
(сегменти):

1.Знания - усвояванена необходимите за социалния живот знания и умения.
2.Морал - интериоризация на убеждения и ценности, необходими за соци-

алните действия.
3.Техники за интеграция - усвояване на норми и ритуали, които регулират

междуличностните отношения.
4.Маркери за идентичност - придобиване на знаци и символи за социална

идентичност.
Родителските практики и отношения към детето се моделират и от

икономическите и културни ресурси на родителите, тяхното социо-културно ниво;
представите за бъдещия облик и социална интеграция на детето- те определят
нивото на автономия и авторегулация, което се дава на детето, както и техниките
на влияние, мотивация и контрол; социалния статус, семейните роли на родителите,
както и от социалната идентичност на детето (пол, етнос, ред на раждане и пр.);
нивото на кохезия на семейството; професионалните проекции (възпитателните



80

техники на родителите са функция на автономията им в труда) - “реактивна”
детерминанта на социализацията.

Структуралистичните изследвания на възпитателните стилове на родителите
дават възможност да се откроят няколко типа семейства. Това може да стане на
базата на три главни дименсии на семейните отношения [Kellerhals, 1987]:

1.Вътрешна кохезия - определя се от начина на взаимодействие на
членовете на семейството между себе си. Едно “добро” семейство е това, което
мисли за общността, за консенсуса. Акцентира се върху автономията на членовете.
Те се изживяват като различни, имат определена територия. Има йерархия на
“ние” - първо “ние-групата” дефинира териториите на индивидите и второ,
индивидите дефинират принадлежността си към “ние-групата”.

2.Външна интеграция - определя се от начина, по който семейството се
отваря към по-широки социални пространства. Търсят се други семейства за
контакт - информационен и друг. Определя се степента на “домошарство” на
семейството. Отвореността е особен параметър на семейните отношения. Тя е
състояние на равновесие. Без нея семейството се задушава, обзема го рутина и
прекалена  зависимост на членовете един от друг.

3.Морална регулация - определя се от начина, по който семейството
координира междуличностните отношения и поведенчески актове, маниера на
кооперация. Може да се говори за нормативна регулация, тъй като стабилните
отношения основно се базират на поведението, което трябва да се регулира. При
регулацията става съпоставяне на статут и поведение. От друга страна трябва да
се подчертае, че регулацията е функция на контракта на членовете и комуника-
цията. Всяка ситуация се дефинира, интерпретира и адаптира специфично.

Основните две дименсии - вътрешната кохезия и външната интеграция оп-
ределят следната типология на семейството:

1.Паралел - характеризира се със затвореност спрямо външния свят и
автономия. Домошари, живеят за себе си, гледната точка е собствената, не търсят
външни контакти. Всеки член има собствена територия (символна и физическа).
Дейностите не са общи, ролите са твърде диференцирани. Областите на интересите
ни най-малко не се засичат.

2.Крепост - характеризира се със затвореност и стремеж към сливане (кохе-
зия). Тук външните контакти се разглеждат като фрустрати или дори заплахи.
Членовете са обединени максимално в мненията и дейностите си. Удовлетворе-
нието един от друг е много силно.
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3.Дружество - характеризира се с отвореност към външния свят и сливане.
Акцентът е върху откритостта към другите (вътрешна и външна), която е основа на
диалог, комуникация. Консенсусът и чувството за общност са основен ресурс.

4.Асоциация - отвореност и автономия. Акцентира се върху специфичността
и независимостта на членовете. Значителна е важността на индивидуалните
контакти с външните хора. Влиянието на “ние-групата” върху поведението и
ресурсите на членовете е само частично.

Изследванията на Келерхалс и Монтандон дават някои общи закономерности,
свързани със социалната среда и типовете семейство. С повишаването на
социалния статус намалява представеността на семействата от затворен тип
(Паралел и Крепост) - съответно от 13 на 2% и от 34 на 9%. Увеличават се
семействата от открит тип - Дружество (40-59%) и Асоциация (14-37%). Същата е
тенденцията и при повишаването на образованието на родителите -  намалява
представеността на семействата от затворен тип (Паралел и Крепост) - съответно
от 12 на 2% и от 33 на 14%. Увеличават се семействата от открит тип - Дружество
(42-57%) и Асоциация (14-44%). С акцент на отвореността и автономията се
увеличават икономическите и културните ресурси на членовете на семейството.
Върху стила на сцепление на семейството не оказва влияние и статутът на
детето (пол, поредност на раждането…)

Анализът, направен от Жан Келерхалс и Клеопатра Монтандон [Ibid.] показва,
че може да се откроят три възпитателни стила на семейството, условно наре-
чени майчински (“maternaliste”), уставен (“statutaire”) и договорен (“contractualiste”).
Техните характеристики са следните:

Уставен (“statutaire”) - доминиране на ценностите на акомодацията
(послушание, конформност), колективен контрол от страна на родителите, силно
диференцирани възпитателни роли, голяма дистанция родители-деца,
резервираност към останалите агенти на социализацията. Неговата популярност
намалява с нарастването на материалния статус на семейството (от семейства от
под средната класа до такива от над средната класа, свободни професии и
университетски преподаватели) - от 27% до 10%.  Уставният стил се среща най-
много в семействата тип Крепост (56%) и най-малко в Асоциация (25%).

Майчински, (“maternaliste”) - близък до уставния с приоритета на акомода-
цията, директния контрол, силната диференциация на ролите на бащата (инстру-
ментална) и майката (експресивна) и със затвореността си към външните фактори.
Различава се по много силната поддръжка на децата. Неговата популярност също
намалява с нарастването на материалния статус на семейството -  от 27% до 10%.

Договорен (“contractualiste”) - практически е противоположен на първия.
Приоритет на автономията, от техниките на контрол доминира мотивацията,
отношението и емпатията; възпитателните роли са малко диференцирани и
семейството е отворено към външния свят. Договорният стил се среща най-вече в
семействата от тип Асоциация (56%) и най-малко в тип Крепост (10%). Това е
напълно нормално, доколкото тези два типа са съвършени антиподи. Уставният
стил се свързва със сливане и затвореност, а договорният -  с автономия и
отвореност.
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7.ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЦЕЛИ НА
СЕМЕЙСТВОТО

7.1. КОНЦЕПЦИИ ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ НА
СЕМЕЙСТВОТО

Най-широко разпространение в съвременната специализирана литература
имат две концепции за системата от семейни възпитателни цели.

КОНЦЕПЦИЯ НА АНРЕ ВЕРИ

Крайните цели на семейството по отношение на детето може да се сведат
до следните две: развитие (формиране) на детската личност и адаптация на детето
към социалния живот. Това са две специфични гледни точки, като втората  всъщност
е първа в генетичен план, но които не трябва да се противопоставят, а да съществуват
паралелно във възпитанието [A.Wery,1974]

1. Развитие (формиране) на детската личност
“Детето има нужда преди всичко от чувство за сигурност и тази дума практи-

чески резюмира необходимостите на една добра афективна еволюция.”
(M.Porot,1967)

Развитието е един сблъсък на вътрешни импулси и външни стимули. В това
отношение основно място има майчиното присъствие. То има няколко основни
съставящи:

•  Удовлетворяване на елементарните нужди. Това вече не е проблем в
цивилизования свят, но си остава основна задача на майката и бащата в страните
от Третия свят.

•  Защита на детето от агресията на външната среда. Детето трябва
да се предпази или подготви за агресията на външния свят. То не трябва да очаква
друго, освен насилие от хората край него. Семейството играе основна протекци-
онистка роля. В това отношение е възможно да се стигне и до грешки: хипопротекция
и хиперпротекция.

•  Стабилност и подреденост на детското развитие.
•  Създаване на чувство за индивидуалност. В това отношение важно е

да се разбере кои от личностните черти са истински характеристики на индивиду-
алността и оригиналността; да се даде възможност за натрупване на индивидуален
опит (чувствен и рационален) именно в тези насоки; да се създаде в тези насоки
една атмосфера на автономия, свобода и избор, характерна за статута на
възрастния.

•  Постигане на баланс на любов и власт. Малкото бебе  попада в една
обстановка на тотална любов, която с възрастта става все по-конкретна и дифе-
ренцирана. Властта също става все по-конкретна. Нейното паралелно съществу-
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zване, заедно с любовта, постепенно се осъзнава като първостепенна
необходимост. Детето трябва да се насочва и управлява, като постепенно
самоконтрола и самоуправлението заместват външните форми.

2. Адаптация на детето към социалния живот
Семейството не е само една афективна среда за осигуряване на необходи-

мата за сигурността на детето атмосфера, но и също социокултурна среда на
отношения, актове на поведение и реакции. Детето контактува с другите хора и с
други групи и по този начин развива чувствата си за солидарност с другите.
Механизмът на социалната адаптация има две опори: реакцията на Аз-а на външния
натиск и обратното, силата на семейството, която се прилага спрямо Аз-а на детето.
В този сблъсък става взаимно развитие  (амбивалентна реакция) - както детето се
адаптира към средата, така и семейството се адаптира към него.

Семейството въвежда детето в социалния живот. То е първата социална
среда за детето и в нея то расте в един климат на фаворитизиране на контактите,
на богати връзки на индивида със групата. В него се отработват социо-афективни
схеми, които намират универсално приложение през целия живот. Тук се зараждат
прототипите на социалните отношения като емпатия, солидарност, реципрочност.

В това отношение родителите създават един модел на поведение още преди
раждането на детето. То влиза в него и чрез идентификация усвоява единия или
другия поведенчески модел, свойствен за неговия пол.

Много значим социален фактор е езикът - “майчиният” език. Той съдържа в
закодиран вид социалната принадлежност на семейството, тъй като не е само
етническа характеристика, а отразява културното и образователно ниво на
семейството.

По пътя на имитация (игра) детето усвоява определени социални роли, които
са много тясно свързани със социалния му статус. Известно е, че детето играе
“класови” игри.

Социален фактор са и храната, облеклото, жилището, мебелите и изобщо
материалните условия на живот, които детето употребява или в които живее.
Качеството им издава стандарт на живот. Те подготвят за идентификация с
определен социален кръг и също имат “класов” характер.

Социален фактор са и видовете труд, които се практикуват в семейството,
както и структурата на заетото и свободното време.

Социален фактор са и взаимоотношенията, в които встъпва семейството с
други семейства или индивиди или изобщо социалните му връзки. Клановата
принадлежност и отношенията с роднините са също такъв фактор.

Семейството въвежда детето и в системата на властта. В началото на
живота си, то получава всичко от майка си. Постепенно се сблъсква с дисциплина,
ред, “табу”, цензора, подчинение на по-силните и на определени безлични норми
и пр. Това то научава в хода на ежедневните си контакти с родителите и другите
деца в семейството.
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КОНЦЕПЦИЯТА НА КЕЛЕРХАЛС И МОНТАНДОН

Друго разбиране за възпитателните цели на семейството е на Жан Келерхалс
и Клеопатра Монтандон [J.Kellerhals & C.Montandon,1991]. То по принцип не
противоречи на изложеното по-горе мнение на Анре Вери.

Същността на възпитателните цели може да се търси в три принципни насоки:
те се обективират в представата за облика на детската личност (един специфичен
социален профил на личността, т.н. “социална личност”) и ориентация за основната
социална позиция на детето в обществото в момента на неговото пласиране
(професия) - ниво социо-възпитателно и интегративно, както и от системата от
идеи и убеждения - религиозни, национални, семейни и пр. на личността [Ibid.]

Детската личност има 4 основни измерения:
1.Авторегулация - умение на индивида да формулира целите си, да ги следва

постоянно, да бъде автономен, да запазва определена насоченост в живота си, да
се ориентира в информацията, която го обгръща и да прави разумен избор.

2.Акомодация - умение да се подчинява на външни контрагенти и да адаптира
средствата към целите, способност за вграждане в ритмите и конвенциите на
обществото, за проявяване на упоритост, умение да работи регулярно, да изпълнява
договорите си с другите, да се приспособява към цели, които не са дефинирани от
самия него..

3.Кооперация - система от отношения, насочени навътре в групата - чувство
за общност, умение да сътрудничи с другите и да е лоялен и солидарен, да води
общ живот с тях.

4.Чувствителност - умение да фантазира, въобразява, съчувства, изо-
бретява, да има идеи и идеали, чувство за хумор...

Развитието на всяка личност става едновременно във всяка насока, а не
само в една от тях. Първите две имат инструментален характер, а вторите две -
експресивен.

При социализацията родителите могат да поставят акцент повече или по-
малко върху една или друга от тях и да създадат специфичен стил на социална
интеграция на своето дете. Той се определя от социо-икономическите ресурси на
семейството, стила на кохезия и идентичността на детето.

7.2. ДАЛЕЧНИ, СРЕДНИ И БЛИЗКИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ
ЦЕЛИ

ДАЛЕЧНИ ЦЕЛИ

Далечните цели на семейството могат да се свържат с  личностните черти на
детето, които се проектират от родителите в бъдеще [J.Kellerhals, C.Montandon,1991].

Най-високо се оценявят качествата на личността, свързвани с измерението
авторегулация - увереност в себе си; автономност, независимост; логичен, с кри-
тичен дух; хладен разум. Възприемат се от бащата  и майката еднакво: 63,3 - 63,7%
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от тях желаят да ги видят в детето си.
На второ място по важност са качествата на личността, свързвани с измере-

нието акомодация - отговорност, доверие; работлив, предприемчив; организиран,
предвидлив; находчив, хитър. Леко доминира майката - 45,4 на 44,25%.

На трето място са качествата на личността, свързвани с измерението чувст-
вителност - остроумен, духовит, с чувство за хумор; творец, с богато въобра-
жение; привързан към идеали, убеждения; чувствителен. Те са приоритет на бащата
- 43,00 срещу 40,75%.

Най-ниско са оценени качествата на личността, свързвани с измерението
кооперация - лоялност, вярност; отзивчив, внимателен; общителен, добър компа-
ньон; солидарен, причастен. Доминира мнението на майката - 41,25 срещу 37,75%.

С повишаването на социалния статус на семейството нараства значението
на измеренията  авторегулация (55-79%) и чувствителност (35-58%) и
намалява на измерението акомодация  (70-28%). Измерението кооперация се
оценява практически еднакво - 42-44%. Същите тенденции, макар и в не толкова
чист вид са свързани с образователното ниво на семейството. С нарастването му,
нараства значението на измеренията авторегулация (58-77%) и чувствителност
(37-49%), а намалява на другите две - акомодация (59-49%) и кооперация (43-
40%).

Измерението авторегулация е най-силно представено в семейството от тип
автономия (Асоциация и Паралел) - 64-67%, а в другите - 59%. Измерението
акомодация е представено най-силно в семейството от затворен тип (Крепост и
Паралел) - 64-76%, при другите - 51% (Дружество)  и 39% (Асоциация). Измерението
чувствителност е приоритет на семейството от тип а от тип Асоциация
(автономия, отворено) - 59% и най-малко на семейството от тип Крепост (сливане,
затворено) - 31%. Измерението кооперация  е еднакво важно за семейството от
тип Крепост, Дружество и Асоциация (43-46%) и значително по-ниско при Паралел
(автономия, затворено) - 20%.

Известно равновесие между отношението към момчето и момичето
съществува по измерението кооперация (41-43% в полза на момичето). Спрямо
параметрите авторегулация и чувствителност също доминира момичето, но в
значително по-висока степен: 64 на 57% и 49 на 39%, а по измерението акомодация
- момчето (60 на 50%).

Когато в семейството има само едно дете, приоритет имат измеренията
авторегулация, акомодация и чувствителност - в тях показателите са или най-
високи (Ак - 58%, Ч - 50%), или сред най-високите (Ав - 61%) и доста по-слабо е
ценено измерението кооперация - 39%. Когато децата са повече, нараства значение-
то на кооперацията (36-58%) и чувствителността (42-50) и намалява на
авторегулацията (66-46%) и акомодацията (54-46%).

СРЕДНИ ЦЕЛИ

Изложението е по J.Kellerhals, C.Montandon,1991.
С повишаването на нивото на социалния статус на семейството, намалява

много силно значението на инструменталните цели (авторегулация и акомо-
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дация)- от 54% до 28% и нараства значението на експресивните (чувстви-
телност кооперация) - 47-72% и 15-30%. Същата тенденция е свързана с
образованието - с по-високото образование да намалява значението на
инструменталните цели (56-33%) и да нараства това на експресивните - 46-
70% и 16-28%.

Стилове на кохезия в семейството. Практически има два ясно изразени типа
семейства: в затворените (Паралел и Крепост) доминират инструменталните
цели (60-65% срещу 38-40%), а в отворените (Дружество и Асоциация) - експресив-
ните (60-64% на 43-44% при измерението чувствителност и 22-30% срещу 4-14%
при кооперация).

Инструменталните цели са приоритетно свързвани с момчето (50 срещу
45%), а експресивните - с момичето (56 на 54% при чувствителност и 21 на 20%
при кооперация).

При едно дете силно доминират инструменталните цели: 61% срещу 42%
(чувствителност) и 11% (кооперация). При повече деца, значението на инстру-
менталните цели е по-високо при второто дете (56% срещу 34%), а на експресив-
ните - при първото: 69 на 47% (чувствителност) и 23 на 19% (кооперация). За
отбелязване е, че най-малкото дете се свързва най-силно от всички с измерението
кооперация (29% при 11-23% на останалите)

БЛИЗКИ ЦЕЛИ

По отделните насоки на социализацията [По:J.Kellerhals, C. Montandon,1991]:
1.Авторегулация - акцентира се върху отговорностите. Родителите наблягат

върху това, детето да се захваща с трудности, а не да ги избягва, да се ръководи
само, да си решава проблемите, да е по-автономно и независимо.

2.Акомодация - основно се изисква спазване на ред и дисциплина. Акцентира
се върху адаптацията на децата, приемане и усвояване на нормите и правилата,
най-вече свързаните с ежедневието - хигиена, ред, регулярна работа…

3.Кооперация - родителите акцентират върху качеството на взаимоотноше-
нията на детето с околните, със семейството, с другарите - увлечения, коопериране,
комуникация.

4.Чувствителност - акцентира се върху индивидуалната чувственост.
Родителите наблягат върху влеченията и интересите на детето, върху дарбите
(способностите) и върху развитието на влеченията, върху проявленията на
индивидуалността, върху идентичността.

7.3. СТРАХОВЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ТЕХНИТЕ ДЕЦА

С целите са свързани и определени страхове на родителите за бъдещето на
децата им. Те може да бъдат класифицирани в 5 основни групи:

1.“Дрога” - пристрастяване към опиати: наркотици, алкохол, тютюн и др.
подобни. Среща се в 86% от семействата.
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2.“Апатия” - проявление на  т.н. “Луусър - синдром” (“Looser - syndrom”) -
ленивост, разпуснатост, демотивираност, бягство от действителността. Среща се в
37% от семействата.

3.“Секс” - рискова сексуалност, девиации, много ранен секс. Среща се в 23%
от семействата.

4.“Престъпност, девиации” - поведение, което може да прерасне в
нарушение на закона. Среща се в 11% от семействата.

5.Социални рискове - стрес, прекалена конкуренция, подлагане на насилие
и др. Среща се в 9% от семействата.

С повишаването на социалния статус на семейството намалява силата на
страха, свързан с групата “Дрога” (90-81%) и “Секс” (25-13%) и нараства много
силно на групата “Апатия” (24-63%) и по-слабо на “Девиации” (11-16%). Твърдо
опасността от опиатите е на първо място при всички. Страховете, свързани със
секса при най-низките социални страни са втори, но след това минават на трето
място, изместени от апатията и на последно място при най-висшите слоеве.  Прави
впечатление още и много ниското ниво на страх във всички направления на
семейството на хора със свободни професии и университетски преподаватели.

Тенденциите, свързани с образователното ниво на семейството не са много
ясни, но макар и с вариации, по-високото образование засилва комплекса “Апатия”
(28-44%) и практически не влияе на комплекса “Секс” (21-23%). За комплексите
страхове “Дрога” и “Девиации” може да се каже, че варират първият на най-високо
(77-91%), а вторият - на най-ниско ниво (5-14%).

Стилове на кохезия. Комплексът “Дрога” е най-силен и общ за всички. Вариа-
циите са сравнително малки - 78-89%. “Апатия” е най-силен в семейството от тип
Асоциация (37%) и най-слабо при Паралел (16%), при другите типове е междинен.
“Секс” е много силен при семейството от тип Паралел (36%), а при останалите е на
ниво 18-23%.  “Девиации” е най-слаб при всички и на ниво 8-11%.

Момчето се свързва поначало с повече страхове (средно 38,5 към 37,5%) и в
по-голяма степен от момичето със страхове от комплексите “Дрога” (87 на 83%) и
“Девиации” (17 към 4%), а момичето с комплексите “Апатия” (38 към 32%) и
“Секс” (25 към 18%).

При единствено дете в семейството много силно доминират страховете от
опиати (89% - най-силни от всички) и останалите са най-ниски или почти най-ниски
сравнено с другите деца. При семейства с повече деца има много големи разлики,
макар, че се запазва едно стандартно ранжиране: “Дрога”, “Апатия”, “Секс”,
“Девиации”. За най-голямото дете са характерни по-слабите очаквания за “Дрога”
отколкото отправените към второто дете (83 на 87%) и много по-ниските от
свързваните с всички други деца страхове от групите “Секс” (15% срещу 26-29%) и
“Девиации” (7% срещу 13-17%). За сметка на това, страхът “Апатия” изключително
силно се свързва с най-голямото дете (48 срещу 21-28%). Второто дете е свързвано
най-много с “Дрога” (87%), а най-малкото - със “Секс” (29%) и “Девиации” (17%) и
същевременно най-малко с “Апатия” (21%).
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7.4. АМБИЦИИ НА РОДИТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ТЕХНИТЕ ДЕЦА

Критерий, който може да служи за оценка на родителските амбиции са
възгледите за образованието на детето [По: J.Kellerhals, C. Montandon,1991].

Тенденцията, свързана със социалния статус и образованието е съвсем ясна:
колкото е по-високо нивото на семейството, толкова по-изразени са амбициите
му, свързвани с висшето образование (32-74%). Полувисшето (колежанско) обра-
зование като крайна степен не е на особена почит в нито една класа (3-10%),
освен в семействата на полувисшисти (20%). Основното и средно образование се
възприемат като естествени и не са образователен идеал на никого.

Семействата от отворен тип (Дружество и Асоциация) имат осезателно по-
високи образователни амбиции (висше образование) за децата си: 43-53% срещу
31-38% на тези от отворен тип. Семействата от затворен тип (Паралел и Крепост)
доминират по отношение на нагласи, свързвани с основно и средно образование
(17-19% срещу 11-15% и 40-42% срещу 29-34%).

Единственото и първото дете се свързват с много силни образователни
амбиции на родителите. Те лидират по отношение на висшето образование, като
това се отнася и за момчето (56% срещу 23-55 на останалите деца), и за момичето
(70% срещу 38-40%). Още някои нюанси: ако второто дете е момче, плановете за
него са по-амбициозни, отколкото ако е момиче (55% от семействата желаят да
получи висше образование, срещу 38% за момичето). Третото и следващите деца
също са в неравностойно отношение. При тях, обаче, повече амбиции се свързват
с момичето (40% срещу 23%). Също може да се отбележи, че полувисшето
образование по-често е краен идеал за родителите, колкото по-преден номер
има дъщерята или по-заден номер  - синът.

7.5. СЕМЕЙСТВОТО И КУЛТУРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА
ДЕТЕТО

Семейството в различна степен съдейства на детето за интеграция в
социалната среда - регионална, културна и идеологическа. Възрастните могат да
наложат или не привързаност към една религия, родина, мнение… Те трансфор-
мират космополитизма или локализма, мобилността и независимостта или обрат-
ното. [По: J.Kellerhals, C.Montandon,1991]..

Широтата на културната интеграция нараства с нивото на статуса на семей-
ството (22-25%),  също с нивото на образование на семейството (19-32%).

По-широка интеграция има в семействата от отворен тип (Асоциация и Дру-
жество): 26-30% са стимулирани да се чувстват граждани на света и най-слаба в
Крепост (10%).

Момчето е стимулирано в много по-голяма степен към широка интеграция:
30% при 16%  на момичето.
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Всяко следващо дете в семейството е стимулирано към все по-широка интег-
рация (17-33% от първото и единственото към третото и следващите).

8. МОДЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА СЕМЕЙНО
ВЪЗПИТАНИЕ

8.1. КРАЙНИ ВАРИАНТИ НА СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ

Има два случая на човешка практика, които може да бъдат противопоста-
вени в определен смисъл като крайни варианти: класическото буржоазно
семейство от ХІХ век и отглеждането на децата в еврейските кибуци в Палестина и
Израел.

Процесът на формиране на класическото буржоазно семейство с неговите
специфични ценности започва през 16-ти век. Съставящите му са следните:
религиозна регламентация на брака и семейния живот; икономическа зависимост
от бащата; приватизация (”моят дом е моя крепост”); затвореност за социални
връзки, с изключение на контактите на бащата; патриархалност, която постепенно
се замества от нуклеаризация; специфична градска култура; живот световен
(информация), професионален и частен. Ценностите на възпитанието са: добро
образование; послушание; здраве; емоционален реализъм; чистота на семейните
отношения; религиозност; отрицание на абортите и контрацептивите.

Родителите имат специфични функции: майката е възпитателка на първите
години - тя контролира всяка стъпка на детето, грижи се за неговите социални
контакти, надзирава го докато навърши пълнолетие (синът) и до сватбата
(дъщерята). Бащата символизира авторитета на семейството - той е икономическата
и морална опора, контролира свободата, до която са допускани децата и отговаря
за образованието им. Двете основни ценности на семейството, това се
дисциплината и трудът.

В еврейските кибуци, които съществуват от началото на 20-ти век живее
около 8% от населението на Израел. В тях се реализира един от най-интересните
социални експерименти в историята на човечеството - опит за колективен,
комунистически начин на живот. Това са най-трайните подобни формирования,
които за разлика от други просъществуват вече пето поколение. Тук детето тотално
е откъснато от семейството и се възпитава от обществените институции.
Принципите са: прост и обикновен живот; живот в контакт с природата; отричане
на семейния авторитаризъм; традиционно възпитание; религиозно възпитание;
култ към героите от историята; обща собственост и отрицание на частната такава;
колективен живот; замяна на основният фактор родителство с фактора братство;
равенство на половете във всички житейски моменти; подготовка за раждане, но
не и за майчинство.

Децата са откъснати от родителите, диференцирани са по възраст, но не и по
пол. Четири дни след раждането, детето се обобществява и майката, заедно с
другите кърмачки се грижи за всички кърмачета. В много случаи са правени опити
да се планират ражданията, така че да има повече деца на една и съща възраст.



90

Кърменето продължава 6 месеца. През това време детето е при родителите си
два часа в денонощието. След това отива да живее в “детска ясла”. На 3-4 години
отива в “детска градина”, от 7 до 12 години е в “детски дом”, от 13 до 18 - в “дом за
младежи”. Още от най-ранна възраст във всички тези домове организацията е
една и съща: отговорници на всички дейности, свобода за организиране, чистота
на морала, равенство на всички.  Резултатът е неизменно един и същ: човек предан
на общността, способен да живее в симбиоза с природата, независим от родителите
си, но силно привързан към кибуца (след средно образование кибуцът изпраща
всички младежи с качества да учат в най-реномираните университети в света, като
ги издържа; след завършването им над 95% от тези младежи се завръщат обратно
на работа в кибуца), но цената е загуба на индивидуалната идентичност, на умението
за емоционална интимност, на индивидуалната реализация.

Изследователите (B.Betelheim, M.Kafman) считат, че независимо от декларира-
ният отказ от семейство, последното присъства и в кибуца, но в друга форма.
[O.Bourguignon, 1973,188-217]

8.2. МОДЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕ

В съвременния свят съществуват три обособени модела на възпитание, спо-
ред доминиращата концепция [Д.Н.Исаев, В.Е.Каган, 1986]. Тези модели са след-
ните:

Рестриктивен (ограничаващ) - основаващ се на едностранна етическа,
идеологическа или религиозна концепция, затворена в границите на един социо-
културен контекст и налагаща вече разработени идеи. Този модел включва акти-
вен трансфер на ценности от старото към новото поколение при минимум стра-
нична информация. Счита че, че има само един правилен начин на действие,
който трябва да се усвои, като при това детето се предпази от всички други веро-
ятности, тълкувани като извращения. Ценностният модел включва: самоконтрол;
примат на духовните ценности; подчинение на възрастните; доверие; личен
пример; чистота; целомъдрие; отговорност; отрицание на девиациите; традицион-
ни роли на мъжа и на жената, бащата, майката и децата. Стремежът е чрез
възпитание да се контролира напълно социализацията на детето (холистична
и структуралистична парадигма).

Моделът е исторически пръв, традиционен и сега е характерен за много
страни, с доминираща католическа, източно-православна, ислямска и будистка
култури, в това число и за България.

Пермисивен (разрешаващ). Той се основава на неутрално отношение към
възпитаника, препятстващо обмена на мнения и ценности между поколенията.
Акцентира се върху два основни принципа: свобода на достъпа до всякаква ин-
формация и свободен избор на различно поведение. В ценностния модел на този
тип възпитание влизат: отрицание на традицията; изключване на чувството за ви-
на и тревожност; свобода от възрастните; независимо формулиране на нравстве-
ни норми; пълнота на изживяванията; лична морална отговорност. Стремежът е
да доминира самостоятелната социализация на детето (атомистична,
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индивидуалистична и либерална, интеракционна парадигма).
Този модел е популярен в протестантските страни и особено в Северна Ев-

ропа. Разглежда се обикновено като контратеза на класическия рестриктивен
модел, с всичките недостатъци на крайностите.

Медиален (медианен, срединен) - основаващ се на идеологически плура-
лизъм, позволяващ диалог, уважаващ възгледите и на детето, и на възрастните
(родители, учители и др.). Счита се, че човек трябва да получи цялата информация
и заедно с нея и границите на препоръчителното (но не и задължително)
поведение. Другият основен възпитателен принцип е съчетаване на свободен избор
и лична отговорност.

Медиалният модел на възпитание е характерен за следвоенните поколения
във високо развитите страни от Европа и Америка. Той придобива все по-изразен
общочовешки вид, защото гарантира в достатъчна степен зачитането на правата
както на социума, така и на отделната личност и в този смисъл има подчертано
либерално-демократичен характер. Има достатъчно основание да се счита, че той
е перспективен за България.

8.3. ПРИНЦИПИ НА СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ

Без съблюдаването на някои принципи, не може да се говори за определена
възпитателна система.

В основата на постановката ни е тезата на Макгиликуди-Лизи и Ванденплас-
Хоплер [McGilicuddy-Lisi, 1982; Vandenplas-Hopler, 1987], които разглеждат 3
принципа: нормативна стабилност, комуникация, основана на емпатия, власт и
авторитет. Имаме основание, обаче за едно по-диференцирана система от
принципи:

1.Нормативна стабилност - свързва се с яснотата и постоянството на
подхода, точни норми, истинска дисциплина, постоянство на семейните ритми,
непротивопоставяне на агентите на социализацията, стабилност на отношенията,
регулярност на социалния живот. Свързва се с правила като: да не се критикуват
възпитателите, да не се интимничи с детето, да не се допуска колебание,
дисциплината да е стабилна, единомислие и единодействие на родителите и др.
Среща се като доминираща нагласа в 15% от семействата.

2.Комуникация - съществуване на добра комуникация с детето и с другите
агенти на социализацията, акцент върху диалога с детето, размяната на услуги и
поведение, поддръжка на детето, оценка и преоценка на поведенческите му актове
от позициите на неговите мотиви и характер. Свързва се с правила като: винаги да
се преговаря и обсъжда, да се избягват конфликтите, да се уважават договорите с
детето, добре да се обясняват заповедите и др. Среща се в 47% от случаите.

3.Емпатия - акцент върху взаимното разбиране в семейството, необходи-
мост от действие с нежност, разбиране, ласка, емоция, от доверие в детето,
преценка на развитието му и на постиганите резултати, на особеностите на
личността. Доминираща нагласа в 25% от семействата.

4.Секуризация - необходимост от топла и поддържаща среда, отсъствие на
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конфликти, климат на общност, предпазване от афективни сривове. Среща се като
доминираща нагласа в 60% от семействата.

5.Власт и авторитет - възпитанието се основава на властта и авторитета
на родителите. Доминираща нагласа в 65% от семействата.

Анализът на честотата, с която се проявяват в ежедневието при родителите
води до извода за значително предимство на принципа за комуникацията над
нормативната стабилност (коефициент 12,5 срещу 7,2), особено при майката (14,0
срещу 8,0) и особено в периода на юношеството.

Що се отнася до социалния статус на семейството, е трудно да се говори за
някакви определени тенденции, всички следващи бележки трябва да се уточнят
като относителни. С нарастването на статуса, нараства степента на секуризация
(56-60%) и нормативна стабилност (47-52%) и намаляват на комуникацията
(28-19%) и емпатията (39-33%).

С нарастването на образователното ниво на семейството, намалява степента
на комуникацията (24-16%). При останалите принципи има различни вариации
но в много малки граници.

Принципът за секуризация е най-силно представен в семействата от затворен
тип: Паралел и Крепост (61-63%). Същото е положението и с принципа за
нормативна стабилност (48%). Принципът за комуникация доминира в
семейството от тип Асоциация (автономия, отворено) - 38%, а принципът за
емпатия се среща най-често в автономните типове семейството: Паралел (40%) и
Асоциация (41%). При сравняването на данните за семействата с различен
социален статус, се вижда, че при висшите класи вариациите и по четирите
параметъра са много малки (максимум до 11% при емпатията), докато при
семействата от низшите класи достигат 23% при емпатията, 25% при нормативната
стабилност, 43% при комуникацията и 40% при секуризацията.

Практически няма разлика в приложението на принципа за емпатия спрямо
момчето и момичето (33-34%). При другите принципи разликата е по-голяма:
нормативна стабилност и секуризация са “мъжки” принципи -  по-често са водещи
при момчето (48-43% и 61-53%), а  принципът на комуникация  е доминантен при
момичето (26-22%).

Принципът на комуникацията доминира значително при последното дете -
42% срещу 22-23% на останалите деца. Също така при него доминира и принципът
за нормативна стабилност (63%), но тук разликите между останалите деца са
по-големи: 39% (единствено), 46% (първо) и 43% (второ). Другите два принципа се
прилагат най-рядко при последното дете - 17% (емпатия) и 38% (секуризация).
При другите деца това приложение е съответно 33-36% (емпатия) и 53-63%
(секуризация). [По J. Kellerhals, C. Montandon,1991].
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9. РОЛЕВА СТРУКТУРА НА СЕМЕЙСТВОТО

9.1. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Различията между двата пола отдавна са предмет на множество изследва-
ния. Твърде много са параметрите на различието [Г.С.Василченко,1977; Д.Н. Иса-
ев, В.Е.Каган,1986]:

Мъжете като цяло са по-агресивни, по-често се изявяват при открита агре-
сия; жените, обаче са не по-малко агресивни, ако считат, че агресията е справед-
лива и ако от тях е снета отговорността.

Мъжете са с по-малка внушаемост, тревожност, чувство за вина, импулсив-
ност, негативизъм, социалност, способност за емпатия, самоконтрол, особено при
афект и болка и по-голяма съревнователност, егоцентризъм, авторитарност, ин-
терналност, самоуважение. По отношение на лидерството мъжете са по-доми-
нантни, а жените - по-подчиняеми. По отношение на стресоустойчивостта - мъже-
те са по-чувствителни към професионален стрес, а жените - към житейски
събития.

Най-силно развитите сетива са различни: за мъжете - зрението, за жените
- слухът.

Мъжете са по-добри в математическите и зрително-пространствени
операции, а жените - в езиковите способности; познавателният стил на мъжете е
по-аналитичен, а на жените - по-синтетичен. Речта на мъжете е предметна и
инструментална, основното й съдържание е дейността, а на жените е пасивна,
дружеска по-изобретателна, с основно съдържание - емоциите.

Жените най-успешно се справят със стандартни дейности, а мъжете - с
нестандартни.

Мъжете се изявяват с предметен и инструментален стил на дейност и общу-
ване, а жените - с емоционална експресивност. Доминантната дейност на мъже-
те е активност, самоутвърждаване, докато на жените - общуване, контрол на
психоклимата. Общата насоченост на мъжете в общуването е към самата дейност,
а на жените - към междуличностните отношения. В общуването мъжете проявя-
ват стремеж към открито общуване, а жените - стремеж към общуване в закрити
групи. Типът дружба и любов, характерни за мъжете е утилитарната, а за жените
- експресивната.  Мъжете по-често демонстрират емоционално безразличие.

В оценката на качествата на другия пол, мъжете са по-адекватни при оцен-
ката на жени, които са им безразлични или мразят, докато жените са по-адекват-
ни при оценката на мъже, при общо положителни отношения.

Двата пола се различават и по типа морал и възпитание. Мъжете са възпи-
тавани в повече автономност, докато “женският” морал е с повече забрани и рег-
ламентации.

Много различно е отношението към смъртта. Типичните чувства за мъжа са
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страх, емоционално неприемане, докато при жената е известен т. н. “Комплекс на
Арлекино” - загадъчност и привлекателност на смъртта.

Сексуалността на мъжете е еднообразна, а на жените - циклична, сексуал-
ната избирателност на мъжете е понижена, а на жените - повишена, сексуалното
съзнание - праволинейно и вариативно, главната цел на секса - оргазъм и психич-
ния компонент на секса; чувствителността към външната среда при секс - по-
малка и голяма отвлекаемост при жените.

Генетическа функция на мъжете и жените е различна. Мъжете са носители
на еволюционност, а жените - на консервативност; изменчивостта е по-силна при
мъжете във филогенетичен план, а при жените - в онтогенетичен план. Значе-
нието за потомството също е различно: мъжът определя качеството, а жената -
количеството на вида. Това е видно и от съотношение на половете: при зачеване
на 170 мъжки индивида съответстват 100 женски; при раждане съотношението е
103-107 към 100; детската смъртност при мъжете е също по-висока - 127-148 към
100; затова пък в зряла възраст на 100 мъжки съответстват 106 женски индивида

Зачеването на мъжко или женско дете се определя от някои закономер-
ности: по-голяма е вероятността за момче при интензивен сексуален режим, а за
момиче - след въздържание; момчетата се раждат по-често при млади родители
(оптимална възраст 18-20 г.), като особено значение има възрастта на бащата; с
поредността на раждането се засилва вероятността да се роди момиче; ако баща-
та е с повишени мъжки полови хормони, се раждат по-често момчета и пр. (В. А.
Геодакян).

Съотношението феминност-маскулинност у човека е определящо за вза-
имоотношенията и в крайна сметка за ролите, които един човек изпълнява в
живота. През вековете е имало различни разбирания за това. Най-известните
модели за това съотношение са следните [По Д.Н.Исаев и В.Е.Каган,1986]:

1. Дихотомически: “човек е или мъж, или жена”. Той е много стар (Платон) и
в съвременен вариант най-добре се представя от Т. Котъл и К. Гилиган. Счита се, че
мъжете са насочени към инструментални, а жените - към експресивни роли. Оттам
има и два вида морал - мъжки и женски със съответни линии на развитие.

2. Континуално-алтернативен: “колкото повече маскулинност, толкова по-
малко феминност и обратното”. Това е развитие на предходния модел, който отчи-
та съчетаването на феминност и маскулинност във всеки човек. Образно това се
изразява в допълващи се до 100 проценти (например 70% към 30.

3. Модел на мъжествеността: “доколко човек е мъж”. Известна е теорията
на Б.Уитхей: психическото благополучие зависи от степента, с която е представена
във всеки човек мъжката половоролева ориентация. Отношението благополучие-
андрогинност е основен атрибут на мъжкия компонент. Влиянието върху фемин-
ността е незначително.

4. Ортогонално-андрогинен: (С.Бьом, И.Бенойст, Дж.Бютчер, Б.Майор, Дж.
Хейлбрун, Б.Алфред и др.). Човек е андрогинно (двуполово) същество, като терми-
нът “пол” има преди всичко социална същност, че маскулинността и феминността
са независими измерения на човека, а индивидите с достатъчно силно изразе-
ност едновременно на мъжественост и женственост са андрогинни.

Човек изпълнява в обществото и “мъжки” и “женски” роли, които според слу-
чая изискват реализация и на феминност, и на маскулинност. Оптималната андро-
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гиния дава възможност за социална гъвкавост и адаптивност, докато изразената
феминност или маскулинност водят до психически дискомфорт и дезадаптация,
до тревожност, пасивност и ниска самооценка при изпълнение на дейности или
встъпване в отношения, свойствени за другия пол.

В рамките на своя социален пол и на свързания с него статус, всеки човек
изпълнява и присъщи на другия пол роли (или се реализира в дейности, изисква-
щи изява на противоположни качества), като съхранява винаги определен стил на
работа и поведение - предимно феминен, или маскулинен, или пък андрогинен.
Основните съдържателни характеристики на така обособените стилове са:

ФЕМИНЕН СТИЛ: грижа, отговорност, привързаност, потапяне в социума,
внушаемост, социалност, стандартност, подчиняемост, тревожност, емпатия, им-
пулсивност, негативизъм, стремеж към интрагрупово общуване, експресивност, ко-
муникативност, емоционалност, избухливост, изменчивост, миролюбивост.

МАСКУЛИНЕН СТИЛ: обособяване, право, справедливост, индивидуали-
зация, агресивност, нестандартност, откритост, доминантност, самоутвърждаване,
съревнователност, авторитарност, утилитарност, предметност, инструменталност,
властност, сдържаност, увереност, постоянство, разсъдливост.

АНДРОГИНЕН ТИП: равномерно съчетава двата други стила, без осезате-
лен превес на единия или на другия. В резултат например, андрогинните жени са
по-ориентирани към успех и са по-доминантни, с по-силно изразена личностна
защита, а андрогинните мъже са с по-високо социално познание с произтичащите
от това последици.

9.2. ПОЛОВО-РОЛЕВО ОПРЕДЕЛЕНИ МОДЕЛИ НА
СЕМЕЙСТВОТО

Роли на двата пола. Семейството не е частна работа - ролите на пола се
определят от социални съображения. Стабилно съществуват само ролеви модели,
които са “одобрени” от обществото. [Sociologie contemporaine...,1993.]

Огромни промени станаха в ролите на двата пола, особено на жената. Основен
фактор е това, че тя работи. Навлизането й в трудовия процес е грандиозен фактор
за промяна на живота на семейството, тъй като се нарушава традиционното ролево
разпределение; получава се еманципация от семейството (независимост), водеща
до много конфликти; от друга страна това води до повече материални средства за
всички. [Ibid.]

Много широко се употребяват два термина, характеризиращи отношението
към жените в нашия век:

Феминизъм - терминът е въведен при изследвания в исторически план.
Жената е експлоатирана традиционно още от патриархално време. Чрез женитбата
си тя се обричала на робство.

Сексизъм (sexage) - термин, въведен от Колет Гуилаумин (C. Gwillaumin) с
разбирането, че има две основни социални класи - мъже и жени. Жената е
подложена на експлоатация и унижения (сексизъм - расизъм, “жената е негърът
на света…”), като така са около 90% от всички жени (омъжените - 100%).  [Ibid.]
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Една от най-известните съвременни теории за ролите на пола всъщност е
доста традиционна и консервативна. Това е Теорията за иманентната полова
стратификация на К. Гилиган. Според нея типична за мъжа е насочеността към
бъдещето и обществената сфера, работата за обмен на блага. За жената - насоче-
ност към настоящето и личната, семейната сфера, работата в семейството.

Хората усвояват половите роли последователно: в детство овладяват поло-
ролево поведение, в пубертета се оформя сексуалността, чак в брака се овладява
ново полоролево поведение на базата на разпределението на ролите в
семейството.

Освен теорията на Гилиган още една теория е особено популярна в съвре-
менната социология. Тя се свързва с т. н. “Двуединен модел” на женска реализация
в живота. Впрочем, именно женските роли са предмет на обсъждане, тъй като за
мъжките отдавна не се спори.

Типичните модели на женска реализация, характерни за съвременността
са:

•  Модел на “Трите К” (Kinder, Kuche,Kirche - деца, кухня, църква) - класи-
чески буржоазен модел.

•  Модел “Жена-играчка” и “Секс-бомба”.
•  Модел “Мъжко момиче” (“Амазонка”) - самостоятелна в живота бизнес-

менка или интелектуалка.
•  “Триединен модел” - модел на комунистическите партии в социалисти-

ческите страни: жената - труженичка, майка и гражданка.
• “ Двуединен модел” - модел на социалдемократическите партии: жената

- труженичка и майка [Ч. Кюранов, 1984].
При съвременни условия масово се преминава от “триединния модел” към

“двуединния модел”. Някои граждански функции (политика) стават приоритет на
мъжа, а други - благотворителност, обществени съюзи - стават незадължителни,
хоби. В това отношение има голямо разнообразие от модели с национална специ-
фика.

Главните проблеми на съвременната жена са едни и същи вече много десе-
тилетия. Образователният и професионален статус на жената не играе почти ни-
каква роля при разпределение на домакинските задължения. Извън семейната
професионална дейност не предизвиква стрес, неудовлетвореност, нарушения на
психичното здраве, а обратно. Като цяло неудовлетворението на омъжените жени
от живота е по-голямо от това на мъжете - бракът е по-ефективна поддържаща
психиката система при мъжете. При всички жени с добро образование и професия
има личностен конфликт: “Кариера или семейство?” (съчетание на професионал-
на и домашна роля).

Съществуват няколко начина за решение на “женския конфликт”: отказ от
семейство или от кариера - като резултат постоянна неудовлетвореност;
равностойно изпълнение на двете роли - трудности, малцина се справят
пълноценно; допълване на едната с другата роля - по-често кариерата е на заден
план; последователно изпълнение, периодична смяна на приоритетите;
прехвърляне на едната роля (семейната) на други - дядо, баба.

Радикалното съвременно решение се нарича “координационно семей-
ство”. То е модерният тип семейство от втората половина на века. Координаци-
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онното семейство има някои важни особености (Л. Брейлин). Жената реализира
“двуединен модел” на женски роли - едновременно и семейство, и професия (ка-
риера). Личен избор на семейството пред безбрачието.Подобие на интересите на
мъжа и жената. Координационен модел на взаимоотношения.

Диференциация на ролите в зависимост от конкретната ситуация, а не от
пола и възрастта (деца, родители, старци). Разпределениета на труда е на
принципа, че една работа се върши не от този, чийто “патент” е (“мъжка”,”женска”),
а от най-свободния в момента.

По-голяма удовлетвореност на всички. По-високи доходи, тъй като работе-
щите са двама. Силна мотивация за растеж и успехи на цялото семейство (и в
къщи и в работата).

Възможно при силно изразена андрогинност на мъжа и на жената. Развива
андрогинна насоченост у децата.

Основен проблем на този тип семейство е мъжът, тъй като то изисква отказ
от типичната “мъжественост”, за което не всеки е готов.

9.3. ДЕЦАТА И РОЛЯТА ИМ В СЕМЕЙСТВОТО

Някои статистически данни от последните години са многозначителни.
Движението на българското популация е както следва в хиляди: 1992 - 8484,8
(4169,1 мъже и 4315,7 жени); 1994 - 8459,7 (4251,6 мъже и 4308,1 жени); 1995 -
8427,4 (4130,0 мъже и 4297,4 жени). Тенденцията за влошаване на всички
демографски показатели е очевидна, но тя става още по-тревожна при съпоставка
с други страни от Европа:

Годишен прираст на населението: средно за Света 1.8%; за Италия  0.1%;
за Англия 0.2%; за Франция 0.4%; за Гърция 0.2%; за Турция 2.1% и за България -
3.8% (отрицателен).

Период на удвояване на населението (год.): средно за Света 40; за Италия
1155; за Англия  301; за Франция 158; за Гърция 408; за Турция 33 и за България
630.

Раждаемост на 1000 човека: средно за Света 27.1; за Италия 9.9; Англия
13.8; Франция  13.8; Гърция  10.8; Турция 29.1 и България  9.4.

Смъртност на 1000 човека: средно за Света 9.6; за Италия 9.3; за Англия
11.5; за Франция 9.4; Гърция 9.1; Турция 7.7; България 13.

Плодородие (деца средно на жена): средно за Света 3.5; за Италия 1.3; за
Англия 1.8; за Франция 1.8; за Гърция 1.5; за Турция 3.6% и за България  1.4.

Население под 15 години: средно за Света 33%; за Италия 17.8%; за Англия
18.9%; за Франция 20.5%; за Гърция 20.2%; за Турция 36% и за България 16.2%

Население над 65 години: средно за Света 5.8%; за Италия 13.7%; за Англия
15.5%; за Франция 13.6%; за Гърция 12.8%; за Турция 4.1% и за България  16.1%

Средна продължителност на живота на жената и мъжа в год.: средно за
Света 64 (60); за Италия 81 (74); за Англия 79 (73); за Франция 82 73); за Гърция 80
(75); за Турция 67(64)  и за България 74.8 (67.2).

Брачност на 1000 човека: за Италия  5.2; за Англия  6.9; за Франция  4.9; за
Гърция 6.4 и за България  4.5.
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Разводимост на 1000 човека: за Италия 0.3; за Англия  6.8; за Франция  2.0 за
Гърция 0.8 и за България 1.6.

Децата изпълняват много важни функции в семейството.
Отражение върху личния живот на родителите. Счита се, че детето като

цяло влияе благотворно. То засилва усещането за лично щастие, прави брака по-
устойчив, намалява желанието за развод. По-силно е влиянието върху хората от
бялата раса (особено мъжете), върху родителите с малки деца. Придава хармо-
ния на семейния живот. Осигурява любов и другарство, особено при жените и
хората с по-ниско образование. Създава усещането за правилно възпитание, учас-
тие във формирането на нов живот и личност. Задълбочава разбирането за сми-
съл на живота и жизнените явления. Дава възможност за връщане към отминали
етапи от живота. Разширява кръга от интереси на семейството - общи интереси с
децата, хоби. Стимул и забавление, особено малките деца. Стимулира положи-
телните промени на морала - по-малко егоизъм, повече доброта, човек става по-
улегнал, по-отговорен, особено мъжете [По: Д.Босард, В.В.Бойко,1980; Л.Хофман,
Дж.Менс и др.].

Същевременно има и негативни проекции: децата заемат време, енергия и
ресурси, засилват проблемите на междуличностно ниво. Катализатор за осъзна-
ване на жизнените условия - изострят неудовлетвореността от бита, отношенията,
заетостта и др. Приватизация на семейния живот. Обременители на семейния
живот, отказ от хоби, приятелски кръг, култура, обществена активност. Източник и
обект на чувствения потенциал на семейството, на емоционална удовлетвореност
(най-силна във възрастта 5-12 г.). Заедно с това - на конфликти (3-6 и 13-16 г.).
Тогава родителите са изтощени и потиснати.

Отражение върху личността на родителите. Средство са за
самореализация на личността на родителите, за проявление на родителския по-
тенциал - личностен, материален, за разгръщане на “Аз-а” - да имаш цел в живота,
самореализация, “безсмъртие”. Източник на постижения, компетентност, твор-
чество - при високообразованите хора.Служат за повишаване на статуса и социал-
ната идентичност - човек се чувства по-зрял, по-възрастен. Основен източник на
гордост при хората с по-ниско образование. Егозащитна - предпазват от самотност
в старостта. Хората, които имат деца, живеят по-дълго, независимо от другите
обстоятелства (Ф.Кобрин и Дж. Хендерсън).

Отражение върху материалния статус. Децата традиционно се
разглеждат като помощници в домакинството, опора в старостта. Същевременно
в теориите за семейството терминът “репродукция” (деца), е противопоставен на
продукция (стоки), тъй като да се правят деца е по-лесно отколкото да се правят
стоки (технологията е проста и всеобхватна, няма нужда от технологичен прогрес).
По този начин, обаче се произвеждат потребители, което намалява общото
богатство. Така, че намаляването на броя на децата в семейството в развитите
страни се счита за положителна промяна. [Sociologie contemporaine ...,1993]
“Цената” на отглеждането на едно дете е относителна величина, варираща при
различните страни, религии, социална класа и пр. Едно изследване на Томас
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Еспеншад (T.Espenshade) при средни показатели за статус и прогнозно ниво на
инфлация за САЩ, показва, че разходите по едно дете, родено като първо в
семейството през 1981 г. до навършване на 17 години (рамките на задължителното
образование) са около $184 000, като това не включва постъпването в колеж
[J.Huber, G. Spitze, 1988]. Подобни са данните и за Франция [C.Gissot, E. Hеran,1992;
C.Gissot, E.Hеran, N.Manon, 1994]

Социализацията на децата в семейството протича в строго определени рам-
ки от законодателството на една страна. Универсални са следните родителски
права и задължения [М. Аргайл, М.Хендерсън,1989]: да решават с кого и къде
детето ще живее и дружи; да определят образованието и задължението на детето
да учи; да налагат разумни наказания; да закрилят и издържат детето; да се раз-
пореждат със собствеността на детето; да поискат или откажат медицинско лече-
ние на детето; да дадат или откажат осиновяване на други хора; да разрешат или
не брак на детето на възраст 16-18 г; да бъдат ищци или ответници на детето при
дело, свързано с него; да наследят собствеността на детето при смърт без
завещание.

След раждането на първото дете, решението за което обикновено се взима
лесно и семейството е готово да преодолее големи трудности, много семейства
престават да раждат и остават само с него [В. Жакова, 1989; А. Атанасов, 1989].
Мотивите за ограничаване на раждаемостта са различни: за второто дете - стре-
меж към активна професионална кариера; за третото дете - материални и битови
трудности; за четвъртото дете - материални и битови трудности и нежелание да се
жертват скъпи за сърцето интереси и увлечения [В.В.Бойко,1980].

Най-висока съвместимост и удовлетворение има в семействата с 1-3 деца;
средна - при 4 и повече; най-ниска - при бездетни семейства (Л. Гор). Това опреде-
ля интереса към семейството с 2-3 деца, което е прието да се нарича среднодет-
но. Неговите особености са следните [Пак там]. То дава най-много възможности
за пълноценна реализация на родителите, без да ги затваря само в границите си.
Повишава общителността на членовете. Облекчава общуването: липса на психоло-
гически препятствия; свободно, неограничено от нормите, както общуването с не-
познати хора; липса на “информационен шум” и ритуалност; по-лаконично и функ-
ционално по-съдържателно. Благоприятна възпитателна среда: съчетаване на
интересите; сложни връзки и отношения; колективистични качества, взаимопо-
мощ, конформизъм; самостоятелност, деловитост, икономичност; дефицит на ма-
териални блага; попечителство от големите, подражание; съперничество, алтер-
нативност в поведението. Оптимална управляемост, психоклимат, съвместни
дейности. Оптимална йерархия на семейните отношения, роли и ценности, раз-
пределение на функции, преадресиране, по-силен контрол, групово мнение.
Разширен обмен с външния свят. Оптимална система за самообслужване и пре-
даване на опит.

Типичното за развитите страни семейство от средната класа (добро образо-
вание, добро финансово състояние, стабилен брак) е другият предпочитан обект
на изследване. В такива семейства живеят около 3/4 от децата. Няколко са харак-
теристиките им. Ясни и определени възпитателни цели, насоченост към общест-
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вените ценности. Говорят повече с децата си. По-продължителен и по-изразен
възпитателен контакт. По-откровени в интимното общуване. По-сърдечни отноше-
ния. Повече съвместно свободно време. По-често четат приказки. По-често играят
с децата. По-изразена помощ при обучение (около три пъти повече). Повече
възнаграждават, по-често хвалят. По-рядко бият децата. По-толерантни към ран-
ните сексуални игри. По-толерантни към пропуските в тоалета. По-често разговори,
убеждение, обяснения с цел самоконтрол. По-загрижени за поведението извън
дома. Стремеж към по-тесен контакт с училище. По-силен натиск за успехи в
училище. Стимулиране на следването във ВУЗ. По-силно влияние при избора на
професия. [М.Аргайл, М.Хендерсън и др.]:

9.4. РОЛИ В СЕМЕЙСТВОТО

Възпитанието в семейството е свързано с определени роли, чиято структура
се определя от диференциацията на труда в него. Тя е свързана на първо място с
функционалното разпределение в семейството изобщо и на второ място - с
разпределението в хода на социализацията, при което бащата обикновено обсебва
техническата страна, а майката - моралната.

Има три нива на ролева диференциация в семейството [A.Wery, 1974,39-66]:
1. “Ресурсно-властна” диференциация - на ресурси и на приложението им

като елемент на властта. Мъжете и жените са специализирани.
2. Естествена диференциация - на бащата и майката в семейството.
3. Индиференциация - има определени случаи, в които ролите не са

разделени.

Семейството е фундаментална социална микрогрупа, която е една
комплексна среда за обмен, комуникация, влияние между две големи подгрупи
родители (баща, майка) и деца (братя, сестри).

9.4.1. РОДИТЕЛИТЕ

Бащата в миналото е бил материална опора на семейството, връзка с външ-
ния свят, “глава” и “лице” на семейството. Авторитетът му се определя от това, че
осигурява прехраната; дава парите за всичко; разпределя работата, организира;
наказва; “съдия” в семейството; той винаги е мъдър, знаещ.

Майката в миналото ражда децата, отглежда ги; поддържа домакинството;
организира празниците на мъжа; служи на мъжа. Авторитетът й се гради на някол-
ко качества: самоотверженост; преданост; търпеливост; емоционално
благополучие; върши качествено работата си (домакиня).

В съвременни условия много неща са се променили. Сега семейството вече
не е производителна единица; съпрузите са материално независими; всяко се-
мейство се стреми към самостоятелно домакинство; то е демократично - почти
липсва брак по икономическа принуда. Същевременно заетостта на жената води
до намалена раждаемост; оттам и намален брой на членовете на семейството.

В сексуалната сфера стана революция: равноправие на половете - засилена
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роля на секса - сексуално равноправие; засилена сексуалност на жената - и извън
семейството; сексуална откритост на брака - неустойчиво семейство.

В социализиращата функция също станаха промени: редица функции бяха
поети от обществените възпитателни учреждения - детски ясли, градини, училища;
намаля времето, отделяно за възпитанието на децата, поради заетостта на
родителите; поради непълноценната структура на семейството (две поколения) -
трудно се усвояват поведенчески стереотипи; малък колективен живот - липсва
общ трудов процес.

Всичко това доведе до промени във функциите на бащата и майката. Майка-
та е равностоен партньор - по професия, образование, материално осигурена. Тя
има значително по-голяма самостоятелност в поведението, справя се с домакин-
ството и сама - битови уреди, техника. Бащата има силно намален престиж - не
изхранва сам семейството, материално зависим от жената, конкуренция в обра-
зование и интереси. Той е с намалена самоувереност - не решава сам; няма зна-
чим трудов процес в семейството - по-малко организира и ръководи; в семейството,
особено в града има по-малко възможности за “мъжки” труд и изобщо за проява
на традиционна “мъжественост”; малко време за съвместен живот с децата; не е
единственото “лице” на семейството.

Особено много са проблемите за бащата, особено по линията на неговия
авторитет. Променените условия предполагат други стожери на този авторитет:

 Пълноценно участие в обществения живот - “лице” на семейството - по-
ярък от майката. Бащата олицетворява семейството - отношението към семейст-
вото и сега се определя главно от отношението към бащата.

 Пълноценно участие в семейния живот: участие в решаването на всички
проблеми - и на най-дребните. Извършване на “мъжката” но и на “женската” рабо-
та ако се наложи. Духовен партньор във всички области наравно с майката.
Авторитетът се базира на компетентността в семейството без чисто “женски” и
“мъжки” сфери на живот.

 Да е най-силният, най-квалифицираният, най-сръчният.

Многобройните изследвания дават основание да се формулират няколко
важни закономерности в семейното влияние върху децата:

1.Бащата и майката са абсолютно необходими за пълноценното психично
развитие на детето - за усвояването на феминен и маскулинен стил на поведение.

2.Самостоятелността на децата от двата пола е по-висока при възпитателна
активност на двата родители с разпределение на функциите.

3.В семействата с висока конфликтност на родителите у децата се развива
стремеж към доминиране и обратно.

4.Първото дете в семейството се идентифицира с по-властния родител (най-
добре е ако е мъж-момче), а второто (по-малкото) - със свободния родител, неза-
висимо от пола [По: М.Аргайл и М.Хендерсън,1989].

Възпитателните роли на семейството според Жан Келерхалс и Клеопатра
Монтандон са свързани с:

• директна регулация на поведението - окуражаване, възпиране,
контрол над ред, хигиена и др.;
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• комуникация - търсене и обмен на информация, мнения и др. и
• кооперация - работа, хоби и пр. [J.Kellerhals, C.Montandon,1991]
Във всяка от тези сфери на интеграция родителите реализират експресивните

си (окуражаване, възпиране) или инструментални (информация, пари) ресурси.
Някои от ролите се приоритетни за бащата, други - за майката, а някои са дифузни.
Патерналистичната импликация е по-малко регулируема в семействата Паралел
и Крепост, отколкото в Асоциация и Дружество.

ДИРЕКТНА РЕГУЛАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО

Отнася се до ежедневен контрол на базата на информация за детето: хигиена,
медицински проблеми, училищни работи; нормативност - коментар на детското
поведение, отправяне на забрани или разрешения, експлициране на морални
принципи; емоционална поддръжка - окуражаване, утешаване, хвалене.

Изследванията показват, че майката е значително по-активна като цяло при
контрола над децата. Средно на ден тя реализира по 2,78 актове на контрол
самостоятелно и 3,75 съвместно с бащата, докато за него съответните измерения
са 0,17 акта на контрол самостоятелно и 0,87 съвместно с майката (близо 16 пъти
по-малко!).

Родителите поставят и задачи на децата си. Там съотношението е пак в полза
на майката, макар и по-слабо изразено - 7 пъти повече (средно дневно 4,96 при
майката срещу 0,69 при бащата и съвместно 11,57 срещу 7,30)

Съдържанието на свързаните с възпитанието контролни дейности на
семейството е както следва:

В ежедневния контрол (помощ в ежедневните домашни работи; контрол на
работата и верификация за успешност; помощ при избор и носене на дрехи;
съпровождане при лекар, зъболекар) доминира майката - средно 76,25%, при
4,75% за бащата и 16% за съвместни действия на двамата.

При нормативния контрол (забележки по поведението; налагане на
наказания;  формулиране и разясняване на морални принципи; разрешение за
излизане и фиксиране час за връщане) водеща е съвместността - 75,5%, при 18,25%
за майката и 6,25% за бащата.

При емоционалната поддръжка (утешаване при евентуални лоши
преживявания; дискутиране по проблеми на взаимоотношенията) водеща е
съвместността - 53,5% и майката - 43%, докато бащата е с 3,5%. Детето получава
по-силна подкрепа от родителите си в по-висшите класи (35-52% срещу 27-29% в
семейството от по-низшите класи); от родители с по-ниско образование - основно
и средно (28-43%), отколкото с полувисше и висше (26-35%); в семействата от
отворен тип - Дружество и Асоциация (35-40%) отколкото в тези от затворен тип
Крепост и Паралел (21-23%). По-силна подкрепа получава момчето (38% срещу
27%), както и единственото дете (37%). Когато децата са повече, нивото е 29-31%,
като поредността им практически няма значение.

С нарастването на образователното равнище на бащата, нараства равноду-
шието към възпитателните задачи (26-48%), обратното, с нарастването на
образователното равнище на майката намалява равнодушието към
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възпитателните задачи (38-28%).
С нарастването на социалния статус на семейството намалява равнодушието

към децата (35-23%). Най-силно се включват в контрола на децата си бащите със
свободни професии и университетските преподаватели (40%), а най-слабо - тези
от висшите класи (19%). Последното е любопитно, тъй като по принцип те спадат
към една и съща социална прослойка. Обикновено, обаче практикуват различен
вид труд (свободните професии и преподавателската са свързани с по-често
пребиваване в къщи) и това естествено ги разделя.

Семейството от тип Паралел е най-равнодушно към децата си (64%) и с най-
слабо включване на бащата (само 12%), а това от тип Асоциация обратното е най-
малко равнодушно (19%) и с най-силно включване на бащата (43%). Тъй като те са
от автономен тип, разликата между тях се дължи на отвореността към външната
среда (Асоциация), предизвикваща повишено внимание и тревожност на
родителите, каквато необходимост липсва при затвореното семейство от тип
Паралел. При другите два типа Крепост и Дружество двата показателя са междинни
- около 24-32%. Явно вътрешната кохезия, която е характерна за тях води до
стабилност и границите на семейството не са свързани с контрола.

Полът на детето противно на очакванията, не влияе съществено на
отношението към него и на контрола, на който е подложено. Момичето малко по-
често се сблъсква със силно равнодушие (34 на 30%) и малко по-малко със силно
включване на бащата (30 на 33%), но трябва да се отбележи, че разликите са
минимални.

С нарастването на броя на децата в семейството, намалява и включеността
на бащата (31-21%). Това е естествено и логично. По-важното е, че различните
деца получават различно внимание от родителите си. Най-силно е равнодушието
към първото дете (35%) и по-малко към второто (32%), докато към най-малкото е
25%, а когато детето е единствено - 28%.

Нашето изследване на възпитателната среда в българското семейство
[И.Иванов,1997] показа, че и майките, и бащите предпочитат проявлението на
мъжките качества в своето дете, независимо от пола. При това майките в по-
голяма степен: 77 срещу 66%, което е впечатляващо! Друга обща черта е стремежът
към завишени контрол, забрани и строгост при наказание (съответно 25,47 и 42%
при майките и 21,53 и 50% при бащите). Като цяло в тази насока - по-твърдия стил
на възпитание доминират бащите, още повече, че други 25% от майките проявяват
недостатъчна строгост при наказание. Общо 50% от майките са неадекватни при
наказанието на детето. В същото време около 51% от бащите не могат да опреде-
лят правилно количеството и трудността на задълженията на детето в семейството,
каквито проблеми майките нямат.

КОМУНИКАЦИЯ  МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

Комуникацията в семейството (Стари - Родители - Деца) се развива в няколко
насоки. На първо място това са пари и услуги. По-долу са дадени измеренията й в
проценти, като стрелката показва насоката на обмена: [J.Huber, G. Spitze, 1988,39]

Комуникацията с родителите се развива в следните съдържателни насоки
[J.Kellerhals, C.Montandon,1991]: продължителни разговори с детето два и повече
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пъти седмично - индекс, съответно за майката - 75 и за бащата - 48; често споделяне
с децата на грижите на възрастните (61 и 49); често споделяне на грижите на
децата (69 и 34); често споделяне на влеченията и ентусиазма на децата (88 и 78);
често споделяне на мнения и идеи за живота с децата (53 и 46); спорове с родителите
по повод възпитанието на децата (55 и 55). Като цяло доминира майката: среден
индекс 66,8 срещу 51,7 за бащата.

Силата на комуникацията е различна при бащата и майката: слаба при 10%
от майките и 27% от бащите; средна при 33% от майките и 42% от бащите; силна
при 57% от майките и 31% от бащите.

Родителите са най-активни при комуникацията с децата си в семейството от
тип Дружество (сливане, отворено): 52% с двамата, но също така и 39% с бащата и
60% с майката - и в трите случая най-високи показатели. Най-слаба е комуника-
цията в семейството от тип Паралел (автономия, затворено): с двамата 28%, с
бащата 20% и с майката 48%. Особено ниска е активността на бащата. Това е
напълно естествено и отговаря на основните им характеристики. В другите два
типа семейство комуникацията е с междинни показатели.

Комуникацията с децата е в малка зависимост от социалната класа на семей-
ството. Тя почти не варира при бащата (28-32%) и малко при майката, като интензив-
ността й нараства с нивото на страта (57-64%).

Образователното равнище на семейството влияе особено на комуникацията:
с нивото но образование нараства комуникацията с майката (53-60%) и намалява
с бащата (39-33%).

Полът на детето е съществен фактор, що се отнася до комуникацията с май-
ката: тя е по-силна с дъщерята (63 срещу 51%). За бащата такова нещо не може да
се каже (31-32% с  много малко предимство на сина).

Най-силна е комуникацията в семейството с единствено дете и майката (69%),
когато децата са повече, майката комуникира еднакво с останалите (54-57%).
Бащата, обаче е най-общителен с най-малкото дете (44%), след това с първото
(31%) и второто (27%). При единствено дете, нивото е 39%.

КООПЕРАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА
Според едно социологическо проучване на българското семейство от 1987 г.,

96% от анкетираните деца посочват, че са привързани към родителите си и обичат
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да общуват с тях, като при това желанието за контакт почти не се влияе от
конфликтността в семейството.

Контактът между родителите и децата се осъществява главно чрез словесно
общуване - разговори и далеч по-малко със съвместни дейности - съвместно четене,
слушане на музика, спортуване, хоби, ръкоделие и прочие.

В крайна сметка съдържанието на общуването между родители и деца в
съвременното наше семейство е неудовлетворително. Общуването се съсредото-
чава главно върху проблемите на учението и приятелската среда. По-малко се
разговаря в семейството за книги, филми, театрални постановки, концерти, а още
по-малко за политика. Общуването на родителите и децата малко развива и
стимулира интересите им към обществените и политическите събития.

У децата се формират и интереси, които не са плод на влияние на семейната
среда и понякога не съвпадат с интересите на родителите. Интересите на децата
довеждат до разширяване на интересите на семейството т.е. влияят благотворно
върху него.

Засега в теорията няма единно становище относно ролята на интересите на
децата и на родителите в процеса на общуването. Според едни автори водещи са
интересите на родителите. Други определено считат, че решаваща роля играят
интересите на децата.

Известни са няколко области на общи дейности на родители и деца, като
цифрите означават средно пъти седмично: общи разговори (с бащата - 1.3, с май-
ката - 1.7); общо спортуване (0.4, 0.4); излизане, разходки, пазар (0.6, 0.8); игра (0.4,
0.4); майсторене, ремонти (0.2, 0.5); хоби, музика и пр. ( 0.2, 0.2); четене (0.2, 0.3).

Предимството е на страната на майката: средно 0,61 срещу 0,47. Тя
реализира средно 4,3 съвместни дейности седмично, докато бащата - 3,4, а
двамата общо с децата си - 7,8.

Някои особености на кооперацията с майката (активност дете-
майка): според статуса на семейството най-висока е при средната (39%) и висшата
класа (41%), най-ниска при свободните професии и университетските преподава-
телки (28%); намалява с образованието (49-30%), заетостта. Има разлики според
типа семейство, като затворените типове имат по-малко обща активност на майката
с децата: Паралел (автономия, затворено) - 12%, Крепост (сливане, затворено) -
26%, докато при отворените Дружество и Асоциация те са съответно 41 и 38%. Не
влияе полът на децата: 34-35%. Няма ясна тенденция, свързана с поредността на
децата: най-силна е с единственото (44%) и последното дете (42%), при първото и
второто е 37-36%.

Кооперация с бащата (активност дете-баща): нараства с нарастването
на социалния статус на семейството (32-47%), като също е по-ниска при свободните
професии и университетските преподаватели (35%); по-малко чиста тенденция,
свързана с образованието (вариации 24-42%). По-силна е комуникацията с бащата
в семействата Паралел (автономия, затворено) и Дружество (сливане, отворено)
40 и 38%, като трудно може да се даде задоволително обяснение. Идентичността
на детето играе по-чиста роля в кооперацията с бащата. Той по-малко се кооперира
с дъщерята (26 срещу 43% при сина). Влияе и реда на ражданията (намалява с
реда - 37-29%, като при единствено дете е 44%).
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Двамата родители се кооперират еднакво с единственото (44%) и първото
дете (37%), но разликите започват след това. По-големите вариации са свързани
с бащата.

Специфичен аспект на кооперацията в семейството е физическата коопе-
рация. Тя се изразява се в следните съвместни дейности: обличане и събличане
пред детето; показване в разголен вид пред детето; заедно извършване на тоалета;
продължително галене на детето; често идване на детето в леглото на родителите;
любовни ласки пред детето; съвместно къпане и др. Процентите на проявлението
на тези дейности със съответния родител са както следва: бащата - 2.7%; майката
- 9.1%; никой - 41.7% и двамата заедно - 46.6%.

Предимството но майката е очевидно. Като че ли е по-правилно да се говори
за отсъствие на бащата във физическото пространство на детето.

ВЪЗПИТАТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ

Родителите имат различни компетентности в четирите основни области на
социализацията - даване на знания, формиране на морал, норми за интеграция,
маркери за идентичност.

Като цяло, по-значителен фактор за социализация е майката (общ
индекс 66,2 срещу 62,5 на бащата). Тя доминира в областта на трансфера на
знанията: помощ при учене на уроците, помощ на детето да опознае тялото си,
отговор на всички детски въпроси и пр. (индекс 77,0 срещу 69,3 на бащата). Доми-
нира и в областта на подпомагането на интеграцията: учене на детето как да
избира и да има приятели, учене на детето как да защитава мнението си, учене на
детето да контролира емоциите си и пр. (индекс 44,7 срещу 41,3); също доминира
и в областта на подпомагането на формирането на маркери за идентичност:
учене на детето да поддържа регулярна хигиена, подпомагане на вкуса и наклон-
ностите му,  поощряване на детето да проявява индивидуалността си и пр. (индекс
66,0 срещу 61,0).

В областта на трансмисията на морала от старото към младото поко-
ление (учене на детето да разбира и уважава другите хора, учене на детето да има
свои идеали, учене на детето да не лъже и хитрува) доминира бащата (индекс
78,3 срещу 77,0).

В семейството има определено съзнание за компетентността на родителите.
Счита се, че са компетентни майката, бащата или и двамата в равна степен. В
семействата от всички класи (различен социален статус)  майката е считана за по-
компетентна във възпитателните работи и вариациите на се много големи: 37-
48%. С нарастването на статуса се засилва и разбирането за компетентност на
бащата (24-40%) и за компетентност на двамата (23-37%). Аналогични са
тенденциите и при семействата с различно образователно ниво. С нарастването
му се засилва разбирането за компетентност както на майката (38-51%), така и
на бащата (29-42%), също и на двамата (28-44%).

Стилове на кохезия в семейството и родителска компетентност. Майката е
считана за по-компетентна във всички видове семейства. Диференциращите
признаци са признанието за компетентността на бащата и двамата. То е най-
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силно в семейството от тип Дружество (сливане, отворено) - 42% и 40% и най-
слабо в Паралел (автономия, затворено) - 16% и 12%, като тези тенденции са по-
подчертани при семейството от висшите класи.

Бащата и двамата родители са считани за по-компетентни спрямо децата-
момчета (36% и 33% срещу 28 и 29%). Майката си доминира при всички случаи,
като по-силно е при семейството с дете-момиче (43 на 40%).

Бащата е считан за най-компетентен по отношение на последното, най-
малкото дете (единственият случай на доминиране над майката: 50 на 42%),
спрямо него е най-висока компетентността и на двамата (38%). Спрямо другите
случаи бащата и двамата се считат за компетентни на ниво 28-33%.  Майката
доминира при всички случаи без най-малкото дете, но “ножицата” с бащата е
различно отворена: най-голяма е разликата при второто дете (44 - 29%) и най-
малка при първото (37 - 32%).

МАЙКАТА

Главните насоки на майчиното влияние са по линията на чувствените
отношения и социалния живот.

1. Майчина любов. Детето през първите години се намира в състояние на
органична зависимост от майката. От наличието или не на любов и нежност зависи
дали в него ще се развие пълноценна чувственост. От майчината любов започва
еволюцията на емоционалността. Тя създава чувство за сигурност и защитеност.
Впоследствие в системата се включват и други чувства.

2. Първите социални отношения. Майката е първият “друг” за детето, който е
с двойствен статут, именно защото не е напълно чужд. Отначало детето е в една
симбиоза с майката, която постепенно се нарушава и в системата от отношения се
включват все повече хора. Затова от това начало зависи много следствието. Както
прекалено дистанцираното, така и прекалено тясното взаимодействие е вредно.
Майката трябва да усети момента на порастване на детето, когато нейното
значение отслабва.

3. Значение на ролята на майката. Основната роля на майката е да формира
характера и пола на децата и особено на своя син. Развитието на детето е свързано
с различни фази през ранното детство (Фройд), за които майката е решаващ фактор.
Възлова е възрастта, през която се развива Едиповият комплекс. Майката е пример
за идентификация на дъщерята и основа за създаване на представа за жена и
женственост на сина си.

Майката в съзнанието на децата е по-любезна, по-често дава подаръци, по-
целуваща, по-нежна, по-справедлива, грижи се за отглеждането на децата, децата
я чувстват по-близка, по-често награждава дъщерята от сина, по-отзивчива емо-
ционално, бие равномерно и сина и дъщерята, по-често тормози децата, по-силен
надзор, еталон за жена, съобразно с който се усвоява отношението към мъжа.

Там, където в семейството ръководи жената, децата са с малка инициатив-
ност, нерешителни.

Момичетата са по-активни, ако авторитетът на майката е силен.
При висока доминантност на майката по правило следва висока доминант-

ност на детето
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В семействата, в които майката работи децата се характеризират с някои
особености. По-приспособени са към условията на училищната среда. Изразена
готовност за участие в домакинските дела. По-малко са привърженици на тради-
ционното разделение на половете. Дъщерите им са с по-силен стремеж за обра-
зование, кариера, по-често избират не женска професия. Няма разлика в ласките
и вниманието, получавани от децата. Тези майки отделят общо по-голямо внима-
ние на момичето, отколкото на момчето.

БАЩАТА

Авторитетът на бащата е основа на семейния живот, заедно с
любовта на майката. Ако ролята на майката е абсолютна при раждането на
детето и след това започва да намалява с приближаването към зрелостта, ролята
на бащата претърпява точно обратното развитие. Тя е нищожна през първите
години и постепенно нараства, за да достигне своя апогей в пубертета и след това.
В периода от 7 години до пубертета условно казано, те са с уравновесена сила.

1. Авторитет на бащата. Той е допълнение на майчината любов. Той е необ-
ходим за респектиране на детето и за равновесие на чувствата. Той е основата на
детската сигурност, тъй като придава сила на любовта. Бащата е и основният
източник на семеен авторитет, със силна статус-формираща функция.

Този авторитет често е фрустрат за детето. Прекалено силният и властен
баща може да се превърне в източник на комплекс за малоценност на детето.
Примерите с деца на известни и изявени творци и политици е показателен. Бащата
е и естествен лидер с авторитарна нагласа, егоцентричен и агресивен  (навътре в
семейството).

2. Бащата като обект на идентификация. Както майката за сина, така и бащата
е образец за идентификация, като символизира силата в очите на детето. Той се
идентифицира с идеал за герой поради своята икономическа, физическа и
морална сила. Ако не отговаря на някои от тези 3 критерия (изследванията показват,
че е адекватен при 2 от 3), то ролята му е затруднена.

3. Бащата като защитник на майката. Една от основните роли на бащата е да
осигури спокойствие и сигурност на майката, която пък от своя страна ги осигурява
на децата си. Бащата трябва да излъчва спокойствие, солидност, увереност. Майката
много често търси неговата опора пред децата си и това се вижда и оценява от тях.
Само при тези условия в семейството има истински комфорт.

Значителен проблем за семейното възпитание е отсъствието на бащата по
някакви причини. Дори и инцидентно то е свързано с падане на дисциплината или
обратното, с повишена отговорност на децата, особено на големите момчета: “ти
си мъжа в семейството”, като ситуацията е драматична при смърт или развод.

4. Трудности на бащината роля. Поради това, че в повечето случаи влиянието
е индиректно,чрез майката, ролята на бащата е трудна и деликатна. Ефектът от
него е значително по-силен, отколкото от майката, тъй като и очакванията,
отправени към него са по-големи. Особено значителни са по линията “доминиране
- пасивност”. От определена възраст нагоре той се сблъсква със съпротивата на
децата в прословутия конфликт на поколенията, основен агент на който е, в отличие
от майката, която винаги на афективно ниво е на страната на детето.
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Бащата се възприема като по-умен, по-силен, по-рядко наказва (бие), по-
страшен, по-често се ядосва, по-любящ (особено дъщерите), повече играе с деца-
та, прекарва повече време със сина, по-авторитарен, по-често бие синовете, по-
стриктен, по-агресивен, еталон за мъж, образец за подражание (идентификация)
за сина, според отношението му към майката се усвоява отношението към жената
изобщо, повече влияе върху училищните постижения, особено по математика, раз-
вива женствеността на дъщерята, влияе върху развитието на нравствеността и
контрола.

Момчетата са по-отговорни, ако за дисциплината следи бащата.
При висока доминантност на бащата по правило следва ниска доминантност

на детето.
В семействата, в които бащата е единствен възпитател, децата показват го-

лямо удовлетворение от тясното общуване с бащата; по-голяма сдържаност; по-
високо интелектуално развитие; занимават се много с домакински труд; бащите са
по-грижливи, рядко наказват, авторитетни са.

9.4.2. ПРАРОДИТЕЛИТЕ

Поради професионална заетост голяма част от родителите предоставят
отглеждането и възпитаването на децата си на своите родители, особено когато
живеят заедно с тях. Много възрастни хора у нас изпълняват ролята си на възпи-
татели, стремят се да помагат на младите семейства.

Помощта на прародителите за отглеждането на децата има голямо значение.
Помагат не само бабите и дядовците, които живеят заедно с младите, но и тези,
които живеят отделно. Обикновено те гледат децата или ги вземат в своите домове.
Смяната на обстановката и контакта с друга социална (а често и природна)
действителност обогатяват емоциите, разширяват впечатленията и укрепват
здравето им.

В съвременното време, с динамична професионална дейност на родителите,
дядото и бабата внасят в детския свят неповторими мигове на топлота, доверие и
сърдечност, допринасят по своему с житейската си мъдрост и богат опит за
социализацията на децата. Но присъствието на детето също стопля и обогатява
живота на стария човек, помага му да се приспособи по-безболезнено към
променените условия на неговия живот. Основният източник на удовлетвореност
на прародителите е чувството за биологична приемственост и за емоционална
самореализация [М.Аргайл, М.Хендерсън,1989]

Много близки са отношенията с внуците. Обикновено при спорове с роди-
телите, бабите и дядовците вземат тяхната страна. Те могат да ги подпомагат и във
финансово отношение, както и чрез други материални средства (особено чрез
наследяване). Отношението към тях е по принцип снизходително и приятелско.

Особен момент е усещането за “мисия” на възрастните хора - предаване на
традициите на клана, както и чувството за биологично безсмъртие. В това отношение
нашият народ има стара традиция за кръщаване на внуците на името на дядото и
бабата. Това е един символичен, но дълбоко смислен акт, впрочем, срещащ се при
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много други народи.
Особено важна е ролята на бабата. Тя помага на дъщерята си, приютява

семейството й, посредничи при спорове. Връзката баба - внучка е традиционна и
много здрава. Това се дължи на по-голямата приемственост на женските роли и
свързаните с тях интереси [Пак там]

Освен благоприятният ефект от въздействието на прародителите, може да
се получи разминаване в техните възпитателни методи и тези на родителите. Тогава
се нарушава принципът на единството в изискванията към детето, което отначало
се обърква, а после започва да се приспособява и да използва обстановката на
несъгласие между възпитателите.

9.4.3. ДЕЦАТА

СИНОВЕТЕ И ДЪЩЕРИТЕ

Отношенията между момчетата и момичетата в семейството са един вариант
на отношенията на мъжете и жените изобщо (непринуденост и респект на момчетата
към  момичетата и реализъм на последните). Признак на добър тон при момчетата
е да “презират” момичетата, които им харесват, а при момичетата да провокират
момчетата да проявяват силата си и да я адмирират. При всички случаи амбива-
лентни отношения.

Има социални нагласи и стереотипи, свързани с пола на децата в семей-
ството - една синтезирана представа за тях дава Роджър Браун: “В САЩ истинското
момче се катери по дърветата, презира момичетата, цапа коленете си, играе на
войници и приема за любим цвят синия. Истинското момиче обича кукли, играе на
въже, а неин любим цвят е розовият. Когато ходят на училище истинските момиче-
та обичат часовете по литература, музика и свободни разговори; истинските мом-
чета пушат лула, пият бира и специализират инженерство или физика; момичетата
дъвчат плодова дъвка, пият лимонада и специализират в областта на изящните
изкуства. Истинското момче съзрява в “мъжествен мъж”, който играе на покер,
ходи на лов, пие бренди и умира на война; истинското момиче става “женствена
жена”, която обича децата, бродира кърпички, пие слаб чай и “издъхва от изнемог-
ване”... “ [По М.Аргайл, М.Хендерсън, 1989]

В крайна сметка, синът в семейството получава по-голяма свобода за самос-
тоятелни действия, стимулират го към контрол на чувствата, но и го наказват и бият
два пъти по-често. Дъщерята от своя страна получава общо повече грижи, поощря-
ват я към повече физическа нежност, поощряват я да споделя грижите, но е възпи-
тавана с повече забрани и ограничения [Пак там].

Полът на детето е фактор, определящ семейната възпитателна политика, но
не сам по себе си, а в тясна връзка с мъжките и женски роли в живота и конкретно
в семейството. Повечето автори изхождат от диференцираните очаквания и нагласи
на родителите - изследвания на Петерсън, Ролинс, Томас, Хипс, Сербин (Peterson,
Rollins, Thomas, Heaps, Serbin), правени през 80-те години. Огромно значение
играе и идентификацията на децата с родителите (като мъж или жена).
Образованието на родителите не променя значимо тези представи: например,
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момчетата да са по-активни и действени (Baumrind, 1980); по принцип се наказва
повече момчето и пр. Изследванията показват, обаче също и че поддръжката,
която получават сина и дъщерята не се различават кардинално.

БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ

Отношенията с братята и сестрите имат огромна роля за изграждането на
детската личност, най-вече поради многоизмерността си. Сферите на влияние са:
норми на поведение, образци за подражание, даване на съвети, изповедници,
опора в периоди на стрес. Най-силно е влиянието във възрастта 2-10 години.
Насоките на чувствата са много - съперничество, вярност, взаимопомощ, конфликти,
властност. Основната чувствена ос е съперничество-солидарност.

Съперничество. Парадоксално, но това е основният елемент на братството:
всеки желае да има родителите си само за себе си. Това е особено ярко проявено
при по-малките деца в периода на раждане на ново дете в семейството. Много
често в семейството се води люта битка и дори истинска малка война по всички
правила на стратегията и тактиката. Там и детето разбира, че “животът - това е
борба”. Тази презумпция се отнася до всички останали социални отношения на
детето, които то моделира според опита си от семейството.

Родителите трябва да балансират между децата си и да не показват
предпочитание към някое от тях, особено ако са близки по възраст и не са
достатъчно зрели за да могат да преценят действителността на техните намерения.

Солидарност. Братството също е и общ фронт против родителите и против
външния натиск. Тук се ражда в най-силна степен чувството за солидарност и
алтруизъм, което може да потисне изцяло първичното съперничество на братята
и сестрите. Големият брат или сестра са много често в ролята на “старши” в
отсъствието на родителите и носят отговорността за поведението на малките.
Тяхното право не се оспорва от никого. Куриозното е, че именно отсъствието на
родителите засилва положителните братски чувства.

Големите сестри са заместители на майката за по-малките. Те по-добре
играят ролята на учители и наставници в семейството от колкото големите братя.
Те са по-увлечени, по-последователни в тази си роля. По-малките ги възприемат
по-леко. При самотни родители голямата сестра или брат заместват липсващия
родител. Това е принцип във всички култури по света, но характерно за европейците
и американците е, че това се случва общо взето в по-късна възраст. Грижите за
малките братя и сестри е едно училище за социална отговорност и изграждане на
родителски качества.

Момчетата с по-големи братя имат по-силно изразени мъжки интереси, от-
колкото момичетата, имащи по-големи сестри - женски. Момичетата, имащи по-
големи братя са по-честолюбиви и агресивни, имат по-често мъжки черти на
характера, показват по-високи интелектуални показатели, отколкото тези с по-
големи сестри [М. Аргайл, М.Хендерсън, 1989].

ПОРЕДНОСТ НА ДЕТЕТО В СЕМЕЙСТВОТО

Композирането на семейството като група и формирането на социалната
идентичност на детето са свързани с множество изследвания, правени през 60-
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70-те години от Елдер, Воуерман, Петерсън, Кунц, Шек, Еперик (Elder, Bowerman,
Peterson, Kunz, Scheck, Emerick). Повечето от тях фиксират ефекта от броя на
децата в семейството, тяхната поредност и пол, като това са основните
ориентири за възпитателната практика на родителите. Това определя тенденциите,
свързани с контрола, ресурсите, санкциите, техниките на въздействие и времето,
което е отделено на децата в семейството.

По-големите деца са свързани с по-тревожни нагласи на родителите. При
малките играе силна роля възпитателния опит на родителите. Нагласите, свързани
с тях са много по-малко тревожни (Maccoby,1980). Особено вариращи са
вниманието, стимулацията и изобщо отношението към по-големите с раждането
на следващото дете (Jacobs & Moss, 1976; Lewis & Kreitzberg, 1979; Marjoribanks &
Walberg, 1975) Спрямо големите деца контролът е по-строг, по-превантивен
отколкото спрямо по-малките (Maccoby, 1980; Rubin, Hultsch & Peters, 1971; Cheners,
1970). Особено е положението на най-малкото (последното) дете. От една страна
всичко, което е свързано с него е познато и очаквано, отношението към него е най-
либерално и то развива особена социална идентичност - на “вечно малко” (Kidwel,
1981,1982).

Полът на детето е фактор, определящ семейната възпитателна политика, но
не сам по себе си, а в тясна връзка с мъжките и женски роли в живота и конкретно
в семейството. Повечето автори изхождат от диференцираните очаквания и нагласи
на родителите (Peterson, Rollins, Thomas & Heaps, 1982, 1985; Serbin, 1980).
Огромно значение играе и идентификацията на децата с родителите (като мъж
или жена). Образованието на родителите не променя значимо тези представи:
например, момчетата да са по-активни и действени (Baumrind, 1980); по принцип
се наказва повече момчето и пр. Изследванията показват, обаче също и че
поддръжката, която получават сина и дъщерята не се различават кардинално.

Първородното дете. Първородните развиват по-голям стремеж за
достижения, по-тясна връзка със семейството, по-често се обръщат за помощ към
него. По-добросъвестни са, сътрудничат, отговорни са, склонни да помагат и по-
малко агресивни. Същевременно данните от детските консултативни кабинети
показват, че около 60% от посетителите в тях са първи (най-големи) или единствени
деца в семействата си. Характерно за тях е, че значително по-често са със средни
интелектуални показатели (т.е. крайностите са редки), както и че растат в силна
зависимост от бащата като идентификационен модел.

Има тенденция също за доминиране над другите деца и за подклаждане в
тях на чувство за инфериоритет (непълноценност, второстепенност).

Първа жертва на най-големия брат или сестра става следващото дете (това е
неизбежно). Това е една имитация на света на възрастните и на механизма “По-
големият е над по-малкия”, но и преодоляване на съпротива, също така и
компенсация (при пълнота, неумелост в движенията и пр.) Отношението на
родителите към децата е различно: към първородното дете - повече се занимават
с него, повече внимание, по-настойчиво поощрение, по-често разговарят с него,
по-взискателни са към него, очакват повече. Образец за подражание са родителите.

Първородните проявяват ревност към следващите деца, тъй като когато са
заедно, другите обръщат внимание повече на малките.
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Първородните деца се стремят да доминират, подбуждат другите както към
съвместни дейности, така и към протести.  Те често налагат със сила своето гледище
на по-малките, като при момчетата физическото доминиране се случва много
често.

Междинните деца обикновено избягват тези рискове. Те имат тенденция да
останат неутрални и обикновено избягват опасносността за униформеност на
личностите, налагана от родителите. В семейството с нечетно число междинните
деца са много деликатен случай, тъй като тенденцията е за образуване на “двойки”
и те трябва да лавират между най-големия и най-малкия. Отношението на родите-
лите към следващите деца е на базата на опита от първото. По-лесна адаптация
на по-малките. Пример за подражание са по-големите братя и сестри. Следващите
деца са социално по-приспособими, по-общителни, по-дружески настроени. По-
лесно възприемат околните, по-малко взискателни. По-лесно се приемат от
другите.

Последното дете (изтърсакът, бенджаминът) най-често е изключен от
братската общност, той е “вързан за полите на майка си”, възприема се от всички
като “бебе” (понякога цял живот), отношението към него е снизходително и
толерантно.

ЧАСТНИ СЛУЧАИ

Близнаци. Традиционно се счита, че те са еднакви и получават еднакво
възпитание и отношение от родителите. Това обикновено е така, но предизвиква
различен ефект: при едни идентификационните модели и отношенията с родителите
са еднакви, но при други - не. Среща се идентификация на единия близнак с бащата,
а на другия - с майката (достигаща дори до сексуални проблеми). Характерна е и
затруднената социална адаптация на почти всички близнаци поради факта, че са
свикнали още от най-ранна възраст да получават равно внимание (имат това
очакване) и да разчитат на другия във всичко.

Счита се, че хетерозиготните близнаци (от два пола) са много по-добър
вариант от гл.т. на възпитателните практики на семейството, поради възможността
за пълноценна различна полова диференцирана адаптация с родителите.

Единственото дете. То често е изолирано и самотно, но развива значителна
независимост и егоцентричност. Това обикновено е пречка при адаптацията към
социалните структури извън семейството, както в детството, така и в по-зряла
възраст.

Осиновено дете. В живота тази ситуация се среща често, тъй като много
семейства по различни причини не са имали свои собствени деца. Проблемите тук
са от различно естество. Един чест вариант са много възрастните родители, които
осиновяват деца след като са живели достатъчно дълго време сами, за да формират
у себе си устойчиви егоистични нагласи. Обикновено след това се преминава в
другата крайност, като се има предвид и че такова дете е единствено. Важен момент
в живота на това семейство е уведомяването на детето за истинския му произход.
Има родители, които го правят, но има и такива, които крият от детето (в такива
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случаи винаги има “доброжелатели”). Има значение и възрастта, на която то научава
истината, както и психическото му състояние.

Дете на мащеха или пастрок. Новите съпрузи на бащата или на майката
са често явление в съвременния свят. Противно на традиционните представи от
приказките, тяхното влияние е благоприятно. Такива деца стават по-малко
тревожни, повече се ориентират на социално одобряемо поведение, проявяват
по-големи когнитивни умения. (Шин,1978).

Новият партньор значително облекчава изпълнението на ролята на другия
родител. Той увеличава материалното благополучие на семейството, намалява
усещането за самота, създава условия за влагане на повече сили и време в
отглеждането и грижите за децата.

Критичен момент в развитието на такова семейство е периода на пубертета,
когато развиващата се дъщеря може да възбуди сексуални интереси в своя нов
баща. Не са малко случаите, когато между тях започва полов живот - насилствено
или доброволно. По-редки, но също документирани са и случаите на връзка на
новата майка със сина.

Сирак или изоставено дете. Основният фактор е възрастта, на която е
станало това нещастие. Ако детето е до 7 години и празнината се запълни скоро
(нова женитба, осиновяване…), обикновено не настъпват подобни състояния, тъй
като детето е твърде малко и спомените му са фрагментарни. Във възрастта 7-10
г. обикновено се развива болезнена (най-често шизоидна) реакция. Чак след 10-
годишна възраст може да се очакват реакции, близки до тези на възрастния. Тогава
и големите деца се включват по-осезателно в ролята на помощници на липсващия
родител.

При всички случаи, обаче, се чувства празнината на родителя (недостиг на
сила или любов или на двете).

Дете на разведени и самотни родители. Това са деца, които по различни
причини нямат втори родител (развод, смърт, изоставени от партньора). Особенос-
тите им са различни, в зависимост от пола и възрастта. Като общо правило, обаче,
те живеят в ситуация на недостиг на грижи и средства (около 25% по-нисък
материален стандарт) от страна на другия родител, който са налага да работи
много повече, без да получи достатъчно помощ от околните [З.Марова, З. Матейчик,
1981].

Отражението на развода върху децата е много силно, направо драма-
тично. Известно е, че разводът има по-тежко отражение върху детето от смъртта
на единия родител. Само едновременната смърт на двамата родители е по-силен
стресогенен фактор за детето отколкото развода [М. Аргайл, М. Хендерсън,1989].

Децата на разведените са значителна част от децата на България. Така
например, броят на непълните семейства у нас през последните години е над 200
хиляди, от тях 4/5 са на майка, отглеждаща детето си. Броят на неомъжените
(самотни) майки с деца е близо 20 000. От тях 70 % са на възраст до 20 г.

Най-силен ефект има конфликтът, а не раздялата. Вредата се изразява в
загуба на привързаността, загуба на образец за подражание, влошена дисциплина,
непослушание, криминални деяния, асоциално поведение, агресивност, депресии,
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тревожност, нощно и дневно напикаване. За всички такива семейства е характер-
но ненормалното внимание към детето - недостиг или излишък, както и незримо-
то присъствие на “другия” - при деца на разведени и осиновени, при които “другият”
се превръща в идеал и опора в борбата със “законния” родител.

По-тежко е отражението на развода при момчетата, тъй като в повечето
случаи детето е присъдено за отглеждане на майката. Изследванията показват, че
липсата на бащата в периода на усилена емоционална и поведенческа
идентификация се отразява крайно негативно на сина и при всички случаи трябва
да се тълкува най-меко казано като затруднение в семейния живот. Тези деца са
по-силно зависими, особено от майката (Едипов комплекс), по-малко се
интересуват от чисто мъжките дейности и проявяват общо по-малка мъжественост,
те са тревожни и болезнено чувствителни, по-малко самостоятелни и по-агресивни.
Затова и в такива случаи се препоръчва мястото му да не остава незаето откъм
заместители: нов съпруг или приятел, дядо, вуйчо (брат на майката)…При момиче-
то последиците са в затруднения в контакта с другия пол през пубертета, тъй като
най-често майката развива силна “антимъжка” кампания за защита на своето
дете.

По-слаб ефект от развода има при деца с висока интелигентност, с по-споко-
ен темперамент, без патологични промени на психиката, които виждат често и
двамата родители, на които е обяснено добре какво става, при по-големи деца по
възраст.

В нашето изследване на възпитателните особености на българското семей-
ство бяха разгледани особеностите на два вида семейства, според пълнотата
им: пълни (с двама родители) и непълни (с един родител). Значително повече
особености, което значи и слабости има непълното семейство. То се очертава
като твърде либерално: с недостатъчна строгост при наказание са 45%, с
недостатъчно  количество забрани са 30%, а със завишено ниво на удовлетворе-
ние на потребностите на детето са 20%  от случаите. Същевременно стремеж за
повишен контрол в 35% и предпочитание на мъжките качества в 50% от всички
семейства. Явно този тип семейство не може да се справи със ситуацията поради
липса на достатъчно време за детето, нещо, което беше вече посочено в
предишното изложение.

Най-значителният проблем на пълните семейства (с двама родители),
това е възпитателната неувереност на родителя (в 25%),  проявяваща се и в съчета-
ването на завишено количество забрани към детето (25%) с недостатъчна стро-
гост при наказание (20%). Радостно е, обаче, че тази ситуация се среща в сравни-
телно малък  процент семейства.
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10.ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА
РОДИТЕЛЯ

Педагогическите взаимоотношения са винаги властни. Тяхната същност из-
ключва равнопоставеността и симетричността. Още по-малко е възможно да се
говори за равнопоставеност в семейството, където разликата между поколенията
е очевидна и те са в биологична връзка. При израснали деца много често се при-
лага имитация на равнопоставеност като средство за властно въздействие, но
дори и тогава разликата между родители и деца не може да се пренебрегне.

Отнасянето на термина “власт” към педагогическата действителност прави
още Дюркем в първите години на ХХ век. По-късно, през 30-те години на века,
училището като система на властта разглежда У. Уалер [W. Waller, 1967]. В
последствие темата се разработва от доста автори [Виж например:
Dictionnaire...,1996; A.Petitat,1993; R.Sainsaulieu,1985;G.Lindzey, E.Aronson, 1985;
The Penguin...,1988; Traite de sociologie, 1982 R.A.Emerson,1962; J.Goetschy, 1981;
W.B.Brookover, D.Gottlieb, 1964], но и до сега не може да се смята за пълноценно
разработена.

Социализационните възможности и механизми на властта сме разглеждали
вече в други публикации [И.Иванов,1995; И.Иванов, 1996].

10.1. СЪЩНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА
РОДИТЕЛЯ

Властта и свързаните с нея феномени представляват една цялост и лесно
преминават едно в друго. За да има яснота в понятията ще ги дефинираме, като
откроим най-важното. Повече подробности може да бъдат намерени в друга наша
книга: “Педагогическата власт на учителя” [И. Иванов, 1995]. Виж също и книгата на
Д.Иванов “Властта: философско-социологически анализ” [С.,1985], от която са
заимствани някои от формулировките.

Влияние - представлява насочване на възприятието. Има форма на съвет,
окуражаване, предупреждение и т.н., а не на заплаха или обещание. Влиянието
може да е преднамерено и непреднамерено. Не е задължителен непосредстве-
ният контакт на страните. Изменението засяга и съзнанието и поведението. Подчи-
нението е доброволно. Липсват санкции. Автономията на субекта се запазва или
увеличава, като решението за стесняване или разширяване на алтернативите се
взема от повлияния, който е активен. Отношенията са равноправни, симетрични,
като и двете страни имат възможност за аргументация.

Влиянието много често се използва като средство за осъществяване на власт-
та. Това става чрез убеждаване - т.н. “индуктивни техники на властване”.

Манипулация - изменение на съзнанието и поведението, при отсъствие на
санкции. При нея намалява автономията на манипулирания субект - контролира
се достъпа му до информация. Тя е завоалирана комуникация, която цели да
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скрие истинските намерения на едната страна. Пасивната страна остава в не-
ведение относно целта на активната и дори понякога не осъзнава факта на
комуникацията. Счита се за една от най-изтънчените форми на властване.
Основните видове манипулации при общуването са следните: отправяне на упрек
към някого, демонстрация на оскърбление и др. с цел да се избягнат
аргументираните обвинения на другия; прехвърляне на вината “от болната глава
на здравата”; подготвяне на почвата за даден акт чрез повишаване на нивото на
търпимостта на другия; провокиране на другия към нервни реакции преди да се
постави същинския въпрос; демонстриране на лошо самочувствие или умора, за
да се избегне поръчка или задължение.

Принуда - намаляване или ограничаване на възможностите за действие на
субекта минимум до две при запазване на способността му за избор.

Възпирането се отличава от принудата по това, че докато при последната е
налице ограничаване на алтернативите за избор на действие, то за него е характер-
но ограничаването на възможността за действие.

Насилие - тотално ликвидиране на алтернативите за действие на субекта.
Човек се третира като лишен от избор физически или биологичен обект, уязвим за
болка и разстройване на жизнените му процеси. При насилието целите се постигат
при съпътстващо неподчинение, затова то лесно постига негативни резултати. Не-
посредственият контакт на двете страни е задължителен. Насилието е винаги
умишлено. То е по-скоро начин отколкото средство да се изпълнят три вида наме-
рения - възпиране, наказание и символна демонстрация на властта.(Т.Парсънз).
Насилието (силата) е по-ефективно при предпазване и ограничаване на хората да
действат, отколкото при стимулирането им да вършат нещо.

Власт - субективно изразено асиметрично отношение на зависимост между
социалните актьори, опосредствано от отношението им към определена ценност
(ресурси). Предпоставките за това са целите на субектите и разпределението на
ресурсите, като някои цели остават основни винаги - задоволяване на основни
жизнени нужди и изпълнение на основни социални роли. Властта е насочена към
съзнанието, а не към тялото, каквото най-често е насилието. Насилието е
обикновено средство на властта, но то не е власт. Подвластният има последната
дума за избор.

Субективността на властта се изразява в това, че е субектно отношение на
воли, мисли, чувства. Зависимостта може да бъде изменяна, насочвана, но и ликви-
дирана от субектите (бягство, заместване на ценността, намаляване на мотиваци-
ята, наличие на алтернативни агенти, влизане в коалиция и др.). И двете страни
имат възможност и способност за избор. Властта означава и морална отговорност.
Властното отношение е вероятностно: подвластният може да разбере погрешно
посланието и да пропусне да се подчини, да го пренебрегне и т.н.

По своите основания властта може да е наградна, принуждаваща, легитимна
(нормативна), референтна и експертна, а по отношението към личността - вътреш-
на и външна.

Авторитет - отношение на йерархична, но не асиметрична зависимост на
един субект от съждението (оценката) на друг субект, при който няма принудител-
ни средства. Няма заплаха за употреба на санкции и ценностната позиция на
подчинения не се измества в негова вреда. Не се губи способността за избор.
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За разлика от легитимната власт авторитетът предполага неравенство на
страните, но то не е асиметрично; някаква обща за двете страни дейност, свързан
е със споделени правила и норми; подчинението е доброволно, а не принудително
(мотивът е различен); липсва борбата на мотивите.

За разлика от влиянието е несъвместим с убеждаването и аргументацията,
предполагащи равенство, а е безкритично и не насилствено възприемане. Убеж-
дава не съдържанието, а източникът на информация, свързван с престиж и уваже-
ние.

За разлика от насилието липсва вътрешната съпротива срещу насилника.
Отношението на педагогическата власт към останалите близки до нея явления

- господство, сила, принуда, влияние и т.н. е твърде особено. Те много често преми-
нават едно в друго и силно варират в зависимост от възрастта на децата, конкрет-
ната ситуация и най-вече от родителския авторитет.

Авторитетът и властта на родителя имат очевидни източници: биологическа
основа, по-високо образование и култура (поне в детството); познания за децата;
социални пълномощия за изграждане на личността на подрастващите. Съществу-
ва обективна функционална зависимост на детето от родителя: ролева диферен-
циация, нееднородност; емоционална зависимост: явна неравностойност, “нерав-
ноправие” при общуването.

Има ситуации, при които родителят губи конфликта с детето поради неудачно
прилагане на ресурсите на властта и от страх да не се превърне победата в “лоша”,
пирова. Такъв феномен се нарича “парадокс на нереализираната власт”
(Д.Болдуин и Дж.Рей) - при значителна и очевидна и за двете страни разлика в
ресурсите; съпротива, макар и изглеждаща безнадеждна в началото; наличие на
други, алтернативни властващи (другият родител, учител, връстници, друг възрастен);
различия между подходите и оценките на родителя и на тези властващи; решител-
ност на детето да отстоява позициите си с цената на всичко (при силно развито
самосъзнание); усещане на детето че няма какво да се загуби от една загубена
ситуация, от която може само да се спечели.

Властта има “две лица” (П.Бакрач, М.Барац). Власт се упражнява не само
когато родителят участва във вземането на решения, засягащи детето, но и когато
създава и заякчава социални ценности, които ограничават обхвата на обсъждани-
те въпроси само до тези, които са изгодни на родителя или поне няма съществено
да му навредят. Това е второто лице на властта - участието в процеса на “невзе-
мане на решения”. Педагогическата власт поради подчертаната легитимност,
очевидността на разликата в ресурсите и т.н. също има две лица. Те така се пре-
плитат, че е много трудно да се определи кога кое от тях преобладава. Такова
делене е чисто условно. От взаимоотношенията родител-дете никога не изчезват
въпросите “табу” за детето. Колкото и в някои среди да се говори за равноправие,
то е ограничено в строго определени сфери, а и там е относително.

Може да се направи описание на два крайни типа родители и деца, във
връзка с техните отношения на власт - подчинение.

Властният тип родител е със силно изразена потребност от влияние над
детето, стремеж към ръководство; контрол на средата; към намалена дистанция;
емоционална ангажираност; близки и лични контакти с детето и с други хора.

Невластният тип родител не желае никого да командва, контролира;
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избягва влиянието над детето; малко контакти с личен характер; хладност, дистант-
ност; приятелство, но не интимност; слаба потребност от емоционален ангажимент.

Дете, подчиняем тип, със силна потребност от изпитване на влияние и
контрол; предпочитащо други да вземат решение за поведението му; подчиняващо
се без съпротива; държи другите да са по-активни, други да поемат инициативата
за контактите, да съкращават дистанцията.

Дете, съпротивителен тип - съпротива на влияние; против контрол над
поведението му; нежелание за подлагане на въздействие; избягващо сближението
и емоционалния ангажимент; предпочитащо дистанцията

Освен тия крайни типове, съществуват и множество междинни състояния.
Техните комбинации в семейството могат да имат повече или по-малко устойчиви
характеристики.

Когато се разсъждава на тази тема, не бива да се забравя, че отношенията
родител-дете имат два аспекта: конкретен, свързан с решаването на определена
моментна задача и междуличностни връзки, трайни и основаващи се на
определено равнище на близост на двамата. За всеки аспект са присъщи отделни
правила, регламентиращи поведението на двете страни, а също и различни отно-
шения, каквито, впрочем изпитват всички участници във властните отношения
[сравни с Й.Мелибруда,1990; Т.Шибутани, 1969 и др.]:

Базови: чувство за превъзходство на родителя над детето, чувство за
инфериотет (малоценност) на детето пред родителя.

Конюнктивни. Снизхождение към детето, което е източник на
удовлетворение, благосклонност, отделяне на внимание, обучаване, съветване,
хвалене, наказване “за негова полза”. Патерналистка ориентация, изразяваща се
в персонифициране на обекта като дете (дори когато е израстнало) - счита се, че е
непълноценно, неравноправно, некомпетентно. Героепочитание от страна на
детето. Шаблонът на поведението предписва радост когато човек види родителя и
злоба към тези, които не виждат качествата му, желание за контакт, да му се служи,
безпокойство ако е в опасност, любопитство към биографията, източник на слухове,
опит за усвояване на привички, разглеждане като модел за подражание.

Дизюнктивни. Презрение към детето, ако не са удовлетворени
изискванията. Дистанция, критични, цинични, скептични забележки към него по
повод на способностите му. Обида и възмущение на детето при несправедливост.
Подчинение само защото няма друг изход. Неуважение на родителя. Критика на
грешките. Ако се чувства, че ще остане ненаказан - открито неподчинение.

Следвайки терминологията на С.Мутафов и В.Шошева трябва да отбележим,
че в педагогическата система се срещат патологични и болестни състояния,
свързани с властта на родителя над детето. Това са фамилните педагогогении
(болестни състояния в семейството, причинени от контакта на членовете на семей-
ството), които са от соматичен и психичен характер и са много чести: гиогения (на
бащата или майката от сина); матригения (на сина или дъщерята от майката);
тигатеригения (на майката или бащата от дъщерята); патригения (на сина или
дъщерята от бащата); гонигения (от двамата родители на детето); егоногения (от
внук на старци); геронтогения (от старци на внук); аделфигения (от братя и сестри
на дете) и др. [С.Мутафов, В.Шошева, 1992]. Определено може да се каже, че тези
болестни състояния са на основата на властните отношения. Затова и считаме за
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оправдано въвеждането на нов клас педагогогении - кратогении, включващ такива
феномени като кратоманията, кратофобията и др.

Всяка власт е свързана с определени рискове [С.Джонев,1990]. Някои особе-
ности на властното отношение могат лесно да атрофират и да се превърнат в
спирачки за нормалното развитие на всяка социална система, в това число и
семейството. Асиметричността поражда условия за изкористяване и превръщане
в подтисничество. Властта при определени условия корумпира, деморализира
родителя. Влошава когнитивните възможности, информационните процеси и про-
цесите на взимане на решения поради изявеното очакване към родителите да
упражняват влияние.

10.2. РОДИТЕЛСКАТА ВЛАСТ И ДЕТСКАТА
АГРЕСИВНОСТ

Властните въздействия върху детето причиняват емоционална активност,
водеща до подчинение, агресивно поведение или до соматични признаци. Изборът
зависи от миналия опит (свой и чужд), както и от средата. От това може да се
направят няколко извода:

Проявленията на детската агресивност зависят от: усвоените модели за аг-
ресивно поведение от семейството; от заболявания, които пречат на работоспо-
собността, на общуването, на формирането на адекватна оценка за поведението
на другите и пр.; речеви  и др. комуникативни проблеми; реакции на агресивно
отношение в процеса на общуване и възпитание; някои особености на психиката -
силна внушаемост, слабо Суперего, силен Ид; подражание на поведенчески модели
от видени филми, случки или литературни източници; промени в социалния статус
- загуба на лидерско място, поява на съперници, в т.ч. и друго дете в семейството;
алкохол и наркотици.

Всички занимаващи се с проблема за агресивността,  са изправени пред
проблема за нейното ограничаване и преодоляване. Най-често се посочват след-
ните пътища:  развитието на културата на любовта между хората и по-точно емпа-
тията (З.Фройд); социалното учене, миналия опит, околната среда (А.Бандура и
Л.Бърковиц); дозирани наказания и награди, изразходване под формата на физи-
чески упражнения; насочване към неразрушителна форма на въображаема агре-
сия  (Е. Арънсън).

Агресивните импулси на детето не бива да се потискат тотално, тъй като
тогава се насочват във вътрешен личностен план и акумулират (могат да доведат
до различни болезнени реакции: депресии, краен самокритизъм, самоизтезания,
самоубийство, както и крайно насилие). Детето трябва да се научи как да избира
такива форми на реакция, които са обществено приемливи, в това число и агресив-
ни реакции (например учебни, спортни и др. постижения) и да избягва явната
агресивност за сметка на въображаемата.

Родителят трябва да се стреми при осъществяването на властното въздейст-
вие да намали фрустриращия му ефект чрез ясна предварителна регламентация
на границите на поведението.

Намаляването на агресивността изисква контрол и над средата. От нея тряб-
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ва да се отстранят моментите, отключващи насилие - думи, символи, за да се
избегне т.н. “ефект на оръжието”, според който съвпадението на съдържанието на
мотивацията и на ключовия дразнител усилват агресивността. Освен това средата
може да се разглежда като целенасочено контролиран фрустрат.

Човек реагира агресивно при заплаха от нападение или пречка, дори и да ги
няма реално. Ако получи извинение за възможното предстоящо агресивно пове-
дение в негова посока, в много случаи агресивен отговор не настъпва. Това трябва
да е едно от направленията на възпитателна работа, особено в границите на
поведенческия етикет.

Агресивното поведение зависи и от очакванията за достигане на целта на
агресията и възмездието за агресивното поведение. В това отношение, детето не
трябва да храни илюзии.

Агресивното поведение зависи от съотношението самооценка - оценка от
другите хора, като това се отнася както за родителя, така и за детето, в случаите,
когато агресивността се тълкува като средство за властване и като предизвикан
ефект от властта.

Агресивното поведение зависи и от полученото удовлетворение от постигна-
тите резултати. Властните отношения, особено с детето не трябва да придобият
характера на война, преживяването от детето на удовлетворение от “победата”
над родителя може да има далеко стигащи последици.

Децата възприемат като модел на подражание агресивното поведение на
другите в зависимост от това дами то се наказва или възнаграждава. Това особено
важи за образците на агресивно поведение от телевизионния екран и литература-
та за които е доказано, че действат подбудително и предизвикват агресия.

Връзката наказание (властна принуждаваща активност) - агресия не е едно-
значна. Тя се детерминира от множество фактори, в това число и от личностен
характер. Съществен  фактор за възникването на детската агресивност е прилага-
нето от родителите на възпитателни методи, с които се демонстрира надмощие.
Всичките както словесните (мъмрене, напомняне, порицание), така и физичес-
ките (бой, блъскане) по принцип се свързват с по-високо равнище на агресия.
Строгото възпитание води до формиране на агресивност и се предава от поколение
на поколение  (Л.Р.Хеусман и Л.Д. Еронче).

За формирането на по-голяма агресивност въздействат такива фактори като
“студенина”  на родителите към детето в бебешкия период, неподходящи грижи за
бебето, честите конфликти по време на ранното детство, честата възможност за
проява на гняв, наблюдаване на гнева  на родителите, понасяните  последствия  от
собствената агресия, възприемането и оправдаването на агресията от околните,
разбирането, че агресията е допустимо мъжко поведение. (Х. Конрадт, Л. Кирвил),

10.3. РОДИТЕЛСКАТА ВЛАСТ, АВТОРИТАРНОСТТА И
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КОНФОРМИЗМА

Хората притежават вроден стремеж за власт (инстинкт за сила), изразяващ
се в това, че проявяват естествена тенденция към търсене на превъзходство над
другите и към защищаване на себе си от това превъзходство (А.Адлер). Този ин-
стинкт води до това, че намиращият се в по-лоша ситуация човек, който се опитва
да компенсира дефицита на власт, изпитва силно чувство за малоценност, което
може да се стабилизира в съответния комплекс. Този комплекс за малоценност в
една област, както и нарушения инстинкт за сила може да доведат до развитието
на различни форми на компенсация в друга област (включително и в семейството),
които уравновесяват положението по реалистичен или символичен начин, а
неудовлетворяването му може да доведе до невротични разстройства.

Потребността от контрол се отнася към аспекта на властта в междуличност-
ните отношения. Поведението може да варира от пределна дисциплинираност до
отсъствие на дисциплина, в зависимост от детството. Отношенията с възрастния
може да се ранжират от принуждаващи до свободни. Идеалните отношения с
родителите намаляват тревожността на детето, а твърде силния или недостатъчен
контрол води към защитни форми на поведение. Тогава в опита си да се справи с
тревожността, детето доминира над другите, съвсем се отказва от контрол или
попада под нечий чужд контрол.

На всяка крачка индивидуалността се сблъсква с вече формираната основа
на личността. Резултатът е непоносимото чувство за изолация и безсилие, поражда-
що подсъзнателни механизми на бягство от свободата [Е.Фром,1990, 1990а]:
авторитарност, изразяваща се в садомазохизъм; агресивност, проявяваща се
в склонност към разрушаване и унищожаване; конформизъм,изразяващ се в
склонност към отказ от собствената личност и идентичност и възприемане на
чужди образци, чужди мисли, уеднаквяване с другите, приемане на такъв образ,
какъвто те искат и т.н.

Особен интерес за разглеждания въпрос за властта представлява т.н. автори-
тарна личност. [T.Adorno, 1982]. Авторитарността има няколко компонента, сред
които с най-голямо значение са ориентацията към покорство, конвенционализма,
авторитарната агресивност, твърдост в убежденията, нетърпимост към слабостта
(своя и чужда), силна склонност към наказанията, мнителност и прекомерно ува-
жение към властта. Адорно твърди, че тази личностна структура произлиза пряко
от начина на социализация на човека, включително и в семейството Установява
се, че почти винаги авторитарните личности са имали родители, които са използ-
вали обичта и заплахата, че ще я отдръпнат т.н. “условна обич” като главно сред-
ство за предизвикване на послушание.

Като общо правило авторитарната личност като дете е много несигурна и
силно зависима от родителите, бои се от тях и изпитва неосъзната враждебност
към тях.

Е.Фром разширява обхвата на понятието “авторитаризъм” - тенденция за
отказ от независимостта на личността, сливане на Аз-а с нещо друго, външно,  за да
се придобие сила, липсваща на самия индивид (етнос, партия). Тя се проявява в
стремеж за подчинение и господство, в садомазохистична тенденция
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[Е.Фром,1990].
Най-честите прояви на мазохизъм е подсъзнателното чувство за непълноцен-

ност, безпомощност, нищожество; стремеж за подчинение на външни сили - хора,
природа, организации.

Садистичните тенденции се наблюдават винаги заедно с мазохистичните.
Проявяват се в стремеж за властване над другите,и стремеж за причиняване на
страдания на хората или за наблюдаване на страдания.

Садистичните тенденции по-малко се осъзнават и повече се рационали-
зират в сравнение с мазохистичните; по-безобидни са в социален план; често са
скрити като свръхдоброта и грижа за другите. Последното е особено типично за
родителя: “Във твой интерес е да ме слушш, защото по-добре зная кое е добро за
теб!”

Може би най-интересната особеност на садистичната тенденция е, че този
човек е зависим от обекта - властващият е такъв само когато има над кого да
властва и затова изпитва своеобразна “любов” към подчинения - жена, дете,
сътрудник. Според нас това е едно от обяснени-ята на феномена родителска
любов.

При определени условия мазосадистичните тенденции водят до облекче-
ние, ако има социални форми за това - една от тях е семейството.

Фром разглежда от гледна точка на източника два вида  власт: външна
(лице, институт) и вътрешна (дълг, съвест, Суперего). Според него цялата съвре-
менна цивилизация е подмяна на външната с вътрешна, интериоризирана, ано-
нимна власт - здрав смисъл, наука, психично здраве, нормалност, обществено
мнение, съдба... Тя е по-ефективна от откритата власт.

Сред най-очевидните ефекти на властта е предизвикването на конформно
поведение - тенденция на отделния човек да приспособява собствените мнения,
установки и начини на поведение в резултат от действителен или въображаем
натиск от страна на друга личност или група.

Автоматизиращият конформизъм е един от най-важните в социален план
механизми за “бягство от свободата”(Е.Фром). Той е спасително решение за бол-
шинството нормални индивиди в съвременното общество.

Конформизмът според начина на проявление се дели най-често на вътрешен
и външен, а в съдържателен план, в зависимост от произхода му съществуват два
вида конформизъм [Е.Арънсън,1984]

1.Дължащ се на наличието на информация, убедила човек в неправилното
до момента действие. Получава се в една неясна реалност. Човекът или хората,
които имат монопол  върху тази информация или  могат да помогнат на индивида
да я получи сам (ползват се с доверие като експерти), властват над него.

2.Дължащ се на стремеж за избягване на наказание (отхвърляне, присмех
или друго) или спечелване на награда (любов, приемане или друга). Тогава над
конформиста властва този, който наказва и награждава.

Като отговор на властното въздействие има три форми на конформизъм
[Пак там]:

Съгласие. Това е типичното поведение при втория вид конформизъм, за
който стана дума по-горе. Съгласие се постига под натиск, често под заплаха от
насилие. Затова и поведението е с най-малка гъвкавост,  конформизмът е
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неустойчив и с малък ефект. Най-често такъв конформизъм се нарича външен.
Счита се, че той съществува само докато съществува и натискът върху човека.

Идентификация. Изразява се в стремеж да се прилича на този, който влияе.
Дадено поведение се възприема поради това, че човек влиза в удовлетворителни
взаимоотношения с лицето, с което се идентифицира. За разлика от съгласието,
тук има вяра в ценностите и мненията, които се възприемат. Това е така дори в
случаите, когато тази вяра не е много силна. Поведението на такъв конформист е
трудно предвидимо. То зависи от модела на идентификация. При това идентифика-
цията е променлива. Тя може да се засилва и отслабва, може и да отстъпва мястото
си на някоя друга по-значима, която да измести предишната, още повече че става
дума най-често за идентификация с реални хора.

Интернализация. Интернализира се ценност или убеждение и това е най-
устойчивата и дълбоко вкоренена  реакция на властно въздействие. Мотивацията
е желанието да си прав, така че възпримането на убеждението само по себе си е
награда. Ако източник е човек, вдъхващ доверие и с вярна преценка, тази ценност
става убеждение на подвластния. При тази реакция на властно въздействие
поведението е с най-голяма гъвкавост.

Съэдаването на конформиста започва като правило в най-ранна възраст и е
един от най-честите резултати от възпитанието в семейството. На него не бива да
се гледа непременно като на отрицателно явление нито в личностен, нито в соци-
ален план. Напротив, умереният конформизъм е средство за запазване на соци-
алната структура, той е една от главните цели на социализацията и
възпитанието. Той, обаче става личностен проблем, когато конформизмът
се превърне в тотален и автоматизиращ.

10.4. ТИПОЛОГИЯ НА ВЛАСТТА

10.4.1. НАГРАДНА ВЛАСТ

Наградната власт е основана на наградите. Човек се подчинява на другите,
защото за това може да получи нещо приятно и необходимо. Обменя се поведе-
ние срещу възнаграждение. Един от водещите мотиви за подчинение е и мотивът
за утвърждаване.

Наградната власт е свързана с очаквани възнаграждения - социални (пох-
вала, разположение) и несоциални (привилегии, материални награди). Неин из-
раз е конформността на детето. Този вид власт има тенденция да се развива и да
премине във власт, основана на идентификацията с родителя (референтна власт).

Известно е, че силата на наградната власт (поощрението) зависи от степента
на дружествеността (или равнодушието) на властващия родител. Сътрудничеството
и съвместното действие имат само по себе си награждаващо значение и доставят
по-голямо удовлетворение от наградата и похвалата. [Й.Мелибруда,1990]

Възможна е високоефективна и хуманна стратегия на възпитание, изцяло
основана на поощрението и изключваща наказанието (Скинър). Това е една от
най-интересните идеи, прилагана в педагогиката. В случая, обаче е спорно дали
липсата на награда не може да се разглежда като своеобразно наказание.
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Наградната власт е една от най-силните със своята мотивационна основа
власти, тъй като е свързана с емоционален и физически комфорт и благополучие
- т.е. има хедонистична основа.

Родителят, който реализира този вид властно отношение винаги поощрява
правилното изпълнение на поставените задачи. Стремежът е за отчитане на всяка
добра постъпка и за възнаграждаването й. При такива родители най-изпълни-
телните деца са и с най-високо признание. Същевременно такава позиция на
родителя, когато е хипертрофирана е опасна. Той се чувства задължен да се отбла-
годари на децата, ако е постигнал някакви успехи в работата си с тях. Често същата
установка имат и децата и на тази база са най-характерните конфликти с тях. Не е
изключено от властващ субект родителят да се превърне в подвластен на своите
деца. Освен това, ако детето е свикнало с поощрението, то е склонно да не реализира
необходимото поведение когато не го очаква.

Дейл Карнеги е формулирал кратки и афористични съвети за междулич-
ностните отношения. Някои от тях са пряко значими за осъществяването на
наградната власт: “Девет правила, спазването на които позволява да се влияе
на хората без да ги обиждаме”: (1). Започвайте с похвала и искрено признаване
на достойнствата на другия. (2). Засягайте грешките на другите не пряко, а косвено.
(3). Отначало признайте собствените грешки, а след това критикувайте. (4).
Задавайте въпроси, вместо да заповядвате. (5). Давайте на хората възможност да
спасят престижа си. (6). Одобрявайте и най-малките успехи. Бъдете чистосърдечни
в оценката си и щедри на похвали. (7). Създайте на хората добра репутация, която
да се стремят да оправдаят. (8). Поощрявайте. (9). Създайте впечатление, че
допуснатата грешка е лесно поправима. Правете така, че това, към което подбуждате
хората, да им се струва лесно изпълнимо. (10). Стремете се хората да изпълняват
с радост това, което искате.

10.4.2. ПРИНУЖДАВАЩА ВЛАСТ

В нейната основа е страхът от насилие и санкция като следствие от некон-
формно поведение. Силата на властта зависи от степента на заплахата и послуша-
нието.

Принуждаващата власт е близка до силовото въздействие и принудата и поня-
кога преминава в тях. Обикновено се прилага в екстрени ситуации, но не са изклю-
чени и случаи на властна стратегия, основана изцяло на нея.

В отличие от наградната власт със свойствената й тенденция за сливане на
двата субекта, тук детето се стреми да се откъсне от влиянието на родителя.

Родителят, който реализира принуждаващо властно въздействие следи строго
за изпълнението на дисциплинарните изисквания. Той се стреми да застави дете-
то да му се подчини. В педагогическия му инвентар наказанието е сред водещите
методи на въздействие. То се прилага винаги при нарушение, т.е. неизбежно е и
децата знаят това.

Принудата и силовото въздействие (физическите наказания) се възприемат
като естествени и необходими когато друго средство или метод не може да
въздейства и такава позиция има своята обосновка само ако се възприема като
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действително крайна форма на властване.
Аналогично мнение изказва и З. Фройд. Струва се да се припомнят известните

му думи: “...педагогиката трябва да възпира, да забранява, да подтиска, което
щедро е вършила, откак свят светува. Но анализът ни показа, че тъкмо това потис-
кане на нагоните носи опасността от невротично заболяване... Тъй че педагоги-
ката трябва да търси пътя между Сцилата на позволяването и Харибдата на заб-
раняването. Ако задачата не е изобщо неразрешима, би трябвало да се намери
някакъв оптимум, при който педагогиката ще постига най-много и ще вреди най-
малко. Ще трябва да се определи колко да се забранява, кога и с какви средства.
И още трябва да се вземе предвид, че обектите на възпитателно въздействие имат
най-различна конституционна предразположеност и не е възможно една и съща
стратегия на възпитателя да бъде еднакво добра за всички деца.” [З. Фройд, 1990]

Манипулирането със страха и заплахата водят до някои ефекти, които
непременно трябва да се имат предвид при прилагането на принуждаващата власт:
създаване на защитни установки у детето; по-ниски творчески способности; по-
малка самостоятелност; по-малка отговорност; много нисък стремеж за иновации,
усъвършенстване, промяна; пасивност; консерватизъм [Й.Мелибруда, 1980]

Наказанието е полезно, когато се прилага мъдро.То има не само репре-
сивен, но и възпитателен и предпазващ характер [П.Роведа,1980]

10.4.3. ЛЕГИТИМНА ВЛАСТ

В социологията хората се разглеждат като обекти на социален контрол преди
всичко защото не са свободни да правят това, което искат. Участието в колективни
действия изисква постоянно съобразяване с другите и потискане на собствените
импулси. Социалният контрол е свързан със съхранение на поведението в рам-
ките на социалните норми и в крайна сметка се основава на консенсус. Действията
на хората в обществото се регулират от определени чрез конвенция безлични
роли. Властта, свързана с тях се нарича легитимна.

Отличителната характеристика на легитимната власт е в това, че нареждани-
ята на родителя изискват подчинение не поради неговата санкционираща власт, а
поради нормативния натиск, упражняван върху децата, особено щом тези норма-
тивни принуди са институционализирани.

В социологията се разглеждат два аспекта на този вид власт - собствено
легитимност като специално обосноваване на необходимостта и законността на
властта и легалност като чисто юридическо обосноваване (Ж.Фрьонд).

Легалността на властта е юридическо понятие. Тя е санкция на властта с
юридически средства, юридическо обосноваване на нейното съществование,
методи, прерогативи, норми и закони. За разлика от легитимността, тя има преди
всичко рационален характер и се изменя, както се изменя изобщо законовата
база на обществото.

прост пример за това е родителството. Легитимното право за възпитание на
детето става легално с акта на признаване на родителството. Това право може да
се отнема по законен път и т.н.

Пълномощията, които са закриляни от нормите и правото и уважението от
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страна на другите са основата на законно признатата възможност да се въздей-
ства върху другите лица.

Такава власт се основава в общия случай на закона образование и на тра-
дицията - например право на родителя в определени граници да наказва детето.

Легитимната власт се основава на убеждението в целесъобразността на съще-
ствуващия ред в семейството. Детето се подчинява на родителя, тъй като той е
узаконен авторитет и има правото да му предписва социално поведение. Призна-
нието е на базата на традиции, интериоризирани ценности, на приемането на
структурата на обществените отношения, предполагащи граници, от които субек-
тът на властта не може да излезе. Тя е законна, формална, ролева, официална
власт на родителя, свързана с норми и предписания. Подкрепяна е от закона и за
разлика от другите видове власт е задължителна за родителя.

Родителите, реализиращи предимно легитимен тип властно отношение
подчертават своята и на децата различни роли. На тази основа са изискванията,
разглеждани като права и задължения за двете страни. Основен израз в речника
на такъв родител е “длъжен си”, основен принцип във взаимоотношенията - запаз-
ването на дистанция, при това колкото може по-голяма.

Наличието на референтна власт, която както посочихме не е задължителна,
не изключва, а обратно, се предполага от легитимната власт. Авторитетът на роди-
теля е една от важните предпоставки за създаване на референтна власт. Той е
условие за успешност на педагогическата дейност. Ролевият авторитет на роди-
теля като иманентна същност на легитимната му власт, е признание на правото му
да взема отговорни решения в значими за детето ситуации на съвместна дейност.

10.4.4. РЕФЕРЕНТНА ВЛАСТ

Референтната власт е власт на привлекателността. В основата й е
механизмът на идентификация на детето с родителя, приемането му като източник
на стандарти и убеждения, приемането на нормите и ценностите на родителя като
еталон при избор и оценка на постъпките (отправна точка за сравнение) и като
източник на лични цели и норми или пък стремежа към такава идентификация
(сравнително-оценъчна функция на референтността). Именно еталонната основа
прави човек съгласен доброволно да постъпва според указанията на властващия
(нормативна функция на референтността). При тази власт детето е особено подат-
ливо на възпитателни въздействия.

Референтната власт е силно емоционално обагрена - характерните чувства
са възхищение, вярност, благодарност, отговорност. Детето придобива увереност,
признание, самочувствие. Свойствена е за различни по възраст деца, но съдър-
жателната основа на идентификацията с родителя е различна.

Силата на референтната власт зависи от силата на идентификацията на
единия с другия субекти на властното отношение която пък е следствие от приблизи-
телното начално съответствие на когнитивните структури (установки, ценностни
ориентации) на двата индивида.

Референтната власт се проявява в ония форми на поведение, в които роди-
телят е референтна личност за децата. Когнитивна основа на личностната промяна
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на подвластния субект е социалното учене чрез съпреживяване, подражание, иден-
тификация. В този смисъл родителят е социален поведенчески модел.

Идентификацията е процес на съзнателно и преднамерено отъждествя-
ване на субекта с даден модел, при което се следват поведенческите му или
личностни характеристики в сходни поведенчески актове или в символични
еквиваленти на поведението.

Родителят, който реализира този тип властно отношение привлича към себе
си децата главно със своята личност.Той знае, че е харесван, че е любимец, че му
подражават. Прави всичко възможно за да задържи това внимание. Общуването с
децата най-често е демократично, без особено изразена дистанция. Стремежът е
да се доближи до света на децата, да говори на “техния език”. Точно тук е и слабостта
на референтния подход. Родителят лесно може да загуби чувство за мярка и педа-
гогическата дистанция напълно да изчезне. Последиците от това винаги са пла-
чевни.

Референтният родител има особено значение в социалното обкръжение на
детето - възможност за удовлетворяване на потребности; арбитър който награж-
дава и наказва; образец и пример; партньор в общуването; изпълнител на опреде-
лена обществена роля; необходим сътрудник; участник или свидетел на изключи-
телните преживявания... В някаква степен той е източник на самочувствие и от
него зависи развитието на детето.

Дейл Карнеги дава следните шест правила, спазването на които позво-
лява да се харесваме на хората: (1). Искрено се интересувайте от другите. (2).
Усмихвайте се. (3). Помнете, че името на човека е най-сладостният и най-важен за
него звук на всеки език. (4). Бъдете добри слушатели. Поощрявайте другите да
говорят за себе си. (5). Говорете за това, което интересува събеседника ви. (6).
Внушавайте на събеседника си съзнание за неговата значителност и го правете
искрено.

10.4.5. ЕКСПЕРТНА ВЛАСТ

Експертната власт е власт на авторитета и компетентността. Нейната основа
е социалното признание на някого като компетентен специалист в дадена област,
т.е. признаването на знанията му за ценни.

Авторитетът се разглежда и като основаващо се на определена позиция
отношение, формирано в хода на съвместната дейност при определени
предпоставки - несъмнени предимства на едната страна. Авторитетът е
институционализация на правото на лидера да взема решения и да очаква
подкрепа от членовете на групата, както и да използва власт и негативни санкции.
Той  е основа, а не форма на властта.(Т.Парсънз)

Социалната фиксация на авторитета и компетентността на родителя е офи-
циална (функционален авторитет, legal authority), изразяваща се в родителски права
и неофициална (неформалeн, nonlegitimate authority). Втората е свързана с жиз-
нен опит, знания, лични качества и се определя от отношението на обкръжаващи-
те. Такъв авторитет се нарича още и личен, субективен. Винаги стои в основата на
референтното властно влияние.
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Според някои теории (Дж.Адамс, А.Ромни) [Дж.Хоманс,1984], неформалният
авторитет е първичен, можещ да обясни формалния, а според много други автори,
чиито идеи споделяме, това са две различни неща, свързани с различни социални
роли. Те се преплитат в личността и образуват съвкупния й авторитет. Намират се
в тясна връзка, влияят си, но не съвпадат и имат относителна самостоятелност.

Авторитети са лицата, имащи важно значение за другите хора от гл. т. на
приписването им на определени качества - знания, умения, способности. Към тях
има изразени очаквания и те високо се ценят, придобиват тегло в очите на другите.
Авторитетът е израз на уважение, зачитане и признание. Той е способност да се
упражнява влияние. В най-голяма степен той е свързан с доверието на детето в
родителя.

Човек става авторитет не само поради притежанието на някакви черти и
качества, а и защото наоколо има хора, които са готови да признаят тези черти за
ценни. Това означава, че няма авторитет въобще, а винаги конкретен. Един и същ
човек в различна среда може да е авторитет, а може и да не е. Затова определящи
за авторитета на родителя като експерт са характеристиките на децата, особено
ценностно-мотивационната им основа.

У Й.Хербарт се среща мисълта, че авторитетът на родителя задържа раз-
витието на детето. Това действително е така, ако родителят не е достатъчно умен
и прозорлив. Отговор на въпроса, кой родител е такъв може да се намери у Й.
Мелибруда (1990). Неговата концепция за авторитета съдържа следните посту-
лати:

1.Авторитетът е личност, изпълняващ ролята на наставник, помагащ на дру-
гите при техните търсения на собствен път в живота, който е само един от многото
възможни такива пътища.

2.Личността, която е станала авторитет знае от собствен опит, че в различни
моменти от живота си хората преживяват трудни мигове, съмнения, отчаяние,
безнадеждност. В такива моменти присъствието на авторитет може да е безценен
източник на опора, помощ, надежда за другите. Но също знае и, че всеки човек
трябва да е способен да намери опора в самия себе си, да се изправи сам на
крака.

Благодарение на положителното си открояване от средата и на своите качест-
ва, които са ценни за другите, авторитетът може да стане източник на лични образ-
ци, но да си дава сметка, че самият той не е идеал, към който другите трябва да се
стремят без оглед на техните индивидуални потребности и качества. Той не налага
на другите това, което сам смята за добро и даже възпира от сляпото подражание,
тъй като това е пречка за развитието на собствената личност.

Експертната власт се основава на неподлежащата на съмнение увереност в
източника на информация (рационален авторитет). Родителят набляга на своето
предимство, понякога дори монопол върху информацията.Той акцентира винаги
върху компетентността в работата си, демонстрира я. Тя е за него висша ценност
(или сред висшите) и затова уважава тези деца, които имат подобни разбирания
проявявани най-вече в училище. Децата често се обръщат към такъв родител с
въпроси по най-различни теми. Властното въздействие се осъществява именно
чрез отговорите на въпросите, защото тази власт поради отрицанието на принуда-
та и опората изключително върху личния авторитет е извънредно силна.
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Важността на родителя като източник на информация за детето е изходен
момент при реализирането на педагогическата власт. При осъществяването на
контакта личностните качества на родителя може да не се фиксират въобще или
да се възприемат съвсем негативно. Той може да е лишен от своята индивидуалност
в очите на детето. Това обаче не намалява неговата ценност като източник на
информация, тъй като не личностната му позиция, а знанията, с които разполага
са важни. Родителят по силата на ролята си винаги в по-голяма или по-малка
степен се оказва значим за детето като източник на информация.

При експертната власт има още една особеност - активната, търсещата стра-
на е детето, затова и емоционалното подкрепление на тази власт е много силно.

В специализираната литература се разглеждат някои фактори, повишаващи
ефекта от въздействието на информацията и в този смисъл може да се отнесат
към съдържателните и функционални основания на авторитета на родителя.

Родителят като източник на информация  е ефективен когато са спазени
няколко условия [Е.Арънсън,1989]: (1).Да вдъхва доверие в децата. (2). Да прави
впечатление на високо морален човек. Децата никога, по никакъв начин не трябва
да бъдат мамени. (3). Доверието в родителя нараства когато детето не съзира
пряка полза за него и става особено силно когато защищаваната позиция е в явно
противоречие с неговите лични интереси. (4). Доверието в родителя нараства и
когато не дава вид, че се старае да повлияе на мнението на децата.

Характерът на комуникацията влияе пряко на ефекта от въздействието. Тук
са в сила също няколко условия [Пак там]: (1). Трябва да се съчетаят рационален
и емоционален подход (акцент повече върху едното или другото), като общо правило
по-силно въздействие има предимно емоционалната информация. (2). При по-
малки деца по-силно влияещи са едностранните аргументи (представяне на една
гледна точка), докато при другите случаи са по-подходящи двустранните. (3). Важен
е и редът на излагане на позициите. При отсрочен избор, когато се цели резултат,
който да се прояви след време, действа “ефектът на първенството” (първият
аргумент), а при непосредствен избор действа “ефектът на свежестта” (най-силно
влияе последният аргумент). Това означава, че трябва да се действа според си-
туацията.

Има и особености на детето, които оказват пряко влияние върху процеса на
убеждаване. На някои от тях вече се спряхме. Тук ще споменем други значими
характеристики [Пак там]. Децата са много различни и изискват индивидуален
подход. Момичетата като цяло са по-лесно убеждаеми. Децата с ниска самооценка
са по-лесно убеждаеми. Съществува “ефект на имунизацията” - предварителният
опит на човека, резултат от смекчена атака срещу убежденията му, създава устойчи-
вост срещу последвало убеждаване. Създава се подбуда за съпротива и конкретна
практика в това отношение. Към тези характеристики на аудиторията може да се
прибави и възрастта на децата. Авторитетът на родителя е най-силен в по-ранна
възраст. След това той отслабва и понякога напълно изчезва. Това явление се
нарича “контестация на авторитета” - резултат от поддаване на съмнение в
определени възприети възгледи и принципи. [В.Окон, 1987]

До голяма степен те съответстват на съветите, които дава Дейл Карнеги:
“Дванадесет правила, спазването на които позволява да склоните хората
към вашата гледна точка”: (1). Единственият способ да победите напълно в спора
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е да се отклоните от него. (2). Уважавайте мнението на противника. Никога не му
казвайте, че не е прав. (3). Ако не сте прави, признайте го бързо и решително. (4).
От самото начало се придържайте към дружелюбен  тон. (5). Заставете събеседника
веднага да ви отговори “да”. (6). Нека повечето време да говори вашия събеседник.
(7). Нека вашият събеседник счита, че дадената мисъл е негова. (8). Искрено се
старайте да погледнете на нещата от гледната точка на вашия събеседник. (9).
Отнасяйте се съчувствено към грижите и желанията на другите. (10). Придържайте
се към по-благородни мотиви. (11). Драматизирайте идеите си. Подавайте ги
ефектно. (12). Предизвиквайте, засягайте болното място, ако друго не помогне.

10.4.6. СИНКРЕТИЧНОТО ВЛАСТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Властното педагогическо отношение е многоаспектно. При взаимодействието
си с детето родителят реализира синкретично всички разновидности властване,
за да постигне по-значителен ефект. Една властна стратегия може да има успех
при едно и неуспех при друго дете. От родителя се изисква гъвкавост, познаване на
различните видове властно въздействие и избор на този от тях или тяхното съче-
тание, което е най-подходящо в момента.

Такава постановка елиминира като некоректен въпроса: кой вид педагоги-
ческа власт е най-добрият? Всеки от тях може да е повече или по-малко ефективен
в зависимост от ситуацията. При това едва ли е възможно една разновидност на
властното отношение да се проявява самостоятелно, освен ситуативно.Това дава
основание да се изследва синкретичното властно въздействие като спе-
цифично, относително постоянно съчетание на видовете властване при един
родител или при категория родители. Всеки от изтъкнатите вече пет вида
педагогическа власт има различен дял в индивидуалната или категориална
характеристика.

10.5. УНИВЕРСАЛНИ ТЕХНИКИ НА ВЛАСТВАНЕ

Правени са различни опити за класифициране на въздействието на родителя
върху детето, които са по същество класификации на техники за властване.

Основният канал за властно въздействие е речевото взаимодействие. Най-
известната от всички системи за педагогически анализ на речевото взаимодей-
ствие е тази на Н. Фландерс [Цит.по Е.Стоунс,1984]. В случая тя е преработена
за ситуациите родител-дете:

Речеви изяви на родителя
Реакция на действията на детето: (1) Приемане на настроението. В мек

маниер се приемат или изясняват установките или настроението на детето, което
може да е позитивно или негативно. Предсказванията за възможното настроение
и напомняне за него също се имат предвид. (2) Похвала или одобрение. Похвала
или одобрение на действията на детето или на неговото поведение. Имат се
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предвид шегата, снемаща напрежението (но не за сметка на други индивиди),
одобрителното кимане с глава, думи от вида: “Продължавай!” (3) Приемане или
използване на изявите на детето. Разкриване, формиране или разработка на
изказаните от детето идеи. Родителят допълва мисълта на детето, но веднага щом
премине към излагане на собствените мисли, речевите му изяви трябва да се
отнесат към категория 5.

Задаване на въпроси: (4) В хода на обосноваването на идеи, родителят
задава въпроси за тяхното съдържание или методика с намерение да получи
отговор от детето.

Собствена инициатива на родителя: (5) Разказ. Привеждане на факти или
съждения; обосноваване на собствените изяви или обяснения или цитиране на
източници. (6) Разпореждане. Разпореждания, указания, заповеди, на които както
се предполага, детето трябва да се подчини. (7) Критично отношение или
потвърждение на собствените пълномощия. Утвърждения, изказани с
намерение да се измени поведението на детето от нежелателно към желателно;
възглас или укор с тази цел; обяснение защо родителят постъпва така, а не иначе;
пределна авторитарност.

Речеви изяви на детето
Провокирани от родителя: (8) Речева изява на детето като отговор на

родителя. Отговор на детето. Родителят е инициатор на действията, той принуждава
детето да прави изказвания и задава ситуацията. Свободата за изразяване на
своите идеи в дадения случай е ограничена.

По собствена инициатива: (9) Речева изява на детето по собствена
инициатива. Децата сами започват разговор, изказват собствени идеи, задават
нови теми за беседата, свободно изразяват собствено мнение и водят собствени
разсъждения. Харесва им да задават интересни въпроси.

Мълчание или смущение (10) Паузи, малки периоди на мълчание или
смущение и в двете страни - родителя и детето.

Първите три категории от системата на Фландърс са важни за засилване на
мотивацията. В общия случай може да се отнесе към опитите за властване чрез
награди категория 2, а чрез принуда - 7. Категории 1,3,4,5 и 6 имат операционен
характер и могат да обслужват всички останали разновидности на властното
отношение.

С.Кратохвил е автор на една много често използвана класификация на
изказванията в груповата психотерапия която напълно може да се отнесе и до
осъществяващите властно взаимодействие родители: въпроси, информация по
разни теми, мнение, отношение, оценка, изражение на актуални чувства, изражение
на емпатия, изразяване на признание, критика и конфронтация, указания и съвети,
поддържане и изразяване на възглед. [S. Kratohvil, 1986]

Що се отнася конкретно до речевите актове на родителя, можем да ги класи-
фицираме според една обобщена класификация, аналогична на тези на С.Ледер,
Б.Биго, Е.Лапински, Й.Малевски, Й.Павлик, Л.Уолберг, С.Кратохвил и др.:
подчертаване, наблягане, акцентиране, проявление на собствени чувства, сумиране,
коментиране, интерпретиране, информиране, даване на указания.[Ibid.]

Елементите на тази и предната класификации са част от по-общия въпрос за
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видовете психотерапевтични техники. Всъщност това са техники, които се прилагат
винаги при необходимост от пряко речево влияние върху хората. Към тях може
да бъдат отнесени:

1. Директивни техники. Представляват указания за нуждата от извършването
на определени действия. Известна е класификацията на Ф. Баркер: указание да
се направи нещо, указание да се направи нещо по различен от досегашния начин,
указание да не се прави повече нещо, което е правено до сега. [Э.Г. Эйдемиллер,
В.В.Юстицкий,1990]

Според Баркер най-много проблеми възникват при указанията от третия
вид. Той предлага следните мерки за усилване на ефективността им: да се направи
директивата колкото може по-точна; да се използва помощта на другите членове
на групата за напомняне на периметъра на забраната; да се установи система от
награди и наказания, които биха помогнали на индивида да се въздържи от неже-
лателни действия. [Пак там]

Другата класификация на директивите е на преки и парадоксални. Целта на
парадоксалната директива е противоположна на декларираната, т.е. изисква се
някакво поведение от подвластния с разчет, че той ще постъпи точно по обратен
начин.

2. Дискусионни техники. Прилагат се при необходимост от обсъждане на
широк кръг от проблеми, засягащи живота на подвластния. При воденето на диску-
сия се използват редица техники (Дж.Перес): ефективно използване на мълчани-
ето, подчертаване на умението да се слуша, насочване с помощта на въпроси,
избирателни реакции, повторение (резюмиране), обобщение, експликация на емо-
ционалното състояние на подвластния, конфронтация с определени мнения или
хора и др.

3. Техники на “обусловено общуване”. Въвеждане на някакъв нов момент в
привичното общуване, със строго определена цел. Типични такива техники са: об-
щуване чрез записки с цел изкуствено забавяне на комуникацията и наблюдаване
на хода й; цветова сигнализация за изпитваното при комуникацията чувство (Дж.
Алгер и П.Хаган); “честна борба” и “конструктивен спор” (Г.Бах, С.Кратохвил) -
регламентиране на правилата за общуване и др. [Пак там]

4. Ролеви игри. Разиграват се ситуации и роли, моделиращи определен тип
взаимоотношения и визиращи определен ефект. Най-често се прилагат в работата
с деца. (А.И.Захаров) Сред най-известните такива техники са “размяна на ролите”,
“жива скулптура” и др. [Пак там]

Сред средствата за властно въздействие върху детето особено място заемат
тези на невербалната комуникация. В много отношения тяхното влияние е дори
по-силно, отколкото влиянието на вербалните средства. Видовете невербална
комуникация са: кинесична (поглед, жестове, изражение, поза); проксемична (про-
странствено поведение, разстояние, височина, ориентация, пространство, терито-
рия); паралингвистична и екстралингвистична (интонация, смях, плач, междуме-
тия, и др.); дактилна комуникация (допир); чрез миризми; чрез външен вид и
личностни особености (дрехи, накити, козметика, татуировка и др.); времева (чрез
закъснението отговора на отправения сигнал); цветова (символна); звукова (чу-
кане, звънци, изстрели и пр.)[Т.Стоицова,1992; Л.Регуш, М.Иванов, С.Иванов,1995].

Описани са следните три основни властни техники в семейството (обикно-
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вено от повечето родители се прилагат в същата последователност - при невъз-
можност първата да даде положителен резултат се прилага втората и т. н.):

1.Индуктивна техника (еквивалент на експертна и наградна родител-
ска власт). Основава се на разсъждение, похвала, обяснение на детето за пос-
ледствията от неговите действия. Основава се на способността на детето да усво-
ява елементи на културното поведение, да разбира обосноваността на родителс-
ките изисквания

2.Лишаване от родителска любов (еквивалент на референтна роди-
телска власт). Свързана е с недоверие, неприемане, игнориране на детето,
изразяване на разочарование от неговото поведение. Основава се на потребнос-
тите на детето от родителска любов и одобрение

3.Принуждение (еквивалент на легитимната и принуждаваща родител-
ска власт). Предполага насилие, заповед, физическо наказание, родителски кон-
трол над желанията на детето.

Изследванията показват, че към ефективните властни техники спадат:
прояви на нежност, вербално обяснение, осъзнаване последиците от постъпките.
Към неефективните такива спадат: физически наказания, заплаха, лишаване от
нещо, охладняване, отхвърляне изолиране.

Особеностите на родителите и по-общо казано системата от културни кодове
са в основата на класификацията на възпитателните техники на Келерхалс и
Монтандон [J.Kellerhals, C.Montandon,1991]:

1.Контрол (принуда и забрана) - определяне и дирижиране на поведен-
ческите актове на детето и обратното - контрол на влиянието на детето върху
възрастните. Конформизъм се постига чрез приложение на забрана и задължение.
Ограничава се или, обратното, разрешава се достъпа до дадени блага или това се
свързва с определени поведенчески актове на детето (забрана и разрешение за
излизане, джобни пари, дрехи, приятели и пр.). Физическите санкции са неизбежна
част от тази процедура. Това е външна и утилизационна техника

2.Мотивация (модификация на баланса цена/личностен профил) -
модификация на съзнанието на детето, промяна на целите на действията. Постига
се съгласие, присъединяване, нова позиция. Вътрешна (интер-) и утилизационна
техника, визираща “апетита” на личността към едно или друго действие и поведение.

3.Морализация (апел към висши ценности) - поставя ударение върху иден-
тификацията с висши ценности (Бог, родина, семейство, труд…), Интериоризацията
им, приемане на другите, легитимиране на ресурсите и с това управление на
действията. Вътрешна и идентификационна техника.

4.Отношение (модификация на контекста на отношенията) -
конформизъм се постига чрез манипулация на интерперсоналното обкръжение
(контекста) на детето, модифициране на интеграцията с другите (например, избор
на приятели на детето, не поощрение на агресивност в детските игри и пр.). Основава
се на идеята, че е по-добре да се формира средата, отколкото самия обект. Външна
и идентификационна техника.

Няколко забележки:
Особено е мястото на санкциите в тази система - те може да бъдат разглеж-

дани като приложен аспект на контрола, но също така и на мотивацията, промяната
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на която е един от ефектите от приложението им.
Честотата на възпитателните актове, свързани с утилизационни техники е

свързана комплексно с манипулацията. Та е по-често свързана със забраната
(контрол), отколкото с убеждението (мотивация)или промяната на психоклимата
(отношения). Данните от изследванията показват, че коефициентът на присъствие
на утилизационни техники е както следва: Контрол (2,6),  Мотивация (2,0),  Отноше-
ние (1,3), Морализация (0,6).

Най-малко модерните техники на принудата са основа открай време на
социализацията. Принудата е твърде важна и незаменима основа на родителските
власт и авторитет.

Обръщането към метасоциални гаранции на родителското влияние (Бог,
родина, труд, семейство…) в наше време се среща значително по-рядко.

Родителите глобално предпочитат налагането (контрол) пред подкупването
на детето (мотивация, отношение).

Социален статус и техники на влияние. Тенденциите са явни: силата на
акцента, който семейството дава на “контрола” намалява с растежа на социалния
статус (65-49%); обратното е при “отношението” (35-65%); техниката “мотивация”
се прилага практически еднакво от всички (28-35%). Колкото по-високопоставено
е семейството, толкова повече прилага индиректни, вместо директни техники на
манипулация.

Образователно ниво и техники на влияние. Тенденциите, свързани с
“контрола” и “отношението” са същите: с нарастването на образованието на
семейството, намалява процента на директните техники (К: 64-40%) и нараства на
индиректните (О: 30-81%), като нараства също и приложението на “мотивацията”
(29-48%). По-образованите родители са и по-добри “педагози”.

Общият извод е,  че присъствието на “Контрола е по-често в основата на
социалната и културна йерархия. Обратното, Реализацията на вектора “отношение”
е във върховете на йерархията.

Стилове на кохезия в семейството и техники на влияние. Като цяло
техниката “контрол” се прилага най-много в семейството тип Крепост (сливане,
затворено) - 65"%; а най-малко в Асоциация (автономия, отворено) - 43%. Има
значителна разлика в социалния статус на семейството: във всички типове в низшите
класи контролът доминира (60-65% срещу  17-40 за другите техники); при висшите
класи тази тенденция е валидна за затворените типове (Крепост и Паралел), но не
и за отворените. Техниките “отношения” и “мотивация” се прилагат най-много в
семейството тип Асоциация (автономия, отворено) - 59% и 40% и най-малко в
Паралел (автономия, затворено) - 24% и 12%, като трябва да се добави, че
тенденцията е една и съща в семейството от низшите и от висшите класи.

Ако семейството е затворено и слято, при което отношенията не са конку-
рентни, се прибягва до превантивен контрол. Ако, обратното, групата е асоциативна
(плюс индивидуалистична и отворена), тези отношения се мултиплицират, те са
конкурентни, там мотивацията е предпочитан инструмент.

Семейството Паралел (автономия, затворено) е една лоша среда за всички
варианти на въздействие, но особено на тези, свързани с комуникацията между
партньорите (“отношение” и “мотивация”).

Пол на детето и техники на влияние. Това не е фактор, който влияе значи-
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телно на приложението на техниките “контрол” (56-57%) и “отношение” (40-41%)
и малко по-силно върху “мотивация” - прилага се с известен приоритет върху
момчето (35 срещу 30%). Вероятно се търси предполагаемата по-голяма рационал-
ност на мъжкото мислене още от най-ранна възраст или самото мъжко мислене
се формира като по-рационално в подобна атмосфера.

Поредност на детето и техники на влияние. Най-малки са вариациите
при техниката “отношение” - 39-46%, като най-рядко се прилага спрямо второто, а
най-често - спрямо последното дете. При техниката “контрол”: при едно дете и при
последното дете нивото е почти еднакво (36 и 42%), първото дете и второто са
много по-често подложени на такъв подход - 62 и 59%. При “мотивация” схемата е
подобна: много ниско ниво при единствено дете (19%) и ниво 30-38% при другите
деца, като пак първото е по-често подлагано на такова въздействие. Изобщо, най-
манипулирано е първото дете, а най-малко - единственото.

10.6. МОДЕЛИ НА ВЛАСТВАНЕ В СЕМЕЙСТВОТО

Всяко отношение в обсега на социализацията е отношение на власт. Родите-
лите са наясно, че властта е основа на семейството и е необходима за детето. В
това отношение почти няма различия между двамата родители.

Съществуват най-малко три основни гледни точки за това, как родителите
като агенти на социализацията могат да реализират властта си [По: J.Kellerhals, C.
Montandon,1991]:

1.Принудителна форма (coersitive) - среща се в 47% от семействата.  Роди-
телите поставят акцент върху силата и надмощието си над детето. Последните
нямат ограничения и резултат от тях е респектирането на детето. Авторитетът на
родителите се легитимира с това, че са възрастни, големи, висши. Акцентира се
върху различията на генерациите и статусите (родителите са тези, които знаят и
могат). Те са оторизирани да налагат гледната си точка на детето, без да е необходи-
мо винаги то да разбира защо е необходимо това. Детската автономия се
ограничава от родителите. Необходимо е безпрекословно послушание. Счита се,
че в повечето случаи в детето се проявяват лоши наклонности и демонстрирането
на една такава силно нормативна власт има за цел временно да намали тази
опасност. Този стил без съмнение предизвиква объркване, нерешителност,
непоследователност. Ето един характерен монолог: “Трябва да има една йерархия
в семейството. Отношенията родител.дете не са на равен с равен. Те са обусловени
от властта. Родителите не може да се наричат на малко име, а само на “мамо” и
“тате”. Трябва да се командва в една атмосфера на любов. Ако няма власт, няма
семейство. Родителите са големи, детето - малко; те знаят, то - не. Родителите са
пример за децата си…”

2.Убеждаваща форма (persuasive, nеgociatrice) - среща се в 38% от
семействата. Ударение се поставя върху необходимостта от разясняване на детето
на последиците от неговите постъпки, както и на необходимостта от подчинение
на родителите. Опора се търси в субективното съгласие на детето с родителите,
във възприемане на родителските указания, въздействие върху съзнанието на
детето, предизвикване на съгласие по отношение на целите и мотивите. Доминира
идеята за постоянни и непременни дискусии, преговори, убеждения, дискутиране,
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обсъждане на различни алтернативи и гледни точки, приемане на позицията на
детето, когато е разумна. Счита се, че властта налагана без обяснение и със строгост
е непродуктивна. Характерно изказване: ”Упражняването на властта не трябва да
става авторитарно. Нашата власт се крепи на взаимен договор. Тя се формира от
толерантност и уважение на другия и върху обсъждане на всички въпроси. Идеалът
на властта не е решението, а съгласието (договора)…”

3.Партньорска форма (structurant, partnership) - среща се в 15% от
семействата. Властта се легитимира от по-големия опит на родителите. Идеята е,
че не трябва да се налага тезата, че “родителят знае всичко и винаги”. Той респектира
с опита си, но се обсъждат начина на живот, бъдещето. Изясняват се ролите на
всички, всеки следва избора си. Възрастния налага волята си по силата на
обективното си предимство (знания, опит) в една среда на малки и големи.
Акцентира се върху задължителния конформизъм при запазена относителна
автономия на всеки. Маркират се границите на свободата, но също и терена на
кооперирането и солидарността. Възрастните налагат принципа на реализма в
отношенията - номинално заложен  поради по-големите ресурси, но не и абсолютен
във времето. Характерно изказване: ”Авторитетът не трябва да е принцип на властта,
тъй като той е по-първичен. Той е преди ръководството. Това е ролята ни да казваме
да/не, да даваме индикации. Той е разбиране, че властта е необходима за детето.

Тези варианти се срещат в различна степен в различните семейства.
Основната тенденция при социалния статус е свързана с принудата: прило-

жението й намалява с повишаването на социалния статус (53-38%). Убеждението
се прилага от всички равномерно - 38-39%.То е най-популярно в семействата със
средно ниво на образование (средно, полувисше) - 52%, а в семействата с основно
и висше образование се среща на ниво 32-37%. Принудата се среща най-много в
културните низини - 57%, след това в семействата от средно към висше образование
нивото е 30-39%.

 Убеждението доминира в семействата от отворен тип Дружество и Асоциация:
41 и 43%, а в другите типове е 30-31% принудата - в затворените типове Паралел и
Крепост: 64 и 57% (в другите: 37-42%).

Убеждението се прилага по-често при момчетата (41 срещу 36%) , а принудата
- практически равномерно (46-47%).

 Убеждението е най-често прилагано в семейството с единствено дете (44%),
там и принудата е най-рядка (35%). Убеждението се прилага най-малко при
последното дете (30%) и почти без разлика при първото (39%) и второто (37%)
дете. Принудата в семейството с повече деца се прилага най-много спрямо второто
дете (56%) и най-малко спрямо първото (40%).

10.7. СТИЛОВЕ НА ВЛАСТВАНЕ

Комбинирането на начините на действие на родителите и основно на двата
вектора: “отношение” и “контрол” води до определянето на 4 специфични стила на
родителско влияние  [J.Kellerhals, C.Montandon,1991]:

Харизматичен (18% от всички) - контролът и отношението са частично
утилизирани.
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Дисциплинарен (38%) - доминира контролът.
Релационен (23%) - доминира отношението.
Аномичен (21%)- никой вектор не доминира стабилно.
Социален статус и стилове на влияние. Има две много ясни тенденции: с

повишението на статуса на семейството нараства честотата, с която се среща
релационния стил (17-35%) и намалява честотата на дисциплинарния (47-19%).
Другите два стила се прилагат със значителни вариации.

Що се отнася до образователното ниво, единствено при дисциплинарния
стил има определена тенденция и тя е намаляване на честотата на приложение
с повишаване на образованието (48-14%). Любопитното е, че всяко ниво на
образование си има своя приоритет: основното - дисциплинарния, средното -
релационния, полувисшето - харизматичния и висшето - аномичния.

Дисциплинарният стил доминира в семейството тип Крепост (сливане,
затворено) - 51%, а най-слабо е представен в Асоциация - 24%; харизматичният
и аномичният доминират в Паралел (автономия, затворено) - съответно 20 и 36%,
а най-слабо са представени в Крепост - 14 и 19%; релационният се среща най-
често в Асоциация (автономия, отворено) - 40% и най-рядко в Паралел - 4%.
Анализът на ниво класова принадлежност показва, че при низшите класи общо
доминира дисциплинарният стил, а при висшите - релационният.

Практически разлики между стиловете, прилагани спрямо момчета и
момичета няма: при дисциплинарния - 40 и 38%; при харизматичния - 17 и 18%;
при релационния - по 23%; при аномичния - 20 и 21%.

Дисциплинарният стил се прилага еднакво спрямо единственото и
последното дете - 25%, и близо два пъти по-често спрямо първото (40%) и второто
(44%) дете. Харизматичният - най-често спрямо първото (23%) и най-рядко
спрямо единственото дете (11%).  Релационният стил - по-често спрямо
единственото и последното дете (31-29%) и най-рядко спрямо първото и второто
дете (19 и 23%).  Аномичният стил - по същата схема както релационния - 33 и 29%
и 18%.

10.8. НАКАЗАНИЯТА КАТО ВЪЗПИТАТЕЛЕН РЕСУРС

Много често прилаган похват във възпитанието е заплахата с наказание. То-
ва е същността на принуждаващата власт. Наказанието присъства без изключение
във всички възпитателни стилове, поради което му отделяме по-специално
внимание.

Технологията на принуждаващата власт и специално на наказанието е
свързана с някои съображения, които трябва да се имат предвид [По: Е.Арънсън,
Й.Мелибруда, А.Ребер].

Много суровото наказание може да предизвика злоба, страх и агресивност.
Суровото наказание често води до съгласие, но рядко поражда интернализация.
За да се установят трайни модели на неагресивно поведение, важно е да се склони
едно дете да интернализира система от ценности, която отхвърля агресивността.
Заплахата с леко наказание сравнена със заплахата със строго такова, има много
по-голям ефект върху децата и обуздава агресивността, тъй като не я предизвиква
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(Е.Арънсън). Тогава детето може да приеме риск с чувство на отговорност, но без
страх. Това създава възможност допускането на грешки да не води до заплаши-
телни последствия. Благодарение на това става въобще възможно ученето и
възпитанието (Й.Мелибруда ).

Заплахата трябва да не е твърде сурова, в противен случай детето не ще има
потребност да търси допълнително оправдание на липсата на агресивност
(Е.Арънсън). Сигурността, която е по-голяма при малка заплаха е едно от основните
изисквания за личностно развитие. Намаляването на заплахата и увеличаването
на сигурността може да се превърне в обща ценност за цели междуличностни
системи, например за семейството. Реализацията на тази ценност често затруднява
постигането на някои краткосрочни цели и може да предизвика отказ от
бързодействащите, но по-малко ценни средства за оказване на влияние (Й.Мели-
бруда).

Заплахата трябва да е достатъчно сурова, за да накара детето да се въздър-
жа от неправилно поведение. Ако не е достатъчно сурова, за да предизвика крат-
котрайна промяна в него, фактически се увеличава привлекателността на нежела-
телното поведение.

Демонстрацията на наказанието на друг агресивен модел на поведение не
засилва агресивността. Същевременно демонстрацията на модел на агресивно
поведение (в живота, книгите, телевизията, киното), която завършва с награда,
засилва агресивността на детето.

Има случаи, когато наказанието и наградата си разменят местата. Някои
деца предпочитат да бъдат наказани, отколкото да са пренебрегнати. В такъв
случай, заплахата с наказание няма ефект.

Детето реагира агресивно не на самото наказание, а на строгостта му. Съще-
ствува освен това връзка между достиженията на детето и ограниченията на
отрицателното социално поведение.

Много често децата възприемат заплахата като дразнител и провокатор на
автономността им. Детето често пренебрегва заплахата, за да доказва на другите
или на себе си, че има качества да се справи с възрастния.

Наказанието не трябва да унижава детето и да му създава чувство за мало-
ценност. Най-добре е то да става без присъствие на странични лица. Заплахата с
публичност на наказанието е сред често прилаганите техники на принуждаващата
власт.

Към тях може да бъдат прибавени някои класически правила за наказани-
ето:

 Цел на наказанието е да се измени поведението на детето, т.е. да е ясно
какво точно трябва да се измени.

 Ако е възможно, по-правилно е да се предпази детето от лошо поведе-
ние, отколкото да се наказва. Ако има съмнение в необходимостта от наказание,
по добре е да не се наказва детето.

 Наказанието не трябва да вреди на физическото и психическо здраве.
 Трябва да се налага само по едно наказание, дори когато са направени

повече от една простъпки.
 По-силно въздейства заплахата от родителско огорчение, отколкото от

самото наказание, особено когато родителите са значими лица за детето (преход
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от принуждаваща в референтна власт).
 По принцип ефектът от наказанието зависи от отношението на наказва-

щия (преди това сърдечен и грижлив или равнодушен и студен). Най-силно това се
проявява при физическите наказания.

 С наказанието трябва да се приключи инцидентът и отношенията между
родителя и детето да започнат “начисто”. В тази насока знаменитият педиатър и
педагог Бенджамин Спок  пише, че родителите дълбоко грешат, като си мислят, че
за децата боят е най-голямото наказание. Те понякога провокират родителя да ги
накаже, включително и да ги набие, за да се приключи въпросът, вместо
непрекъснато да им се натяква [Б.Спок, 1973].

 Наказанието трябва да последва веднага след нарушението. Не е пра-
вилно да се наказват децата с голямо закъснение след простъпката.

 Наказанието е ефективно, ако нарушението е разяснено на детето и  съ-
четано с индуктивна техника. Тогава детето е най-склонно към отстъпка.

 Препоръчва се като наказание да се прилага техниката “тайм-аут” - за
определен период не се общува с детето, то се отстранява от дейностите в семей-
ството или се лишава от някои привилегии.

 Детето е склонно да копира поведението на родителите си, включително
и при наказание. То наказва така, както е наказвано.Тази активност по правило се
проявява когато детето не е контролирано.

 Детето е склонно да избягва наказващите родители,  включително и да
бяга от дома.

 Като общо правило по-леките форми на телесни наказания се прилагат
по-често от майката и по-често на синовете, но при по-жестоките форми на бой
бият и бащата и майката, без разлика синовете и дъщерите. По принцип най-
доброто решение е да се избегнат изобщо този вид наказания, но понякога това е
невъзможно. Те трябва да са действително най-крайна мярка. Боят над детето
най-често е проява на агресивност, насочена вместо към други възрастни: съпруга
(съпругата), началника и пр., към детето. Може да е предизвикан и от други социални
фрустрати.

Санкциите присъстват във всички стилове на влияние с два свои аспекта:
мястото, което им се отделя и начина на санкциониране (на демонстриране на
властта и авторитета).

Следва една класификация на най-честите санкции в семейството [По:
J.Kellerhals, C.Montandon,1991]: мъмрене, предизвикващо афективна реакция
(плач, срам) (3,13); лишаване от телевизия или любими форми на активност (1,76);
заключване в стаята (1,66); удряне на 1-2 плесници (1,46); задължаване да се
извини на трети човек (0,58); лишаване от джобни пари (0,52); задължаване да
прави допълнителни дейности (0,41).

 Очевидно е, че има предпочитани санкции от родителите - мъмренето,
следващите три, сред които е и удрянето на 1-2 плесници, която очевидно не се
счита за физическо наказание в същинския смисъл на думата и е особено често
прилагана от майката, толкова често, че и детето обикновено не я помни като
обида или унижение.

При случаите на избягване на санкции (можело е да се накаже детето, на
това не се прави умишлено) няма определена тенденция, свързана със социалния
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статус - срещат се във всички социални страти почти равномерно (50-58%), но
леките санкции се увеличават с по-високата класа (37-56%). Аналогична е и връз-
ката с нарастването на образователното ниво на семейството нараства приложе-
нието на леките (37-60%) санкции, но и случаите на отказ от санкции (44-65%).

Най-много леки санкции налагат семействата от тип Асоциация (автономия,
отворено) - 49%, а най-малко - от Паралел (автономия, затворено) - 32%. При по-
низшите класи, обаче най-много откази от санкции има в семейството тип Крепост
(50%), което е специфично, в останалите случаи разлики на статусно ниво няма.

Данните показват, че по-често се наказват момичетата: леки санкции - 49 на
34%, но и по-често родителите им се отказват от санкция, прощават им (55
срещу 47%).

Най-малко е наказвано леко първото дете (34%), при второто процентът е
вече 45, при последното - 58... Обратно на това е и строгостта на наказа-нията.
Най-често прощават на най-малкото дете (58%), в другите случаи процентът е от 48
(второто) до 54 (единственото).

10.9. ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕЖЕДНЕВНАТА ДИСЦИПЛИНА

Това е елемент и на нормативната стабилност, и на комуникацията. Няколко
са основните моменти: часове за лягане, ставане, хранене; тръгване и връщане от
училище; излизане (честота, час на прибиране в къщи); почивни дни; лична хигиена;
хигиена в дома; религиозни дейности; достъп до хладилника (храна) и до
телефона… Следват данни за отделните елементи на ежедневната дисциплина
[По: J.Kellerhals, C.Montandon,1991]:

В 98% от семействата на детето се определя час за прибиране, когато излиза.
В 97% се изисква да казва къде и с кого излиза. В 93% от детето се изисква да
подрежда стаята и вещите си. В 92% от семействата детето като цяло през
седмицата си ляга в определен час, като в 50% той е преди 21 часа, в 42% - между
21 и 22 часа и в 10% след 22 часа. В 79% от семействата детето може да носи
каквито си поиска дрехи. В 66% от семействата се осъществява контрол над книгите,
списанията и програмите по телевизията, които детето чете или гледа. В 52% от
семействата от детето се изисква да прави стриктно тоалета си (баня, зъби и др.).
В 48% от семействата се осъществява контрол над религиозните ритуали, в които
детето участва. В 31% от семействата детето може да телефонира само след
разрешение. В 29% от семействата детето има достъп до храна само след
разрешение. В 15% от семействата от детето се изисква да става в определен час
през ваканцията. В 14% от семействата детето след училище може да се върне в
час, който пожелае.

Всяко дете има определено ниво на автономия, допускана от родителите по
отношение на пари; избор на религия, приятели, занятие и бъдеща професия;
училищна подготовка; за това, което прави и казва на публични места; това, което
прави и говори на своите приятели; умение да се предпазва от рискови ситуации;
да гледа филми по ТВ и видео и пр. Най-много се допуска от семейството тип
Асоциация (36%), останалите са на ниво 11-17% [По: J.Kellerhals, C.Montandon,1991].
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Анализът показва, че има две основни направления на ежедневната дисцип-
лина:

1.Пространствено-времеви контрол - контрол над хорариума и придвиж-
ването на детето. Силно генерализиран е, упражнява се от 90% от родителите,
разбира се, с някои особености във всяко семейство. Различава се и по отношение
на момичетата и момчетата, малките и големи деца, но присъства практически
при всички родители.

2.Контрол над идентичността - на начина на живот, хигиената, срещите,
учебните занятия, религиозните занимания. Той е много по-малко генерализиран
и вариациите са значителни.

Социален статус и контрол над детето. Категорията свободни професии
и университетски преподаватели е едно изключение и ще му отделим особено
място. При другите категории силата на контрола общо над детето почти не
зависи от социалния статус (40-42%). Пространствено-времевият контрол е
най-слаб (46% срещу 56-58%), а  контролът над идентичността е най-силен
(34% срещу 26-28%) при средната класа. Що се отнася до спомената категория, тя
е уникална с неадекватно ниското си ниво на контрол: общо (25%), както и по
частичните показатели. Разликата е особено голяма при пространствено-времевия
контрол (33% срещу 46-58%).

Драстично нисък е контролът в семействата на висшисти (24% срещу 36-
43%), като разликата е най-голяма при контрола над идентичността (14%
срещу 29-31%), но и при пространствено-времевия контрол не е малка (33 на
41-57%). За отбелязване е и слабият пространствено-времеви контрол в
семействата на среднистите (41%), докато при другия тип контрол такава разлика
няма.

По отношение на контрола са се оформили две категории семейства: с високо
ниво (43-45%) - Крепост и Дружество (общото е сливане) и с ниско ниво (29%) -
Паралел и Асоциация (общото е автономия). Някои по-съществени вариации са
характерни за семействата с ниско ниво на контрол, тъй като при другите са
нищожни: пространствено-времевият контрол е по-силен в семейството от тип
Паралел (затворено) - 46% на 37%, а контролът над идентичността пък е по-
силен в семейството от тип Асоциация (отворено) 21% на 12%. При семействата от
висшите класи пространствено-времевият контрол като цяло е по-слаб, докато
при контролът над идентичността практически няма разлики. Най-много
разлики има при семейството от тип Асоциация, значително по-силно контролирано
при низшите класи.

Противно но традиционните разбирания, по-силен е контролът над момчето:
както общото ниво (43 на 36%), така и пространствено-времевият контрол
(54% срещу 47%) и контролът над идентичността (31% срещу 24%)

 Като цяло разликите в силата на контрола са малки - 34-44%, като два полюса
са пак първото (44%) и второто дете (36%). Единственото дете е най-слабо
контролирано (34% общо). При повече деца първото е в много интересна ситуация:
изключително строг пространствено-времеви контрол (64% при 42-46% на
другите) и най-слаб контрол над идентичността (24% срещу 30-33%).
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11. ОСОБЕНОСТИ НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ
ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ У НАС

11.1. ЕТНО-КУЛТУРНА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ

Съвременното българско население е разнородно. Основните етноси в него
са както следва: българи - 87.8%, турци - 8.5%, роми - 2.6%, арменци - 0.3%, руси -
0.2%, други - 0.6%.Разпределението по религии е следното: Православни христи-
яни - 85%, Мюсюлмани - 13%, Юдеи -  0.8%, Римо-Католици -  0.7%, Протестанти -
0.5%, Армено-Грегорианци и др.

Основите на българския етнос се формират през ІV-VІІ век със заселването
на славянски племена, които асимилират местното тракийско и гръцко население.
От VІІ век по нашите земи пристигат прабългарите, които са номади от тюркски
произход. Между прабългарите и славяните се образува съюз, прераснал в
държава, но истинската спойка се дължи на приемането на християнството през
ІХ век. Постепенно славяните асимилират и прабългарите, така, че около ХІV век
населението има подчертан славянски характер и хомогенност.

С нашествието на османските турци и последвалото робство положението
не се променя. Българският етнос запазва своята специфика и не се турцизира,
въпреки опитите в някои райони. Само част от населението приема
мюсюлманската религия, но не се отказва от българското си самосъзнание. Върху
бита и културата на тези българи (т.н. помаци), включително върху живота на
семействата оказва силно влияние традиционната мюсюлманска религия.

В религиозно отношение българите са в преобладаващото си мнозинство
православни християни.

По българските земи турците се заселват след края на XIV век, пристигайки
като завоеватели и поробители. Представляват пъстра етническа и расова картина
- множество тюркски племена, арабски племена, ислямизирани християни от
различни етнически групи, включително част от българското население. С течение
на времето стават по-хомогенни, но и до сега вътрешните различия са големи.

В религиозно отношение са мюсюлмани с малки изключения.
Българските турци говорят на диалект на турския език, който се различава от

съвременния книжовен език в  Турция. Това поражда трудности при усвояването
му от децата.

През 1985 г. беше предприета акция за насилствено българизиране - т.н.
“възродителен процес” - промяна на имена, забрана на всички елементи на
културата и традициите на официално и битово ниво. След краха на тоталитарната
комунистическа система отнетите права и свободи бяха възстановени.

През последните години тече процес на консолидация на етноса, мобилиза-
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ция, изтъкване на етнодиференциращите маркери. Силно е медийното влияние
на турската спътникова телевизия и радио.

Турците основно се занимават със селско стопанство и живеят в села и малки
градове. В имотно отношение не са еднакви - в Северна България живеят в едни от
най-плодородните земи, а в Южна - обратно.

Отношението на българи и турци на битово равнище никога не е стигало до
крайности, въпреки езиковата и верска несъвместимост, както и образа на
поробителя. Това е факт дори през войните от 1912-13 г.

Циганите произлизат от Индия. Търсейки прехрана и под натиска на други
племена те са се премествали на север след ІХ-Х век, достигайки Византия, откъдето
започват да се разселват в различни посоки. Основна част от циганите остават в
пределите на византийската империя, поради което Балканите се смятат за втората
им прародина.

В България след  (XV в.) се разселват по цялата страна.
Първоначално циганските групи са били посрещнати радушно, но с течение

на времето отношението към тях в Централна и Западна Европа се променя. За
тях се създават специални закони - принудително ги заселват, изгонват ги от
пределите на някои страни, изгарят ги като магьосници. По време на II-та световна
война циганите са пострадали подобно на евреите най-жестоко от фашистката
власт, огромно множество от тях са били избити в концентрационни лагери.

По-различно е било положението на циганите в Балканските земи. Те
сравнително безпроблемно са се вписвали в тогавашното общество на Турция.
Това отношение се запазва и до сега.

Циганите както навсякъде по света така и в България не са хомогенна маса,
а се делят вътрешно на групи и общности. Вътрешно груповото си деление циганите
са донесли от прародината си древна Индия, и са го модифицирали в историческото
си развитие, така че то е една от най-съществените им културни характеристики, но
то е пречка за народностното им осъзнаване. В България се делят на четири
големи групи, всяка от които на по на няколко по-малки, като говори на специфичен
диалект. По-голямата част гравитират към турците (т.н. турски цигани), а по-малката
- към българите (български цигани). В религиозна отношение повечето са
мюсюлмани и православни християни, но в последно време и при двете
подразделения се наблюдава влиянието на различни протестантски църкви и
секти. Повечето живеят заседнал живот, но има и чергари.

Ромите в България са билингви - от най-ранна възраст започват  овладя-
ването на втори или трети език (турски, български), като примесват ромския с
турски, румънски или български думи.

В циганското население се формира една идеализирана “ромска
идентичност” (терминът “ром” като събирателен и елиминиращ вътрешните
различия) с две основни функции: да са база за отношение към другите социални
групи, когато са добре усвоени и интериоризирани и да са бариера за затваряне и
защита при заплаха от другите групи (българи и турци) - “ромизация”, разбирана
като радикална “дебългаризация” и “детурцизация”.

Арменците в основната си маса се заселват в България след турския геноцид
от 1910 г. Изповядват собствен и много стар вариант на християнството - Армено-
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Григорианска църква (III век). Служат си с особена азбука. В България живеят в
големи градове - София, Шумен, Пловдив, Русе и др. Занимават се с традиционни
занаяти - златарство, часовникарство, както и работят в промишлеността и услугите.
Заможни и образовани - имат значителна интелигенция. Имат собствени клубове
и просветни организации. Издават вестници и книги.

Евреите са били третата по големина малцинствена група в България. Живе-
ят тук от Средновековието. Основно са групирани в големите градове. България не
помни антисемитски изстъпления. През II световна война са защитени от бъл-
гарското население и не е допуснато унищожаването им в концентрационни лагери.
След 1948 г. значителна част се пресели в Израел. Следващата вълна на изселване
е след 1989 г. В момента са останали много малко и основно възрастни хора.

Русите са основно в смесени бракове и са асимилирани от българското
население.

11.2. МАЛЦИНСТВЕНОТО СЕМЕЙСТВО

При малцинствата може да се говори за традиционно и нетрадиционно (за
етноса) семейство. Среща се трети тип - аномирано, което е най-характерно за
ромите.

Традиционното семейство, обикновено е многолюдно и се състои най-
малко от 3 поколения роднини и близки. Влияние върху детето имат не само
майката и бащата, но и останалите близки, като всеки има своето място според
възраст, пол, и влияние. Ефектът от това влияние зависи от това доколко заедно
живеят роднините (най-силен на село). Най-често се среща при турците и ромите,
при които няколко такива семейства образуват често голям влиятелен род.

Атмосферата в такова семейство е повлияна от традицията и религията. Всяко
дете на което е отредено да расте в такъв вид семейство има своето място в него
и то се определя в зависимост от неговата възраст, пол, “пореден номер”. В голямото
и пълно традиционно семейство цари дух на страхопочитание, уважение, безпре-
кословно подчинение на старите (по-силно изразен при ромите и турците и по-
слабо при българите) и всичко това се определя от финансовата зависимост на
родителите.

Нетрадиционно семейство. Основно се среща в градовете Семейството
най-често е от нуклеарен тип. В него двамата или поне един от родителите е с
висше или полувисше образование. Такива се и повечето смесени бракове.

Най-характерно за смесените бракове и за тези семейства от малцинствата
е категорично етническо самоопределение, но с осъзнат стремеж да живеят като
доминантния етнос (българи, турци) и същевременно да съхраняват ценностите
на своя. Ясно осъзнатият стремеж на тази семейства да се наложат както сред
доминантния етнос, така и сред своя ги прави много сплотени, амбициозни и
твърде чувствителни.

Аномиращо се или вече аномирано семейство. Среща се най-много при
ромите. Характеризира се с безработица, малък или никакъв интерес към
образованието, просене, проституция, алкохолизъм, наркомания, скитничество...
Децата са свидетели на семейна агресия и физически тормоз. Това оказва вли-
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яние върху тяхното психично здраве и понататъшното им поведение в обществото.
Малцинствени семейства. Семейната поддръжка на детето служи за

конструиране на собствената психика - майчин език, музика и т.н. - елементи, водещи
до групата. Тези елементи имат две основни функции: да са база за отношение
към другите социални групи, когато са добре усвоени и интериоризирани и да са
бариера за затваряне и защита при заплаха от другите групи.

Детето от малцинствата е подложено на влияния:

• На българското общество като цяло - разпределението на труда, институци-

ите и мас-медиите.

• На училището - системата на училищната сигурност, на българския език

(език на “другите”). Училището е територия на другите, чуждите, “не-нашите”, и
учителят също е такъв. Детето често се страхува. Училището е опасност за всички
деца (страх от слаби оценки, насилие и пр.), но за детето от малцинството този
страх е по-силен. Той е по-силен и в семейството, особено сред майките.

• На семейството - ценности на груповата идентичност; любов на и към

родителите; майчин език (език за емоции и за идентификация) и история; типични
ценности: музика, отношение към труда, смъртта, възприемане на времето и
пространството; особености на груповия живот (организация на семейството,
приятелство, любов, сватби...)

Детето заема 2 основни позиции спрямо културния натиск от страна на
мнозинството: затвореност и отвореност.

Затвореността се изразява в дефанзивни, защитни реакции, стремеж да
се скрие в културната идентичност на групата. Тази насока се стимулира от хабитуса
на семейството - начин на живот, говорене, обличане, изразяване на емоции, жес-
тове, мимика, музика, танци, и т.н. Те действат като една бариера, пречеща за
възприемането на новата култура.

Отвореността се изразява в динамична насока към промяна на своята
културна идентичност и организация и търсене на нови форми за идентификация.
Причините са, че индивидът е способен да направи компромис между
обезценената семейна идентичност във вида, в който е приемлива от обществото
(циганин = крадец, мръсен, прост...) и желаната идентичност, водеща до позицията
“Циганин съм, но не съм като другите цигани...” Именно затвореността основна
характеристика на традиционното, а отвореността - на нетрадиционното семейство.

11.3. ПРЕДСТАВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО НА МЛАДЕЖИ -
БЪЛГАРИ И ТУРЦИ

В друга публикация [Иванов, И. Социално-педагогически проблеми на
семейството. Ш., 1995] бяха поместени резултати от изследване на представата
на младите хора за семейството. Съпоставяха се данни от 1974 и 1994 г. (прибли-
зително границата на едно поколение) за българи и турци. Тук даваме някои от
основните изводи.

Причини за сключване на брак. Мненията са почти аналогични, с тази разлика,
че за турците по-голяма ценност имат децата и добрия бит, а за и мотивът за
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българите - избягване на самотата.
Кога да се сключи брак. И двата етноса определят като най-важни

предпоставки жилище, работа, висше образование.
Възраст за встъпване в брак. По този показател мненията на българи и

турци почти напълно съвпадат (26 за мъжа и 23 за жената). Турците запазват,
макар и по-слабо тенденцията от преди 20 г. да считат по-младата възраст за
оптимална и за мъжа, и за жената, но разликата е незначителна.

Отношение към родителската забрана. Турците са по-колебаещи се, а
българите - по-решителни. И при двата етноса, обаче става въпрос за неподчине-
ние.

Съвместен живот с родителите. Не биха живели с родителите си около 1/
3 от българите и турците. Временно биха го направили останалите. В това отноше-
ние трябва да се отбележи отстъплението от традиционния патернализъм при
турците при младото поколение.

Материална осигуреност на съпруга. При съвременните младежи прави
впечатление по-големият прагматизъм на турците, изразяващ се в стремеж към
материално подсигуряване на брака и семейството поне в началото на съвместния
живот. Същият извод важи и за отношението към професията на съпруга. Турците
са по-рационални “избиратели” и включват повече аргументи при преценката на
качествата на бъдещия си партньор.

Местожителство на семейството. Повече от 90 % от турците гравитират
към провинциалните градове, докато българите са по-вариативни. Младите турци
не се стремят вече към селото (традиционно за предишните поколения).

Разведеният и вдовецът като партньор. По-традиционна и консервативна
е позицията на турците, чийто по-строг морал отхвърля подобна комбинация или
поне кара човек силно да се съмнява в нейната успешност.

Предпоставки за щастлив брак. При турците има тенденция към прагма-
тизъм - акцентите са върху уютната битова обстановка, жилището, секса, докато
при българите доминира културният фактор - общите възгледи, еднаквото културно
равнище.

Кой да има решаващата дума в семейството. Интересно развитие има
при младите турци. Въпреки, че традиционно са за мъжка власт, за 20 г. процентът
на последните е спаднал над 3 пъти за сметка на привържениците на равнопра-
вието (увеличили се 2 пъти), който е на нивото на представите на българите.

Желани деца в брака. Репродуктивната нагласа на младите българи и турци
е еднаква: 1,92 - 1,95 деца. Преди 20 г. при турците много повече са били хората,
искащи над две деца.

Отношение към изневярата. По този параметър са отчетени едни от най-
значителните разлики между българи и турци. Турците са безкомпромисни и
отмъстителни, българите - толерантни и склонни към прошка.

11.4.  СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ

Данни за особеностите на семейството при трите основни етноса у нас може
да се видят и в други наши публикации [Иванов,И. Проблеми на интеркултурното
образование. АКСИОС, Шумен, 1997. и Иванов,И. Съвременното българско



148

семейство като възпитателна среда. - Педагогика, 1998, №2].
Най-важният извод от тях е, че близостта между семейните среди на трите

етноса е значителна, като най-голяма е между роми и турци (коефициентите на
корелация са: българи-роми=0,48; българи-турци= 0,56; турци-роми = 0,69).

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО
То е значително “по-меко” в отношението си към децата - съотношението на

строгост към либерализъм е 0,51 към 1 (недостатъчна строгост при наказание в
24,63%, завишено ниво на удовлетворяване на потребностите на детето в 7,46% и
недостатъчно количество забрани - 20,90%  от случаите, заедно с това изпитва по-
голяма възпитателна неувереност (6,47%) за разлика от турското, което сигурно
следва традиционния за етноса си морал. Българчето расте в най-либерална въз-
питателна среда.

Много по-рядко се среща семейство с по-”твърд” стил на възпитание: със
завишен контрол (14,93%) и извънредна строгост при наказание (7,46%).

Българското семейство е с най-рядко срещани извънреден невротизъм и
неправилни нагласи във възпитанието.

ТУРСКОТО СЕМЕЙСТВО
То има най-”твърд” стил на възпитание от трите основни етноса: съотно-

шението на строгост към либерализъм е 2,25 към 1. Твърде често отношението
към детето е определено от контрола, строгостта и забраната, които се срещат в
доста турски семейства в по-силна от необходимата степен (съответно в 18,66% от
семействата, 44,78% и 50%). Заедно с това, обаче често се срещат и случаи на
либерализъм: завишено удовлетворяване на потребностите на детето (17,16%),
недостатъчно количество забрани към детето (19,40%), недостатъчна строгост
при наказание (14,93%). Тъй като турското семейство е с най-висока педагогическа
култура (липсват случаи на съперничество между родителите, възпитателната
неувереност е на най-ниско ниво от трите етноса - 5,49%при 6,47% на българите и
8,16% на ромите), по скоро може да се говори за два типа турско семейство -
традиционен и либерален.

Обща за всички етноси е тенденцията за предпочитане на традиционните
мъжки качества, но много по-силно изразена при турците (66,42% срещу 26,12%
при българите и 30,61% при ромите).

Още нещо трябва да се отбележи за турското семейство: то е най-невротично
(неадекватни родителски чувства, фобия от загуба на детето). Извънредният
невротизъм формира 4,73% от семейната атмосфера срещу 2,00% на българското
семейство и 2,04% на ромското семейство. Към това трябва да се прибави и фактът,
че то е и семейството с най-много и силни неправилни нагласи - 18,84%.

РОМСКОТО СЕМЕЙСТВО
Ромското семейство е от маргинален тип и гравитира към другите два по-

многобройни етноса. Не трябва да се забравя и че ромите са нехомогенен етнос с
различни вътрешни субкултури и съответно семейни култури. Повечето семейства
са по-близки до турските по нагласи (градски роми) - съотношението строгост към
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либерализъм  е 1,59 към 1. Сред тях доминират “твърдите” семейства: със завишен
контрол над детето (40,82% - 2-3 пъти по-често срещан от другите два етноса),
забрани (30,61%) и строгост при наказание (30,61%). Доста са и либералните - със
завишено ниво на удовлетворяване на потребностите на детето (24,49%) и
недостатъчна строгост при наказание (20,41%). Сигурно и едното и другото се
срещат в някои семейства, защото непоследователността във възпитанието
(признак за ниска педагогическа култура) е няколко пъти по-честа, отколкото при
другите два етноса (14,29% срещу 3-4%). Ромското семейство също е и  най-
неуверено при възпитанието.

Ромчето притежава някои характерни особености: отрицателна самооценка
като за ненужно и неоценено същество; затвореност, оттегляне в собствен свят
или агресия към онези които заплашват живота му; ниска способност за социална
ориентация; “деца с които се злоупотребява” - принуждавани са да просят, скитащи,
бездомни, често са обект на насилие; отсъствието на качествена семейна среда.

Статусът на семейството е и статус на детето, докато то не завоюва свой
собствен. При ромското дете той е неблагоприятен. Много висок е процентът на
родители с криминални прояви, алкохолизъм, проституция, като това се отразява
отрицателно на децата им.

Ромските семейства масово са белязани с бедност, недоимък, безработица
на един, а понякога и на двамата родители. Голяма част от майките са малолетни.
Жилищните условия са мизерни - градски гета с висока гъстота на населението и
липса на санитарни условия. Нерационалното хранене на децата от ромски
произход, е масово явление, като често те гладуват. Често при тях е налице психичен
дискомфорт, породен от произхода им и стереотипите на макро обществото спрямо
техния етнос - неразбиране, подценяване, дискриминация

Бедността остава малко време за съвместни занимания на родителите с
детето, особено интелектуални, освен свързаните с удовлетворяване на първич-
ните потребности. Децата недостатъчно участват в ситуации на активно речево
общуване с българите и изобщо с родителите си - в резултат се получава общо
изоставане в езиковото развитие (бедност на активен и пасивен речник) и слабо
владеене на български език. В резултат се получава некачествен билингвизъм
или трилингвизъм често стигащ размерите на езикова бариера, непозволяваща
успешното обучение на децата.

В традиционната ромска култура липсват игри, наподобяващи трудова дей-
ност, възпитаващи качества на трудолюбие постоянство, задълбоченост, търпение
които са изключително необходими за пълноценното развитие на детето.

Липсата на специални места за игра на децата води до вандализъм, бездел-
ничене, както и до чести конфликти между съседите.

Липсата на адекватни социално ценни модели за идентификация, с които се
усвояват нормите и ценностите на обществото, затруднява социалната адаптация
и ориентация.

Ценностната система на семействата от ромски произход се характеризира
с преимуществена ориентация към днешния ден и пасивност.

Различните порнографски източници на информация изграждат мотивацията
за ранни (11-12 години) и безразборни сексуални връзки и проституция.

Част от ромските общности, са се върнали към чергарския начин на живот в
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рамките на страната и чужбина. Номадизмът откъсва децата от съвременните
условия на живот, медицински грижи и образованието за дълги периоди от време.

12. ГРЕШКИ В СЕМЕЙНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Грешките в семейното възпитание са често срещано явление. Те са резултат
от недостатъчната компетентност, както и от други, по-фундаментални основания.У
нас публикация на тези тема има Симеонка Бъчева [С.Бъчева,1989] . Във Франция
с проблeма се занимава Анре Вери [A.Wery,1974].

12.1. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕТЕТО

Очакванията на детето са, че ще получи сигурност, защита и любов. Има реди-
ца случаи, при които семейството не изпълнява тези си функции поради различни
причини.

Двата основни проблема на детето може да се означат с термините отхвър-
ляне и незащитеност [A.Wery,1974].

1. Отхвърляне
Има два варианта на извращения на семейния психоклимат. Едната форма

е авторитарна и тиранична, често агресивна и дори садистична. Среща се при
родители, които не са желали детето си по различни причини. Води до озлобяване
на детето, до силна защитна агресивна реакция спрямо родителите. Другата форма
е в условията на един либерален и повърхностен семеен климат, където доминира
общата незаинтересованост. Детето е оставено на себе си, то се оправя само и
действително развива впоследствие комплекс от естествени качества - егоизъм,
саможивост, егоцентризъм и пр. Такива деца са често клиенти на специализираните
заведения от най-ранна възраст.

2. Незащитеност
Детето е изоставено на произвола на средата. Също има два варианта. В

авторитарния  детето попада в границите на един тираничен модел, изискващ
конформизъм, тревожност, перфекционизъм, ексхибиционизъм и др.подобни
качества… В либералния модел следствията са най-вече поражения на психиката
и развитие на тревожност, ексхибиционизъм, автоеротизъм и др. сексуални
отклонения. Отсъствието на умение за самооценяване развива пасивност, апатия,
инфантилизъм, дезорганизация, но и агресивност и хулиганство.

12.2. НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕВИАЦИИ НА СЕМЕЙСТВОТО
КАТО ЦЯЛО

Понякога семейството се разделя на съставните си елементи. Това е един
продължителен процес на дезинтеграция. Разединението има няколко аспекта:

“Несъществуващи огнища”. Става дума за семейства, които само формално
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съществуват поради някои религиозни или светски причини (недопустимост на
развода или невъзможност да се направи по икономически причини). За възпитание
е несериозно да се говори, поне за общо, тъй като децата обикновено се поемат от
по-отговорния родител (най-често майката), но не са редки случаите, когато и
двамата родители демонстрират своето дистанциране от семейното възпитание
и детето става жертва на улицата.

“Нестабилни огнища”. Това са основната група подобни семейства. На пръв
поглед изглеждат по-успешни, но са голяма опасност за детето. Латентната война
между родителите, която се води с временни затишия и примирия създава една
много нервна атмосфера. Разногласията са два вида: (а). Остри. Те не са вредни
в един по-широк аспект за детето, тъй като играят ролята на катарзис, след който
семейството започва нов живот. При всеки подобен скандал детето се
идентифицира с някой от родителите си и много често възприема неговото
поведение за свой идеал. (б). Латентни. Те са с по-слаба интензивност, но затова
са по-чести, придобивайки формата на “студена война”. Много често родителите се
стремят да привлекат детето на своя страна в дългосрочна перспектива. Чест
сценарий е конфликтът поради компенсация за загубена сексуална свобода.

“Разрушени огнища”. При продължително отсъствие на единия родител
(смърт, развод, болест, командировка и пр.)

Причините  за разединенията са три големи групи:
1.Социално-психологически. Могат да бъдат групирани в две основни групи:
a). Нереализирана двойка. Образува се от хора, които случайно са се събрали

в определен момент. Те имат значителна сексуална дисхармония (фригидност,
импотентност…), социални проблеми (прекомерни амбиции, отказ от обвързване
и др.), фундаментални психологически проблеми (хомосексуализъм, бисексуалност,
мъжествена жена,  женствен мъж и пр.)

б). Лошо реализирана двойка. При тях има дефекти в разбирането на ролята
на родителите или несъвместимост, пречеща на съвместния живот в двойката
(дисхармонии)

2.Икономически: прекалено ниско ниво на жизнен стандарт, водещо до
потискане на детското поведение; акултурация по икономически причини; лоши
жилищни условия и др.

3. Личностни: нова любов, изневяра, болестни състояния и пр.

12.3. НЕПРАВИЛНИ НАГЛАСИ НА СЪПРУЗИТЕ

Срещат се 7 такива неправилни нагласи: негативна, аскетична,
потребителска, собственическа, паническа, безразлична, егоистична.

Негативна - проявява се на полова основа. Отношение към момичето като
към бъдеща жена и към момчето като към бъдещ мъж, възприемани като
съвкупност от пороци. Много често се проявява при разведените родители.

Аскетична - проявява се в отрицателното отношение към множество
елементи на живота, които може “да развратят” детето. Стремеж да се предпази
то от съблазни поне до определено време. Лишаване от джобни пари, модни
дрехи и т.н., както и отхвърляне на “перверзиите”, “глезотиите”. Недопускане на
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свобода в избора на приятели, свободно време и пр.
Потребителска - на детето се гледа като на “стока”, с която може да се търгува

и качеството на която не трябва да се наруши (култ към девствеността). Внушава се
страх в тази насока. Същевременно, най-често на момчето се внушава, че трябва
да вземе от живота всичко, без да се обвързва.

Собственическа - изразява се в стремеж да се ръководи детското поведение
до най-малките подробности.

Паническа - свързана е с незнанието. Детето се възприема като малко и
проявите му, израз на нарастващата зрелост се тълкуват като патология и винаги
са изненадващи за родителите. Реакциите им са непредвидими.

Безразлична - универсалната позиция е: “животът сам ще го научи на всичко...”
Детето живее в атмосфера на отчуждение и студенина.

Егоистична - да се живее “за себе си”, а не за децата. Често се среща в
семейства, при които детето е било нежелано.

12.4. НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕВИАЦИИ НА РОЛЯТА НА
МАЙКАТА

Те са истинска трагедия за семейството, тъй като няма как да бъдат
компенсирани. В ранната възраст на детето имат принципно значение за неговото
развитие. Следващите моменти в живота му са много често следствие от тях.
Основните варианти са:

Базови девиации: майка, която разглежда майчинството като унижение и
като поражение на своята женственост; инфантилна жена, която не осъзнава
достатъчно пълноценно статуса на майчинството и на възрастния човек изобщо;
нарцистична жена, прехвърляща грижите за детето на стари хора или домашни
прислужници; неудачница, хвърляща отговорността за пораженията си на детето;
доминантна и крайна перфекционистка, изразяваща постоянна базисна
неувереност; психически лабилна и твърде често тревожна; садистична, жестока и
злобна.

Недостиг на майчина любов. Изразява се в отсъствие или в индиферентност
при майки, които професионално или в друга връзка са ангажирани твърде силно
с други проблеми и в чиято ценностна система майчинството не е на първо място.
От това се получава чувствен недостиг с крайно лоши последици за детето. Почти
задължително се развива краен егоизъм. Среща се у егоистични натури, както и у
като цяло жени с ниска емоционалност.

Тотална липса на майчински чувства. Поражда се от болестни състояния:
апатия, депресия, забавено езиково развитие, ниска интелигентност, слаба
социабилност; други синдроми: агресивност, аморалност, проституция, шизофрения,
инфантилност, неврози и пр.

Особени случаи: самотна майка със син (особено влияние върху
чувствителността на детето, Едиповият комплекс е неизбежен); вдовица (често
идеализиране на мъртвия съпруг и бащинския му модел); разведена (особена
оценка на ексцесите в семейството и в отношенията мъж-жена).
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12.5. НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕВИАЦИИ НА РОЛЯТА НА
БАЩАТА

Имат не по-малко принципно значение от тези на майката, но пораженията
от тях са в друга насока и са в по-голяма степен поправими от заместители (други
мъже: дядото, вуйчото, приятеля). Основните варианти са:

Недостиг на бащин авторитет. Постоянното отсъствие на бащата от дома,
срещащо се при хора, както незаинтересовани, но и при твърде много работещи
(интелектуалци, ръководни кадри), води често до там, че бащата не познава
семейните проблеми и не е компетентен в тях, той не осигурява действителна
опора и защита на семейството си в много важни за него моменти, тъй като вечно
е зает… Децата очакват мнение и участие както във вътрешния живот (телевизия,
музика, хоби и пр.), така и във външния (разходки, спорт, като, театър…). “Истинският
баща” е модел за подражание от най-ранна възраст - той трябва да знае и може,
да е силен, ловък и т.н. като авторитетът му в детските очи особено в по-ранна
възраст се базира на твърде повърхностни и външни маркери, но които са значими
за детето. Бащиният авторитет може силно да се намали при демонстрация на
поведение, което не е приемливо за детето, при прекалена опозиционност или
еманципираност на бащата, при псевдо-фамилиарност и пр.

Девиации на ролята на бащата. При разминаване на поведението на бащата
и думите му. При толериране или дори стимулиране на детската агресивност. При
потискане на детската инициативност. При “отсъствие” при вземането на важни
решения. При постоянна нерешителност и нежелание да се ангажира с мнение.
При постоянно прехвърляне на своята отговорност на майката и пр.

Тотално неизпълнение на ролята на бащата - при смърт, продължителна
трайна болест, отчуждение и др. подобни. Ефектът е аналогичен на отсъствието му
в живота на майката.

Особени случаи: разведен, вдовец (аналогични нагласи както при майката -
често идеализиране на мъртвата съпруга; особено  отношение към жените),
“институционалист” (училището трябва да се грижи за детето).



154

13. КООРДИНАЦИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И
ДРУГИТЕ АГЕНТИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

13.1. СТИЛОВЕ НА КООРДИНАЦИЯ

Под стилове на координация се разбира начина, по който родителите
контактуват с останалите агенти на социализацията. Те може да се дефинират
като развитие на две основни оси: спецификация - дифузия (на мисиите, зада-
чите и компетентността); участие - неучастие (степента на приемане от
семейството на другите актьори).

Известни са 4 стила на координация [Kellerhals & Montandon, 1991]:

Опозиция - не се признава някаква особена компетентност на другите агенти
на социализацията (училище, роднини, мас-медии и пр.) и оттам родителите считат,
че няма необходимост от отговор на техните влияния. Те се елиминират целена-
сочено.

Делегиране - съществува разбиране за много важната и значима компе-
тентност на другите агенти, без които е невъзможно да се реализират задачите на
семейството. Някои функции се отправят директно и изцяло на тях (особено на
училището).

Посредничество - признава се специфична и лимитирана (ограничена)
компетентност на другите актьори  и институции.

Кооперация - счита се, че компетентостите на всичките актьори са много
дифузни и че без съучастие никой не може да си изпълни ролята.

Изследванията на Келерхалс и Монтандон показват някои зависимости.
Колкото е по-висок социалният статус на семейството, толкова по-често се

срещат вариантите Посредничество (41-81%) и Кооперация (23-45%) и по-рядко
Опозиция (45-18%). Стилът Делегиране не може да се свърже с някаква
определена тенденция. Вариациите са в диапазона 34-44%.

Колкото е по-високо образователното ниво на семейството, толкова по-често
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се срещат стиловете Посредничество (43-68%) и Делегиране (35-57%) и по-рядко
Опозиция (44-20%). По-високото образование стимулира разбирането за
спецификация на агентите, което е и нормалното от педагогическа гледна точка.

Стиловете Посредничество, Кооперация и Делегиране се срещат най-често
в семейството от тип Асоциация (автономия, отворено) - съответно 65%(П), 48%(К),
62%(Д) и най-рядко в семейството от тип Крепост (сливане, затворено) - 18%(П),
9%(К), 37%(Д). Стилът Опозиция се среща най-често в семейството от тип Крепост
(сливане, затворено) - 55% и най-рядко в семейството от тип Асоциация (автономия,
отворено) - 22%.

Стилът Делегиране може да се нарече “момчешки”, тъй като само той се
среща по-често при момчето (42 на 39%). Стиловете Посредничество (51% на
48%) и Кооперация (28 на 26%) са “момичешки”, а Опозиция е еднакво често
прилаган и при единия, и при другия пол (37%).

При единствено дете в семейството най-предпочитан е вариантът
Посредничество (54%). При повече деца, се получават различни картини при
всяко от тях. Най-малкото дете доминира по отношение на стиловете
Посредничество (57% срещу 46-51%), Кооперация (44% срещу 23-28%) и
Делегиране (58% срещу 35-43%) и най-рядко се свързва със стила Опозиция (26%
срещу 34-41%). Второто дете по-често от първото се свързва със стила Опозиция
(41% срещу 34%), другите три стила са по-често явление при първото дете.

13.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖДИЯ ОПИТ ПРИ
ВЪЗПИТАНИЕТО

Семейството в различна степен успява да използва личният си опит, съветите
на приятели, съседи, педагози, психолози и пр. Зависи най-много от типа семейство
и културната среда [Kellerhals & Montandon, 1991].

В редовете, които следват са отразени нагласите на родителите по отношение
на различните външни ресурси.

Със своето възпитание, с опита си като деца се съобразяват в 49% от
семействата и двамата родители, в други 14% само майката и в 17% - само бащата.
Слушат лекции, четат книги, гледат телевизионни предавания на педагогическа
тема в 14% и двамата родители, в други 24% само майката и в 11% - само бащата.
С личните си наблюдения върху другите хора се съобразяват в 86% от семействата
и двамата родители, в други 8% само майката и в 4% - само бащата. Участват в
педагогически курсове в 3% от семействата и двамата родители, в други 7% само
майката и в 3% - само бащата. Обменят опит с други родители в 25% от семействата
и двамата родители, в други 15% само майката и в 14% - само бащата.

По-силна нагласа да ползва чуждия опит при възпитанието на децата си
проявява майката (13,6 срещу 9,8%, както и 35,4% на общо участие). Не може да
не се отбележи, обаче, че значителна част (4 на всеки 10 семейства) считат, че
могат да се справят със собствени средства. Впечатлява също и крайно ниският
рейтинг на професионалните педагогически средства: книги, лекции, курсове и пр.
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Съобразяването с външните модели става по-силно с по-високия социален
статус на семейството (65-86%). Същата закономерност важи и за образователното
ниво на семейството. Колкото е по-високо, толкова по-силно се съобразяват с
външните модели (64-84%).

Съобразяването с външни модели е най-силно в семействата от автономен
тип (Паралел и Асоциация) - 79-80% срещу 56-68% на другите типове.

Връзката с външни модели е най-силна при възпитанието на единственото
дете (75%). При повече деца, с всяко следващо тази връзка отслабва: 73-63%. Тя е
по-силна и при възпитанието на момичето - 71 към 66%.

Обръщение към специалистите - семеен лекар, учители, педагози и психо-
лози, свещеници, полицаи и др.

Честотата на случаите, в които семейството се обръща към специалисти по
възпитание на детето си нараства макар и много леко с нарастването на статуса
на семейството - 20-23%. Аналогична е тенденцията при нарастването на културния
статут на семейството, достигайки своя максимум при хората с полувисше
образование 18-38%.

Апелът към специалистите е най-силен в семействата от автономен тип
(Паралел и Асоциация) - 23 и 33% срещу 16-19% на другите типове.

Когато детето е само едно, обръщането към специалисти става изключително
рядко (11%). Ако са повече, и случаите на ползване на чужд опит са повече, като с
всяко следващо дете, тенденцията е към намаляване (29-17%).

По-често към специалистите за помощ се обръщат родителите на момчето
(24 срещу 17%).

Обръщение към роднините и приятелите. Важността им за семейството
е очевидна, но различна. Числото на процентите показва относителния дял на
семействата, които се обръщат към съответния роднина: братовчеди - 94%,
родителите на мъжа - 89%; лели, чичовци - 88%; родителите на жената - 84%; по-
големи братя и сестри - 66%.

С по-високия социален статус на семейството тенденцията е към  нарастване
на случаите на ползване на такава помощ (50-69%). Колкото е по-висок статуса на
семейството, толкова по-често се срещат вариантите Посредничество (45-69%) и
Кооперация (15-31%) и Делегиране (51-67%). Стилът Опозиция се среща все по-
рядко: 55-26%. Аналогична е тенденцията и при нарастването на образователното
ниво на семейството (47-60%). Колкото е по-високо образователното ниво на
семейството, толкова по-често се срещат стиловете Посредничество (45-65%),
Кооперация (14-33%) и Делегиране (47-81%) и по-рядко Опозиция (51-35%).

Най-много ползват помощта на роднините и приятелите семействата
автономен тип (Паралел и Асоциация): 68-75%. Другите типове са на ниво 35 -
53%. Стиловете Посредничество, Кооперация и Делегиране се срещат най-често
в семейството от тип Асоциация (автономия, отворено) - съответно 67%(П), 38%(К),
69%(Д) и най-рядко в семейството от тип Крепост (сливане, затворено) - 43%(П),
7%(К), 42%(Д). Стилът Опозиция се среща най-често в семейството от тип Крепост
(сливане, затворено) - 55% и най-рядко в семейството от тип Асоциация (автономия,
отворено) - 34%.
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И момчето, и момичето еднакво често принуждават родителите си да търсят
съвети от роднини и приятели - 54%. Стилът Опозиция може да се нарече
“момчешки”, тъй като само той се среща по-често при момчето (48 на 42%).
Стиловете Посредничество (53% на 52%), Кооперация (20 на 19%) и Делегиране
(57 на 53%) са “момичешки”.

Практически всички деца еднакво провокират родителите си за помощ и
съвет от роднини и приятели - 54-58%. При единствено дете в семейството най-
предпочитан е вариантът Опозиция (47%) и Делегиране (40%). При повече деца,
се получават различни картини при всяко от тях. Първото дете по-често от всички
се свързва със стила Опозиция (48%). Второто дете се свързва със стила
Делегиране (57%) и Посредничество (55%). Най-малкото дете доминира по
отношение на стиловете Посредничество (67% срещу 34-55%) и Делегиране (75%
срещу 40-57%).

13.3. КООРДИНАЦИЯ С УЧИЛИЩЕТО

Много тясно се свързва с разбирането, съществуващо в семейството за миси-
ята на училището. Определят се от социокултурните особености на семейството,
типа семейство и характеристиките на детето. В изследване на Келерхалс и Монтан-
дон възможните цели на училището са получили следните оценки от родите-
лите. На първо място е поставено даването  на научни знания и интелектуални
умения (коеф. 0.72). Това са: придобиване на базови умения - четене, писане и др.
(0.95),  обща култура  (0.68), умения за аргументация, риторика (0.54). На второ
място е даването на практически знания и умения (0.38) - свързани със секса и
семейството (0.25), кухня, домакинство, майсторлък (0.39), хигиена (0.50). На трето
място е поставена идеологическата функция (0.29) - да усещат насоката на
социалната енергия (икономика, социология): 0.31, възпитаване на моралност
(0.16), творчество, креативност (0.41) [Kellerhals & Montandon, 1991]. .

Вижда се, че родителите гледат на училището само като на просветен фактор,
свързан с даването на теоретични и практически знания и умения. Това не е толкова
лошо, тъй като все пак е мнение, което е адекватно на действителността. Лошото
е, че идеологическата му функция и особено моралната й страна са толкова
принизени в техните очи. Поради тази причина и тя заема особено място в анализа.

Няма ясна тенденция, свързана със социалния статус на семейството. Всички
семейства практически в равна степен координират дейността си с училището (47-
52%). Много близко е и признанието на значението на училището: 43-47%.

С нарастването на образователно ниво до полувисше се засилва координа-
цията с училището (49-71%), засилва се и признанието на важността му (43-57%).
Висшистите, обаче са много интересен случай - от една страна признават училището
(54%), от друга - не координират дейността си - 37%, т.е. разчитат всеки да свърши
своя дял от работата. Позицията им е елитарна.

По-висока степен на координация се регистрира в семействата от отворен
тип (Дружество и Асоциация) - 51-55%, докато в другите е 48%. Същото наблюдение
важи и за отношението на семейството към училището (54-57% срещу 28-44%
признават важността му).
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Родителите на момичето вярват по-силно в ценността на училището (48%
срещу 46%), но в същото време по-силна координация реализират родителите на
момчето (56% срещу 48%.

Няма данни за връзка с поредността на детето и в двете насоки - координация
(49-54%) и признаване на значението на училището (48-53%) с вариации.

Обърнато към училището, семейството оставя често своите прерогативи на
него. На училището се гледа като на единственото място, където се предават умения
и навици за живота. С развитието на сколаризацията в глобален мащаб,
действително се получава подобен ефект, но той е предимно по отношение на
професионалната подготовка на младежите. В чисто битов и морален план има
неща, които не могат да престанат да са приоритет на семейството. В редица
изследвания се доказва тази теза (Lewis, Le Vita, Hoggart), като особен акцент се
поставя на ролята на майката: счита се че тя е незаменим фактор по отношение
на храната; пространството (като физическо измерение); отношенията с
възрастните; самоконтрола на жестове, мимика, реч (майчин език).

Семейството е център за подготовка на малкото дете за среща с институциите.
То го подготвя за училище (най-вече интелектуално). Тази подготовка се нарича
доста образно “наследство” (hеritage). Отново майката е тази, която си изгражда
представа за “присъщите” на детето й качества (често далече от истината) и се
стреми да ги развива у него. [R. Ballion, 1982, M. Duru-Bellat, A.Henriot-van
Zanten,1992]

В работите на Базил Бернщейн [B. Bernstein,1990 и др.] е регистрирано
влиянието на семейството при формирането у детето на особености на речта:
характер и дължина на фразата, граматична конструкция, честота на употреба на
определени думи, ниво на абстрактност на израза и пр.), като е фиксирана разлика
на ниво принадлежност на семейството към определена социална група. Най-
общо казано речта на децата от висшите и средните класи е “насочена към
личността” и на по-високо културно ниво, докато тази на децата на работниците и
селяните по-инструментална. Установени са подобни разлики и на етническо
равнище (Heath), като в повечето случаи предимството е на страната на
мнозинството, но не е изключено и обратното. Аналогични резултати дават
изследванията на писмената реч на Chamboredon, Prеvot. У нас също са правени
редица изследвания, главно на деца от малцинствата, които доказват техният
некачествен билингвизъм и общото ниско ниво на развитие на речта, резултат от
семейното влияние.

Влияние на семейството при самостоятелната работа на учениците
регистрират Leichter и Lahire. Тя е различна в различните класи семейства. При по-
низшите се изразява в контрол (често формален поради неразбиране) и в общи
напътствия относно подреждането на работното място, тетрадките и пр. Намесата
е директивна, засяга всичко - начин на живот, време и пр. При по-висшите класи
(като правило по-високо образовани) е много по-конкретна и по-мека,
ненатрапчива, под формата на съвети.

Ценностите, навиците, образованието и възпитателния стил на родителите
влияят на училищните постижения на техните деца. Това е свързано тясно със
социалния статус на семейството. В множество изследвания е регистрирана връзка
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между семейните ценности и аспирации и адаптацията на децата към училище.
[M. Duru-Bellat, A.Henriot-van Zanten,1992]

В семействата от по-низшите класи масово се среща фокусация върху
настоящето, предимство на “ние” (колективистични нагласи), пасивност и фатали-
зъм. Това води до конфликт с ценностите на училището: дух на компетентност,
индивидуални измерения, проекция към бъдещето. Води и до едно усещане, че
училището е чуждо. Води до затваряне, “класов етноцентризъм”. Това са все нега-
тивни ефекти в работническите и селски семейства (Combessie).

Регистриран е феноменът “културно лишаване” (privation culturelle) при децата
от дефаворитизираните групи, в това число и при етническите малцинства. Те много
често са възприемани като “лошо дете”, с по-ниски показатели и отношението към
тях е такова. Регистрирани са проблеми с овладяването на езика, по-ниска обща
успеваемост и т.н. В крайна сметка всичко води до конфронтация с културната
система на мнозинството, респективно с децата от доминантните класи (Labov,
Franзois).

Редица изследвания показват особеното влияние на възпитателния стил на
семейството. Най-добра се е оказала атмосферата в семействата с възпитателен
стил “авторитетен контрол” (по Баумринд). Там се е стигнало до поддръжка на
училищната успеваемост от страна на родителите и отчитането й като общо дело и
грижа; има ясни норми за детското поведение в къщи и извън дома; има диалог
родители-дете (Clark). Но има други изследвания, които показват, че тази връзка
не е еднозначна и има етнокултурни измерения. При азиатските култури по-добри
резултати показват децата на семействата, в които има авторитарен стил на
родителско въздействие (Dornbuch, Wood).

Има връзка между натиска от страна на родителите и постиженията. Лотрей
(Lautrey) разглежда три вида възпитателна среда: мека, твърда (ригидна) и
гъвкава. Сравнява се ефекта от тях върху интелектуалното развитие на децата.
Гъвкавата среда е свързана с най-добри постижения при тестирането, с формиране
в по-висока степен на качества като: уважение на чуждото мнение, упоритост,
критичност и образност (креативност) на мисленето. Този стил се оказва най-добър
по отношение на развитието на процесите на асимилация и акомодация (по Пиаже)
в ранна детска възраст. Особено важно за развитието на детето се е оказало
поощряването на автономията и инициативата на детето, афективната им свобода
от родителя, които се срещат в много по-голяма степен във висшите и средните
класи.

Семейството свързва училището и училищните постижения с бъдещето на
своите деца. В това отношение то има определена стратегия. [M. Duru-Bellat,
A.Henriot-van Zanten,1992]

Основен фактор за формиране на стратегия е социалната класа на
родителите.

Най-адекватна се оказва тя при семействата от средната класа, които
разглеждат образованието като централна ценност за бъдещето на своите деца.
По отношение на възможност за възпроизводство, както и за социална мобилност
те са с най-благоприятни позиции.
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При семействата от низшите класи училището се оказва с по-ограничена
ценност. То е разбирано като средство за възпроизводство, а не като средство за
просперитет. Житейският успех се свързва с труда, но не и с образованието (профе-
сията на родителите не е интелектуална). Това не означава негативно отношение,
а по-скоро неутрално.

При семействата от висшите класи, където има една по-голяма професио-
нална стабилност и жизнен стандарт, дължащи се на по-високото образование по-
голяма отвореност към външния свят, отношението към училището е като към най-
важен фактор за житейски успехи. Тази теза може да се илюстрира със следните
данни от Р.Естабле [R. Establet, 1987]:

През последния месец майката е купила книги за детето си: при висши кадри
в 60% от семействата; при служители в 47% и при работници в 43%. През послед-
ния месец детето е посетило две и повече културни прояви: при висши кадри в 68%
от семействата; при служители в 62% и при работници в 48%. Детето е включено в
клубове, кръжоци, секции: при висши кадри в 76% от семействата; при служители
в 62% и при работници в 57%. Родителят има положително отношение към
училището: при висши кадри в 53% от семействата; при служители в 57% и при
работници в 47%. Родителят има ясна концепция за обществото: при висши кадри
в 65% от семействата; при служители в 59% и при работници в 53%.

Други значими фактори са урбанизацията, възрастта и броя на генерациите
в семейството, етническата принадлежност.

Жителството - в селото или в града определя различното отношение към
училището. В селски условия то е ценност, но сама по себе си (училището е основен
културен фактор), като амбициите на се много високи и постиженията не се ценят
особено.

Възрастта на родителите и броя на генерациите в семейството - фактор,
който е доста комплициран (Henriot-van Zanten). Има значение не като абсолютна,
а като относителна величина - позицията в жизнения цикъл на родителите,
принадлежността им към определена генерация и степента на учебното заведение,
в което децата учат. Получават се две вариации: родители от по-старото поколение,
които живеят с едно носталгично и идеализирано отношение към миналото,
изразяващо се и в отрицание на прогреса (срещащо се по-често в низшите класи и
на село) и родители от поколението след 70-те години, които са по-модерни. В
съдбата на двете категории образованието е играло различна роля, оттам и
представлява различна ценност. Като цяло има значение и броя на генерациите в
едно семейство, като влиянието на старите е по линията на първата категория.

Етническата принадлежност на родителите е много значим фактор. При
семействата на имигранти децата са поставени априори в ситуацията на
дефаворитизирани и в по-редки случаи училището е основна ценност, свързвана с
бъдещето на детето. Обикновено такава е бракът с човек от мнозинството (главно
за момичето). Има, обаче една част от родителите (с по-високо образование),
които поставят образованието на първо място.

13.4. СЕМЕЙСТВОТО И УЧИТЕЛИТЕ
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Отношенията на семейството и училището, в аспекта на преките контакти на
родители и учители са друг параметър на семейното възпитание. Изследванията
на редица учени (Clark, Craft, Favre, Montandon) показват някои тенденции.

По-голяма ефективност на училището спрямо семейната среда е
регистрирана при децата от по-низшите класи, при живеещите на село и  при
родители с по-ниско образование [По: M. Duru-Bellat, A.Henriot-Van Zanten,1992].

Родителите от висшите класи са по-независими от информация за детето си,
получавана от учителя. Те обикновено са от два крайни типа: твърде настойчиви и
твърде незаинтересовани.

Родителите от средната класа са по-дипломатични и внимателни, повече
отделят значение на контактите с учителите и се включват с помощ в мобилизира-
щите действия на училището (членове на родителски комитети). Те държат на
добрите си отношения с учителя, уважават го преди всичко на институционално
ниво и с оглед на социалния му статус,  идентифицират се с ролята на “добрия
родител” и търсят информация за детето си от учителя, като с това предизвикват
доброто му отношение като отговор (Sharp, Green, Sirota).

Родителите от низшите класи, както и от малцинствата са определяни по-
често от учителите като лоши и незаинтересовани и за това имат своите основания
- много често в родителски срещи (официални контакти), те отсъстват. Считат се за
безотговорни, груби, консервативни...(Pacaud, Breton, Anderson, Levitt, Reed,
Danahay). Дори когато отношенията са добри, тези родители не виждат
необходимост от едно перспективно мислене за бъдещето на детето си (респек-
тивно отношение към училищните постижения и неуспехи). Училището се разглежда
като едно поле на съревнование, на което тяхното дете вече е загубило още на
старта. Тяхното отношение към училището е променливо и бързо и лесно
преминава от едната крайност към другата (De Quеiros, Henriot-Van Zanten).

Ефективността намалява с нарастването на възрастта на детето. Най-силна
е в предучилищна и начална училищна възраст. Също с нарастването на възрастта
намаляват контактите с инициатор учителя и се увеличават тези с инициатор
родителят (Mager)

Формалните и институционализирани контакти са по-интензивни в градовете,
но не и в кварталите на висшите класи. Неформалните контакти са приоритет на
родителите от низшите класи. Колкото повече се среща училищната неуспеваемост,
толкова по-малко неформални са контактите на учители и родители.

По-възрастните и по-опитни учители по-често са инициатори на контакти,
отколкото по-младите (Huberman).

Отношението на учителите към семейния живот и семейството е
положително. Това може да се види от наше изследване на, проведено през
1996/7 г., чрез модификация на методиката на Т.Шрайбер [С.В. Ковалев,1988]. Тя
позволява да се оцени съвкупната диспозиция на изследваното лице към
семейството. Изчислява се коефициент, вариращ от 0 до 1, като колкото е по-
висок, толкова по-привързан е човек към семейството (напълно положително
отношение). Изследвани са общо 112 учителя.

Изследването показа за цялата извадка: Av=0.73, SD=0.21, V=28.37% - доста
висока привлекателност и средни вариации. Няма статистически значими разлики
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между учителите според пола, образованието, степента на учебното заведение,
възрастта на изследваните (Проверка чрез T-критерий на Велх за  = 0.05).

Според семейното положение на изследваните: статистически значима
разлика между мненията на женените и неженените от една страна и разведените
от друга. Женените и неженените оценяват привлекателността на семейството с
0,79 и се различават само по вариациите в отговорите, които са много повече при
неженените (33,02%), отколкото при женените (17,23%). Разведените имат доста
по-ниска оценка за привлекателността на семейството (0,58) при вариация 26,82%.

13.5. СЕМЕЙСТВОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

Телевизията заема основно място в живота на съвременното семейство.
Отношението към нея, респективно контролирането на децата по отношение на
телевизията (време на гледане, обсъждане на съдържанието на програмите) е
важен показател за координация на семейния живот с външните социални ритми.
Един анализ на възможните полета на една координатна система с две измерения:
надзор и намеса позволява да се отделят четири стила: ръководство, мотивация,
отстъпление, контрол.

Образователна ефективност на телевизията: около 20% от родителите я
виждат изключително в лоша светлина, други 25% са наясно за образователната й
роля; останалите 55% са раздвоени.

Типът на координация на отношението но детето с телевизията не се
определя само от социалната среда и типа на кохезия на семейството. От една
страна семейството тип Асоциация използва най-добре ресурсите на телевизията,
от друга страна контролът е най-ефективен в семейството от тип Крепост.

Колкото по-висок е социалният статус на семейството, толкова по-малко се
гледа телевизия в него: 32-23% гледат телевизия повече от 2 часа дневно. С
нарастването на статуса нараства и процента на стиловете Ръководство и
Мотивация (съответно 34-61% и 15-31%) и намалява на другите два: Отстъпление
(53-26%) и Контрол (38-24%).  Същата тенденция е свързана и с образователното
ниво на семейството - колкото то е по-високо, толкова по-малко да се гледа
телевизия (32-19% гледат над 2 ч. дневно). С нарастването на образованието
нараства приложението на стил Мотивация (17-28%) и Ръководство (31-54%) и
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тенденцията при другите два стила, макар и с някои вариации е към намаляване:
Отстъпление (56-36%) и Контрол (40-28%).

Най-много гледат телевизия в семейството от тип Паралел (автономия,
затворено) - 48% по повече от 2ч. дневно, а най-малко - в Дружество (сливане,
отворено) - 25%. Стилът Мотивация се среща най-рядко в семействата затворен
тип (Паралел и Крепост): 8-15% срещу 23-28%. Също в тях се среща, но този път по-
често стилът Отстъпление: 50-53% срещу 33-48%. Стилът Ръководство се среща
най-слабо в семейството тип Крепост (сливане, затворено) - 32%  и практически
еднакво в другите семейства - 40-42%. Стилът Контрол се среща по-често в
семействата тип сливане (Крепост и Дружество) - 35-44% срещу 23-24%.

Телевизия се гледа повече в семейството на момчето (35 срещу 24% по повече
от 2 ч. дневно). “Момчешките” стилове са Ръководство (42 срещу 37%) и Мотивация
(23 срещу 19%), а “момичешки” - Контрол (35 срещу 33%) и Отстъпление (48
срещу 45%).

Когато детето е само едно, то най-често е контролирано в стил Отстъпление
(51%) и Ръководство (33%). Когато децата са повече от едно, тенденцията е всяко
следващо да гледа телевизия повече (15-38%). Стилът Контрол се прилага еднакво
към всички (35-36%); стилът Мотивация - еднакво към първото и второто (20-
21%) и по-рядко към най-малкото дете (15%). Стилът Ръководство се прилага по-
рядко при всяко следващо дете (53-35%), а Отстъпление - по-често (37-55%).

13.6.  СЕМЕЙСТВОТО И ПРИЯТЕЛИТЕ НА ДЕТЕТО

Отнася се до създаването на позитивен имидж чрез приятелските връзки,
посещения, гости, контрол над детските приятелства.

Съществуват следните стилове на координация: надзор, разубеждаване,
отвореност, безразличие.

По-високо стоящите в социалната йерархия семейства са по-толерантни към
приятелите на детето си: с нарастването на статуса, силният контрол се среща по-
рядко (37-24%) и приемането на гости от детето е по-често (44-69%), по-често на
приятелствата му се гледа като на средство за формиране и затвърдяване на
положителен имидж (17-36%). Аналогична е тенденцията и по отношение на образо-
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ванието на семейството: по-образованите семейства са по-толерантни към прия-
телите на детето си: силният контрол се среща по-рядко (43-23%) и приемането на
гости от детето е по-често (45-61%), по-често на приятелствата му се гледа като на
средство за формиране и затвърдяване на положителен имидж (20-37%).

Най-силен контрол над детските приятелства се осъществява в семействата
от затворен тип (Паралел и Крепост) - 42%, срещу 23-34%. Точно според очаквани-
ята най-приемащи приятелите на детето са семействата от отворен тип (Дружест-
во и Асоциация) - 54 и 61% срещу 41-49%. На двата края на континуума
“приятелството - средство за имидж” са семейството от тип Крепост (сливане,
затворено) - 14% и от тип Асоциация (автономия, отворено) - 43%.

На приятелите на момчето се гледа малко повече като средство за завоюване
на по-добър престиж в обществото (25 срещу 23%). Същевременно родителите
допускат доста повече гостуване на приятелките на момичето (56 срещу 48%).
Иначе контролът по сила е еднакъв (34-35%).

Когато детето е единствено, то е подложено на най-силен контрол (49% срещу
21-36%) и родителите са най-малко толерантни към приятелите му (51% срещу
50-67%). При повече  деца, с всяко следващо силата на контрола намалява (36-
21%) и нараства приемането на приятелите (50-67%).
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14. НАСОКИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО В
СЕМЕЙСТВОТО

Преди да се спрем на някои особености на различните насоки на семейното
възпитание, ще формулираме някои общи положения, свързани с възпитанието
изобщо.

Възпитанието е процес на целенасочено и управлявано взаимодействие
на възпитаника със социализиращите фактори, в хода на който се формират ка-
чества, черти, свойства, знания, умения и нагласи на личността, свързани със соци-
ално ценните отношения и начини на поведение.

Резултат от възпитанието е определено ниво на възпитаност, изразяваща
се в информационна, мотивационна и операционална готовност на личността за
участие в регламентирани от обществото дейности и основани на вътрешна моти-
вация самодейности за задоволяване на различните й потребности.

Възпитанието е социален процес, водещ към определен резултат - контрол
над развитието на генетичните дадености на човека. То трябва да е социално и
биологично адекватно на диспозициите.

То е процес на социализация и се осъществява от индивидуално своеобразни
хора. В качествата на носители на функции и изпълнители на свързани с
възпитанието роли могат да са отделни хора или групи (общности).

Възпитанието предполага поляризация и асиметричност (власт-подчинение)
на ролите на участниците. Дейността на възпитаника е контролируема и целесъоб-
разно организирана, а дейността на възпитателя е стабилна в рамките на определе-
ния локален процес. При определена зрелост на възпитаника, той съчетава в
себе си двете функции (самовъзпитание). При реализацията на възпитателния
процес се спазва принципът за активност и cъзнателност на възпитаниците и
самостоятелност на техните избори, съчетани с контрол и поддръжка от страна на
възпитателя.

Позицията на възпитателя е непременно активна по отношение на възпита-
ника и средата, в която протича възпитанието. Дейността му е съзнателна и
целенасочена. Тя се осъществява в граници, определени от много фактори и от
направлението на активността на възпитаника, като трябва да съществува
съответствие на структурата на целта на структурата на средствата.

В основата на възпитанието е информационното взаимодействие: изпращане,
приемане, прекодиране, обработка, съхранение на информация. Предаването
на информация става в адаптиран вид, съобразен с възможностите на
възпитаниците и педагогическа обработка на средствата за предаването й.
Принципите за подбор на информацията са научност, достоверност, достъпност,
понятност, яснота, концентричност.

Възпитанието винаги е идейно. Неговите цели и средства, както и нормите
на педагогическия труд са производни от морала, правото, религията, идеологията,
науката, изкуството и другите форми на материален и духовен живот на обществото.
То е ефективно при наличие на ясен възпитателен  идеал.

Възпитанието трябва да има ясен адресат - то трябва да е съобразено с
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пола, възрастта, личността на възпитаника и средовите детерминанти на възпи-
танието. То трябва да е своевременно и превантивно.

Принципите, които гарантират успешност на възпитанието са комплексност,
цялостност и непрекъснатост, координиране на възпитателните фактори; система-
тичност на възпитателното въздействие; единство на теория и практика; единство
на емоционално и рационално начало; трайност на резултатите от възпитанието.

14.1. ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

Интелектът е йерархично структурираната съвкупност от способностите,
които характеризират равнището и качеството на мисловните процеси на личността.
Интелектът позволява на индивида в дадена ситуация да открие нейните
съществени за действието свойства в техните взаимовръзки и съгласно това ос-
мисляне да преобразува ситуацията в съответствие с определените цели. (П.Алек-
сандров). Много често в теорията и практиката се употребява и понятието
интелигентност. Различието е условно - интелектът е способност за обучение,
за придобиване на опит, а интелигентността е някаква степен на развитието му.

Има няколко групи теории, свързани с твърде различаващи се определения
за интелекта. В повечето случаи като негова главна особеност се посочва способ-
ността успешно да се реагира в нови ситуации на основата на прозрението или
способността за решаване на задачи с помощта на мисленето, при което най-
важно е разбирането на взаимовръзките.

Най-широко разпространение имат идеите на Жан Пиаже. Той утвърждава
гледната точка, че интелектът е адаптивно средство, висша психична организация,
сложно структурно и функционално образование със специфична възрастова
еволюция, със свои стадии и критерии. Развитието на интелекта се извежда не от
наследствеността, не от автоматичното влияние на средата, а от актовете на вза-
имодействието на субекта, в хода на които се постига  адаптацията и равновесието.

Пиаже различава следните етапи на развитие на интелекта с приблизителни
възрастови граници:

1.Сензомоторен интелект (0 до 2 год.)
2.Предпонятийно, символично мислене (2 до 4 год.)
3.Нагледно мислене (4 до 6 год.)
4.Мислене в конкретни операции (6 до 12 год.)
5.Мислене във формални операции (след 12 год.)
Отделните етапи се формират в течение на развитието и съществено зависят

от влиянието на обучението и възпитанието.
Пиаже защитава възгледа, че познавателните структури, формирани в хода

на асимилативните и акомодационните процеси, не са генетично зависими. Те са
придобити в акт на действие с предметите и взаимодействията с хората. Пиаже
открива общата стратегия в системното взаимодействие на субекта  със средата в
която живее. Само в хода на това взаимодействие се явяват и формират процеси-
те на асимилация и акомодация, които осигуряват познавателното равновесие на
човека със средата [Ж.Пиаже, 1992].

Българският психолог Павел Александров разработва модел на интелекта,
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синтезиран в понятията знание и мислене. Интелектът, според него има процесу-
ална и съдържателна страна. Той е система от процеси и функции с познавателен
характер, но и в същото време е комплекс от знания в хранилището на дългот-
райната памет. Основополагащи елементи в човешкия интелект са знанията и
всички психични функции и процеси в единство със способностите. Интелектът
има две страни - информационно-съдържателна и функционално-оперативна [П.
Александров,1990]. В този смисъл може да се формулират и двете основни
възпитателни задачи, свързани с интелекта - даване на знания (формиране на
светоглед) и изграждане на умения за правилно мислене. Третата е свързана с
изграждането на положителен мотивационен фон на интелектуалните дейности.

Съдържателните насоки на интелектуалното възпитание може да се изразят
обобщено чрез теорията на Дж.Гилфорд. Той говори за 4 типа интелект: образен,
позволяващ с успех да се оперира, да се мисли и разсъждава върху съдържание,
което е кодирано преди всичко в сетивни образци от типа на представата и
възприятието; абстрактен, израз на развити способности за опериране и извли-
чане на информация от изкуствени знаци, символи, цифри или техните комбинации
и зависимости; семантичен, изразяващ се в развита способност за извличане на
информация от думи, изречения, тестове; социален, свързан с поведенческите
реакции и действия, със способността за оценка и извличане на информация от
поведението на хората.

Развитието на съставките на интелекта става под влияние на всички социални
фактори, но най-вече на семейството. В периода на тоталното потапяне на детето
в семейството се извършват естествените преходи от едно в друго ниво (етап).
Семейството може да облекчи и подпомогне този процес, но може и да го затрудни.
От семейните актьори, пък най-голямо значение има майката, особено във
възрастта до 6-7 години.

Интелектуалните занимания в семейството - разговори, отговори на детски
въпроси, четене на книги на детето и от детето, изучаване на чужди езици (в това
число и майчин и официален от билингвите), гледане на телевизия (особено научно-
популярни предавания) и пр. са истинска “храна” за детския интелект. От времето,
което се отделя за такива занимания в семейството може да се съди за
възпитателния ефект върху детето.

Една от типичните грешки в семейното възпитание е в надценяването на
възможностите на детската градина и училището за развитието на интелекта на
детето. Безспорно това влияние е огромно, но само то не стига, още повече, че в
тези заведения детето постъпва вече формирано по определен начин. В  някои
семейства се среща и обратното отношение - подценяване на ролята на училището,
изграждане на отрицателна нагласа към него и пр. И в двата случая подходът е
неправилен. Семейството и училището трябва да си партнират.

14.2. НРАВСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ

Значението на морала като регулатор на отношенията в семейството е по-
особено в сравнение с другите области, защото семейството трудно се поддава на
пряк контрол от обществото. Действителното съдържание на семейните отноше-
ния може продължително време да се прикрива и да се представя в социално
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желана светлина в очите на околните.
В семейната среда детето непринудено получава първите уроци по морал,

изгражда първите си представи за измеренията на съвместния живот, за
елементарните норми на поведение и на взаимоотношения. Освен емоционалната
вътрешна култура, то възпитава и културата на външното изразяване на чувствата,
култура на обноските, на маниерите и т.н.

Всички членове на семейството - майката и бащата, прародителите, братята
и сестрите  имат своето място в нравственото формиране на детето. Ролите им
обаче са специфични и ще бъдат разгледани в една от следващите глави.

Най-честите грешки в семейното възпитание са свързани с крайностите.
Има родители, които прекалено се грижат за децата си,  дори и тогава, когато те
сами могат да направят това в задоволителна степен. Често се стига до дребнаво
опекунство. Това лишава децата от самостоятелност. Чести са техните защитни
реакции. Друга такава грешка е сляпата, фанатична родителска любов, в резултат
на която някои деца стават разглезени, самовлюбени,  дръзки, недисциплинирани,
високомерни. Типична грешка е и липсата на единство между личното поведение
на родителите и предявяваните към детето изисквания. Разминаването на “двата”
морала - изискуемия и реалния е причина за множество отклонения в поведението.

Въпросът за моралното развитие на детето е занимавал много учени. Той е
принципен, тъй като детският морал се формира в семейството и възпитанието на
детето трябва да се съобразява с естествените му стадии. Ще изложим две от  най-
известните теории.

Според теорията на Жан  Пиаже, има два стадия в моралното развитие на
детето, които са тясно свързани с интелектуалното и социалното му развитие:

1.Хетерономен  морал (нравствен реализъм, нравственост на принудата.
Заема възрастта до 10 г. Формира се при неравностойното взаимодействие на
деца и възрастни. Детето е низшестоящо, подчинено. Развива се разбирането за
нравствените норми като aбсолютни, не променящи се, строги и сурови. Параметри:
морален абсолютизъм, представа за неизменност на правилата, идея за има-
нентната справедливост (съдба), оценяване на резултата, а не на намеренията.

2.Автономен морал (нравственост на сътрудничеството). Заема възрастта
над 10 г. Формира се при равностойното взаимодействие на връстници. Отслабе-
на власт на възрастните. Рационален и гъвкав морал. Справедливост. Сътруд-
ничество. Егалитарност.

Според Пиаже, много съществен е периодът на коопериране на действията,
когато  всъщност става преход от принудителното подчинение (родители, учители)
към свободно и доброволно съучастие и съдействие с другите възрастни и деца.
Преди това детето е преминало през две фази на развитие на нормите, които
ръководят неговото поведение - моторни и индивидуални (0-2) и егоцентрични (2-
5). В периода 6-12 г. се ражда умението на детето да кооперира действията си с
другите (една от страните на социализацията). Предстои му заключителният етап
- на кодификация на правилата (след 12 г.).

На тази основа стават 4 трансформации в хода на процеса на социализация
на детето: преход от абсолютен респект (спрямо родителите) към взаимен респект
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(деца-възрастни и деца около тях); преход от персонализирано подчинение към
съзнание за ред (усещане за взаимно съгласие, за “договор”); преход от тотална
хетерономия към реципрочна приложна автономия. Фиксация на чувства за
честност, другарство, феър-плей, справедливост; преход от енергия към желания
и воля за “активно регулиране на енергията” (йерархизиране на задълженията и
удоволствията).

Теорията на Лорънс Колбърг е значително по-сложна. Има четири нива и
седем стадия в нравственото развитие на човека.

Нулевото ниво е наречено предморално (от 2 до 5-6 г) Моралните потребнос-
ти произтичат от базалните потребности на индивида. Усвоява се добро и зло
(приятно и болезнено).

Първото ниво - предконвенционално (доусловно) ниво е свързано с  центри-
ране върху индивида. Оценка се дава изхождайки от последствията на действията.
10-20% от възрастните остават и по-късно на това ниво. Стадиите са два: (1).
Ориентация към подчинение и наказание. (от 5-6 до 7-8 г.) Подчинение на кон-
кретен авторитет или външна сила с цел избягване на наказание. Няма интерна-
лизация на нравствените стандарти. Физическите последствия определят кое е
добро и зло. Егоцентрична гл. т. и смесване на перспективата на конкретния авто-
ритет със своя собствена. (2). Наивно хедонистична и инструментална
ориентация. (от 7-8 до 10 г.) Конкретен реципрочен обмен между хората.
Инструментален егоизъм. Желание за получаване на награди и печалби. Равнопра-
вен обмен на блага. Всеки е прав да прави това, стига да е “честно”.

Второто ниво е конвенционално (традиционна нравственост). Внимание
към традиционните нужди и ценности на референтни групи, доминиращи над лич-
ните интереси. 60-75 % от възрастните. Стадиите са: (3). Ориентация към
одобрение от другите (10-12 г.). Морал на “доброто дете”. Стремеж към одобре-
ние и избягване на неодобрението в чуждите и своите собствени очи. Конформиране
към очакванията на значими други. Потребност от взаимност, кооперация и
одобрение. Възможност и желание за реципрочно поемане на роли и перспективи.
(4). Ориентация към социални авторитети (12-15 г.) Ориентация към “ред и
законност”, към генерализирания “друг” и болшинството. Сляпо приемане на нор-
мите и правилата. Дълг, уважение към властта, ред заради самия ред. Култ към
социалното. Приемане на формални роли и статуси.

Третото ниво е постконвенционално (посттрадиционно). Концентрация
върху абстрактни ценности и принципи. 10-15 % от възрастните. Стадиите са: (5).
Социетарен консенсус и контракт (над 15 г.) Ориентация към социално
договаряне. Нравственост на основата на взаимното съгласие за благото на
общността. Признаване и възпроизводство на социален ред. Стремеж за промя-
на с оглед по-доброто функциониране на обществото. (6). Ориентация към уни-
версални морални принципи (младежка възраст). Самостоятелно следване на
абстрактни морални норми (справедливост, равенство, любов, уважение, власт).
Несъблюдаване на закони, които не се основават на тях. Чрез механизма на съ-
вестта се избягва самообвинението. (7 хипотетичен). Базиране върху универсал-
ната реалност. Основен проблем е отговорът на въпроса: “Как да се живее мо-
рално в един неморален свят?” Предпочитание се отдава на духовно-религиозна-
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та реалност или на общочовешките интереси или на универсалните закони за
развитие на битието.

14.3. ТРУДОВО ВЪЗПИТАНИЕ

Трудът има огромно значение за формирането на човека като член на социума.
Подготовката на младите поколения за трудова реализация с времето се е
превърнало в едно от основните изисквания на обществото. В тази насока е и
основната цел на трудовото възпитание - формиране на качества, черти, свойства,
знания, умения и нагласи на личността, свързани с трудовата й реализация в
живота, достигане на определено ниво на информационна, мотивационна и
операционална готовност за труд.

Съвременното трудово възпитание е сложен и продължителен процес, тъй
като и съвременният труд е много различен от труда в миналото. Той се отличава
със сложна организация (много рядко е индивидуален и почти винаги изисква
координация и субординация), специфична култура (квалификация, високо
интелектуално ниво и пр.), с трудови навици, които се изграждат продължително
време и изискват високо ниво на общо образование.

Трудолюбието е важно личностно качество, но то се съчетава с останалите
социални качества на личността, особено с морално-волевите.

Основите на трудовото възпитание се създават в семейството. Промените,
които станаха в развитието на обществото, обаче го направиха най-слабото място
на съвременното семейно възпитание.

В традиционното българското семейство от прединдустриалното общество
трудовото възпитание се реализираше естествено и спонтанно, защото беше
условие за съществуване - семейството беше производствена единица. Безделието
се презираше, трудът се превръщаше дори в самоцел. Родителите бяха пример за
подражание. Детето се включваше от най-ранна възраст в трудовия процес с всички.

В индустриалното общество ситуацията е различна. Семейството обикновено
не е производствена единица, ако разбира се няма собствен дребен бизнес.
Родителите се трудят извън семейството и дома си. Детето няма пример и не
познава родителите си като работници. Съвременните домакински уреди направиха
и битовото обслужване на семейството лесно - като цяло този вид труд намаля.

В семейството почти липсват съвместните трудови дейности  на деца и
родители. По сведения на родителите (данни от социологически изследвания)
няма нито една домашна дейност, в която децата да вземат забележимо участие.
А по сведение на децата по-малко от една трета от тях имат постоянни задължения
в домакинството на семейството, останалите помагат често или от време на време,
а немалко деца изобщо не участват в домакинската дейност.

Изследванията показват, че в много семейства тези обективни условия се
съчетават с неправилни нагласи на родителите. Трудът се счита за маловажна
работа (с изключение на ученето). Детето  съзнателно се освобождава от домашни
задължения, а ако му се възлагат, те са елементарни, свързани предимно със
собствените му нужди.

Семейната среда поднася на детето готови модели на отношение към
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физическия и умствения труд и в същото време - на организация на отношенията
между възрастните върху основата на труда. Особено отрицателно действа на
децата лошият личен пример демонстриран от бащата, а именно бремето на
домакинството да се носи изключително от майката.

Родителите би трябвало не само да възлагат редовно трудови задължения
на децата си, да ги включват в общите домашни задължения, но да проявяват такт
и умение в процеса на трудовото възпитание. Някои родители не умеят да помогнат
на децата си да видят смисъл в дребните задължения. Друга често срещана грешка
е грубата принуда при възлагане на трудови задачи.

Именно в условията на съвременното семейство нараства значението на
психологическа съставяща на трудовото възпитание. Емоционалните моменти в
труда, социалните чувства, мотивацията на труда са от огромно значение за
отношението на детето към трудовата дейност. В семейството трябва да се
изграждат мотиви за трудова дейност от висшите нива (по класификацията на
Маслоу) - социални (дружба, обич, приятелство), его, статус и високо мнение
(признание, статус, самоуважение), реализация на личността (израстване,
напредък, постижения).

14.4. СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ

С термина “сексуално възпитание” се извежда на преден план и се
подчертава социокултурната страна на сексуалните отношения, сексуално-
еротичния пласт на човешките отношения, в които най-ярко проличава
социализираността на човека в тази сфера. Тъй като сексуалната активност е една
от съществените и важни насоки на активност на човека, резултатът от сексуалното
възпитание е сред значимите страни на цялостното и хармонично развитие и
реализация на човека.

Сексуалното възпитание има редица аспекти: психически, социален, здравен,
етичен, културен, естетически, правен [Д.В. Колесов,1986]. В семейството то се
свързва с трите основни модела на възпитание, които вече бяха разгледани -
рестриктивният (ограничаващ), пермисивният (разрешаващ) и  медиалният
(медианен, срединен). Последният модел на сексуално възпитание е характерен
за следвоенните поколения във високо развитите страни. Той гарантира в
достатъчна степен зачитането на правата както на социума, така и на отделната
личност и в този смисъл има подчертано либерално-демократичен характер. Има
достатъчно основание да се счита, че той е перспективен за България, в която все
още доминира първият, рестриктивният.

Когато се говори за сексуалното възпитание в български условия, трябва да
се отчитат някои особености на сексуалния морал след 80-те години, изразяващ
се в: либерализация на секса в количествен и качествен план; снижение на
нравствените критерии, свързани със секса; масово отхвърляне на монопола на
брака върху секса от младото поколение; нравствено оправдание на паралелните
сексуални връзки; наличие на двойствен стандарт - толерантност към сексуалните
връзки на мъжа и ограничаване на тези на жената; безгрижие и безотговорност
към социалните и медицински последици от сексуалното общуване. [Х.Аренд,1989;
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Т.Бостанжиев, Д.Василев,1989; Т.Бостанжиев,1991]
Основна цел на сексуалното възпитание е усвояването на културата на

сексуалните отношения. Към задачите на сексуалното възпитание спадат:
1.Усвояване от децата на научно верни знания за биологичните, хигиенните и

социални проблеми на пола, развитието и поведението на мъжа и жената;
мъжествеността и женствеността; половия и сексуалния живот. Формиране на
знания и нагласи за социалната и индивидуална значимост на сексуалните
отношения и на тази основа умение за правилно от нравствена гледна точка
решение на конкретни личностни проблеми. Интериоризиране на моралните
норми, регулиращи сексуалните отношения. Запознаване с техниките на секса и
начините за контрацепция

2.Подготовка за здрав и пълноценен сексуален живот. По определението на
СЗО това е: “комплекс от соматични, емоционални, интелектуални и социални
аспекти на сексуалното съществуване на човека, позитивно обогатяващи личността,
повишаващи комуникативността на човека и способността му за любов. Той включва:
(1). способност за наслаждение и контрол на сексуалното и детеродно поведение
в съответствие с нормите на социална и лична етика; (2). свобода от страх, чувство
за срам и вина, лъжливи представи и други психологични фактори, потискащи
сексуалната реакция и нарушаващи сексуалните отношения; (3). отсъствие на
органични разстройства, заболявания и недостатъчности, пречещи на
осъществяването на сексуалните и детеродни функции на личността.[Общая
сексопатология.,1977]

3.Полова и сексуална идентификация, индивидуализация и персонализация,
разглеждани като стадии на психосексуална социализация на личността.

4.Овладяване на умения за общуване със сексуалния партньор, за съоб-
щаване на собствените сексуални желания, за откриване на неговите, за свободно
обсъждане на сексуални въпроси. Изграждане на култура на проявление на
интимните чувства, така, че задоволяването на емоционалните и сексуални
потребности да става на основата на социалните норми и в дейностни форми,
взаимоприемливи за партньорите и без засягане на благополучието им.

5.Подготовка за семеен живот, изразяваща се във формиране на отговорно
поведение и достигане на щастие в семейните отношения; даване на знания за
правата и отговорностите на семейния човек; умение за общуване и вземане на
рационални решения относно семейния живот, отношенията в семейството и
социалните му връзки.

6.Профилактика на неправилната психосексуална социализация.
Ресоциализация при необходимост.

Доминиращият в съвременността модел на сексуално поведение има
етическа основа, която може да се систематизира в няколко тезиса, които
очертават насоките на сексуално поведение и рамките, в които подлежи на
нравствена регулация. Те дават възможност за определянето на съдържателната
структура на съвременното сексуално възпитание като една система от
ценности.

1.Основно е разбирането, че сексът е важна страна на човешкия живот. Тъй
като сексуалните потребности на хората не могат да се разглеждат като напълно
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частно и индивидуално дело, обществото е задължено да ги регулира чрез морала
и правото, за да не се нарушават основни социални норми и благополучието на
другите хора. Сексуалното възпитание трябва да създава добре очертани модели
на желаемите нагласи и тип поведение. Сексуалните етически норми трябва да са
ясно формулирани, за да се постигне хармония с обществото. Границите на
желаният модел трябва да са ясно очертани, за да се получи идейно въвличане в
него. Отношението към отклоненията трябва да е критично, но не императивно.

2.Сексуалните контакти трябва да се основават на доброволност на участието,
свобода, отговорност, равенство на личностите и половете, справедливост, не-
натрапчивост, ненасилие, самостоятелност и дисциплина, безкористност и необхо-
димост от самоограничаване, достойнство, респект и уважение (самоуважение)
към хората от своя и другия пол, грижа и защита на собствения и чуждия авторитет,
духовност и естетизация на секса.

3.Пълноценният секс се основава на духовно и физическо здраве, информира-
ност за механизмите, изявите и динамизмите на сексуалността на двата пола,
знания и умения за спазване хигиена на пола, съхраняване на детеродната
способност на жената и оплодителната способност на мъжа.

4.Сексуална ролева идентичност на индивида. Зависимост от другите в
сексуалния живот. Чувствителност към нуждите и мнението на другите. Лоялност и
вярност към партньора. Отхвърляне на стереотипите, лъжливостта, нечестността,
архаичните забрани и предразсъдъци.

5.Правилно разбиране на възрастността като условие за включеност.
Допустимите форми на сексуална активност се определят от физическата,
психическа и социална зрелост на двамата.

6.Стремеж за подготовка за създаване на пълноценно и здраво семейство.
Сексуалното възпитание в семейството е свързано със специфична

комуникация. Съдържанието на беседите може да се групира в няколко
направления [По: J.Kellerhals, C. Montandon,1991].

Първата група теми са свързани с телесните промени и физиологичната
проблематика: в гениталиите при юношите и девойките, появяване и значение на
мензиса, фазите на съзряването... Като абсолютен брой, те са най-много: 3/4 от
всички беседи. Това са теми на майката (29-52%) и на двамата родители (27-38%).
Немалко са и семействата, в които не се говори на тези теми - 21-31%. Случаите, в
които само бащата е информатор на детето и от порядъка на 1%.

Втората група теми са свързани с половия акт: ерекция и еякулация, сексуал-
ните техники, мастурбацията и др. Те са твърде малко застъпени - само в 10-14%
от семействата и двамата родители влизат в такива разговори с децата си, само
майката - в 10-16% и само бащата - в 1-2%. В 70-95% от случаите, такива беседи не
се водят. По- добре стоят нещата с типовете контрацепция. При тях в 31% от
семействата и двамата родители водят разговори с децата си, и в 28% - само
майката. В 39% никой не прави това.

Третата група теми е свързана със сексуалните малцинства (основно хомо-
сексуалността). Тя е застъпена в значителна степен -  в 63% от семействата и от
двата родители, в 16% - само от майката и в 2% само от бащата, но недостатъчно
в психологическата й страна.

Четвъртата група теми е за сексуалното удоволствие. Те са застъпени много
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малко - в 70% от семействата такъв разговор просто не се води. От двамата
родители това става в 16% от случаите и само от майката  - в други 13%.

Петата група теми е за венерическите болести. Практически в 3/4 от
семействата и двамата родители беседват с децата си на тази тема. В 12% само
майката прави това и в други 15% такива разговори не се водят.

Шестата група теми са свързани със сексуалното насилие и как да се
предпазят от него. Това е сравнително често срещана тема. В 61% от семействата
и двамата родители я водят, в други 16% - само майката, и в 22% - никой.

Практически половината от семействата (44,18%) оставят тази страна от
подготовката на детето за живота на други фактори. Това може да се дължи на
най-различни причини, но при всички случаи е тревожно явление. В същото време
1/3 от семействата (33,36%) са от “идеалния” тип - и двамата родители вземат
дейно участие в тази дейност. Най-много се дискутират тези проблеми в семейството
от тип Асоциация (автономия, отворено) - 38%, а най-малко - в Паралел (автономия,
затворено) - 20%.

Очевидна е по-голямата роля на майката (в 21,45% от случаите тя е
единственият информатор), която доминира и по отношение на момичето, и по
отношение на момчето. Също така, прави впечатление извънредно ниският
процент на включеност на бащата (само 1,18%).

14.5. ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Естетическото възпитание е свързано с формирането у човека на естетическо
отношение към заобикалящата го действителност - социална, природна, духовна.
То е процес на формиране на качества, черти, свойства, знания, умения и нагласи
на личността, свързани със социално санкционираните естетически ценности,
отношения и начини на поведение.

Задачите на естетическото възпитание са свързани с достигането на
определено ниво на информационна, мотивационна и операционална готовност
на личността за участие в дейности и самодейности за задоволяване на
естетическите й потребности.

Принципни съставки на естетическата възпитаност са естетическите
възприятия, чувства, вкус, критерии, потребности и идеали.

В основата на тази възпитаност са художествените заложби на човека, които
са свързани с възможността за развитие в едно или друго изкуство. Изследванията
показват, че те се проявяват много рано и трябва да се подкрепят, за да не са
получи деградирането им. В това отношение ролята на семейството е изключителна,
незаменима. Често се коментират случаи като този с Моцарт, който на 3-4 годишна
възраст музицира, но коректността изисква да се отдаде дължимото и на семейната
му среда и приятелско обкръжение на семейството - изключително музикални
хора.

Сферите и факторите на естетическото възпитание в семейството са няколко.
На първо място това е художествената култура на родителите - изразява се в
отношението им към изкуството. Не по-малко значение за естетическото
възпитание има и материалната домашна среда. В нея трябва да съществува
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хармония между утилитарната и естетическата функция на вещите. Естетическата
култура намира своеобразен израз и в семейните взаимоотношения, които могат
да се оценяват от гледище на възвишеното, прекрасното,  грозното, трагичното,
комичното и т.н.

Изследванията показват, че семейството в различна степен стимулира децата
си да се занимават с изкуство извън задължителните програми в училище. Голяма
част от децата не посещават такива курсове: 44%. Курс по един вид изкуство
посещават 40%, а два и повече - 16%.

Изкуството е приоритет на децата от висшите класи и на образованите
родители. Процентът на децата, които се занимават расте с класата на семейството:
19-47%. От децата с повече от два курса, 20% са от висшето съсловие и само 5% от
работническото. Колкото е по-високо нивото но семейството, толкова повече децата
се занимават с изкуство: 23-43%.

Повече стимулират децата си за занимания с изкуство семействата отворен
тип (Дружество и Асоциация) - 34% и 27%. При семействата от затворен тип
(Паралел и Крепост) нивото е по-ниско (18-24%).

Повече се занимават с изкуство момичетата - 30%  срещу 26%.
Най-силно заниманията с изкуство са характерни за второто (35%) и третото

(25%) дете. При другите е на ниво 17-20%. [По: J.Kellerhals, C.Montandon,1991].

14.6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Физическото възпитание е свързано с формирането у човека на качества,
черти, свойства, знания, умения и нагласи на личността, свързани със съществува-
нето му като телесна и физиологична конструкция. Задачите му са свързани с
достигането на информационна, мотивационна и операционална готовност на
личността за участие в дейности и самодейности за задоволяване на
физиологичните й потребности.  То е неразделно свързано със здравното
възпитание.

Принципни съставки на физическата възпитаност са физическия облик и
красота, културата на движенията, чувства, вкус, критерии, потребности и идеали.

Към средствата на физическото възпитание спадат дневният режим, игрите,
физическите упражнения, спорта. Към всички тях семейството има директно
отношение. Не случайно личният пример на родителите се причислява към най-
важните фактори.

Физическото развитие се характеризира чрез три, приемани за основни, ан-
тропометрични параметри: ръст, тегло и гръдна обиколка. Чрез тях се представя и
т. нар. “функционална конституция” на индивида. В понятието “физическо
развитие” се включва още и физическата дееспособност (трите основни физически
качества: бързина, сила и издържливост). Физическото развитие се определя от
много фактори: ендогенни - наследственост, вродени пороци и други вътреутробни
влияния и пр.; природни - климат, релеф на местността, наличие на реки, морета,
гори, почва и др., социално-икономически - степен на икономическо развитие,
условия на труд, бит, хранене, почивка, културно равнище, хигиенни навици,
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възпитание, психология, национални традиции и др.
Семейството стимулира в различна степен детето за занимания извън учи-

лище [По: J.Kellerhals, C.Montandon,1991].  Спортът се практикува от децата в след-
ните пропорции: един спорт - 18%, два - 22%, три и повече - 51%, не се практикува
- 9%. Повечето деца спортуват по време на детството си по повече от 3 дни седмич-
но с различна продължителност. По-малко спортуващите деца се насочват обик-
новено към антагонистични спортове (фехтовка, тенис…) - индивидуални и ко-
лективни.

Повече спортуват децата от по-висшите социални слоеве (44 - 25%). С нараст-
ване на социалния статус на семейството: нараства насочеността към колективни
спортове (18-28%), и намалява насочеността към циклични спортове (атлетика,
велосипеди, плуване…) - 68-58%; към антагонистични спортове - 53-27%; към
адаптационни спортове (ски, сърф) - 84-59%.

Образователно ниво на родителите и спортни занимания на детето: няма
ясна тенденция. Вариациите са на ниво 27-37%.

Най-много се спортува в семействата от отворен тип (Асоциация - 37% и
Дружество - 33%), а в тези от затворен тип (Паралел и Крепост) - 13-24%.

Повече спортуват момчетата (38% срещу 23%).
Тенденцията е, да се засилват заниманията със спорт с поредността на детето

(29% при единственото и първото - 32 при третото), но както се вижда, разликите
не са големи.

Закаляването на организма стои в тясна връзка с усиления двигателен ре-
жим при физическото възпитание и спортуването. Освен чрез движенията, закаля-
ването се постига чрез комбинираното целесъобразно използване на трите основни
фактори: въздух, слънце и вода. При провеждане на закаляващите процедури
трябва да се спазват следните принципи: индивидуално дозиране, постепенност и
последователност, системност и непрекъснатост, комплексност и разнообразие
на закаляващите средства и активност и съзнателност в провеждането и контрола
на закаляването. [Ст.Мутафов, И. Иванов, 1996; П. Милев, 1988]
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