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Структура на изследването:

Изложението  на  дисертацията  е  поместено  върху 277  стандартни
страници  и  съдържа: увод; теоретична  част  разпределена  в  три  глави;
емпирична  част, разпределена  в  три  глави; обобщения  и  изводи  от
теоретичното  и  експерименталното  изследване;  заключение. Списъкът  на
използваната литература включва 168 източника, от които 102 - на кирилица и
66 - на латиница. В текста  са включени 26 таблици и 3 фигури.
Приложенията са поместени върху  17 страници,  

Защитата ще се състои  на 16.04. 2015 г.,  от 11 ч. в зала 1 на СУ “Св. Климент

Охридски”
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Увод
Настоящото  изследване  е  провокирано  от  наблюденията  ми  върху

следната  неблагоприятна  ситуация  в  нашата  страна  – общата  численост  на
деца  и  младежи  намалява,  а  популацията  на  такива  с  нарушения  в
личностното  развитие  нараства:  емоционални  и  поведенчески  аномалии,
личностни разстройства  и др.  Ето защо решаването на проблемите на тези
лица  трябва  да  се  отнесе  към  числото  на  острите  и  неотложни  задачи  на
социалната  работа,  да  се  привлекат  експерти  и  специалисти,  които  да  се
ангажират  с  ранната  диагностика  и  профилактика  на  нарушенията  в
личностното развитие.
 Практиката  и  резултатите  от  изследванията  свидетелстват,  че  голяма
част  от  хората,  които  имат  отклонения  в  развитието  си,  при  подходящи
условия  може  да  станат  пълноценни  личности,  да  се  развиват  духовно,  да
съумяват да обезпечат себе си в материално отношение и да бъдат по своему
полезни  за  обществото,  в  което  живеят.  В  момента  в  България  все  още
социалната  работа  с  деца  и  младежи  с  нарушения  в  развитието  не  е
достатъчно целенасочена и не преодолява стигмата. В известна степен това е
определящо  и  за  значимостта  на  представеното  по-долу  теоретично
изследване.
 Обръщайки поглед към тази проблематика, искам да избегна баналните
представи и да изложа моята  гледна точка,  която се основава  на практико-
изследователския ми опит с деца и младежи, настанени в институции. Важно е
да се познава възрастовият потенциал на младежите, за да се използва като
позитивна, вътрешна предпоставка за развитие, от една страна, и от друга – да
се  има  предвид  в  процеса  на  превантивната  и  коригиращата  работа  със
съответния контингент младежи.

Социализацията  е  процес,  който  се  осъществява  на  биологично,
психологично  и  социално  ниво,  за  да  може  субектът  постепенно  да  се
адаптира  към  изискванията  на  социалните  общности  и  да   се  развие  като
личност.  Но  тъй  като  социалното  адаптиране  е  специфичен  синтез  между
генетичната  памет,  субективна  активност  и  комформността  на  личностното
поведение,  този процес отразява индивидуалността на личността и нейните
усилия да заеме определена роля в обществото: 
-  обществото  формира  норми,  морал  и  правила  на  поведение,  ефективни
форми на общуване в обкръжаващата човека социална среда;
-  личността  усвоява  обществените  изисквания,  част  от  които  интегрира  в
личностните си структури;
- усвояването на ценности и норми, характерни за различните статуси и роли в
обществото  се  се  реализира  в  определена  социална  среда  и  в  контакт  на
личността с различните агенти на социализацията. 

Независимо от възрастовата продължителност и конкретните условия
за социализация, тя е процес, който генетично е заложен във всеки човешко
същество  и  до  самия  му край  съществува  противоречие  между  мярката  за
социална  адаптация  и  степента  на  изолация  на  човека  в  обществото.
Поетапното разрешаване на този конфликт подпомага  личността  да намери
своето социално пространство.  Ето защо социализацията и възпитанието са
неразривно свързани, но те не са тъждествени. Възпитанието е съзнателен и
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целенасочен  акт  към  постигане  на  определени,  предварително  предвидени
резултати, докато социализацията включва всички въздействия на социалната
среда,  включително  стихийните,  деструктивните  влияния  на  улицата,
приятелското обкръжение и други формални и неформални общности. В този
смисъл  личностното  поведение  много  често  се  разминава  с  моралните
изисквания на семейството или социалните групи. Моралните и обществено
приети  ценности  имат  различно  въздействие  върху  конкретната  личност  –
позитивно,  негативно,  или  просто  не  се  интернализират  в  резултат  на
индивидуално проявяващи се особености на емоционалното, нравственото и
социалното поведение - състрадание, алтруизъм, егоизъм и др.

Освен  това  проблем  на  съвременната  цивилизация   е  насищането  с
разнообразни  социализиращи  фактори  -  медии,  интернет  и  др.,  които
“окупират”  съзнанието  на  младите  хора,  преди  те  да  успеят  да  формират
своята  индивидуалност  и  да  си  изградят  собствени  защити.  Ето  защо
социализацията може да протича стихийно и неосъзнато, което да провокира
различни личностни и поведенчески отклонения.

ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Обект на изследването: 
Юноши  на  възраст  18-20  г.  и  младежи на  възраст  21-25  години от

СУПЦ “Княз  Борис“  I  –  София,  идващи от  Домове  за  деца,  лишени  от
родителски  грижи,  в  резултат  на  което  проявяват  в  различна  степен
поведенчески симптоми за аномални тенденции в развитието си.
Предмет на изследването: 

Нарушения в личностното развитие на младежите,  проявяващи се в
процеса на междуличностните им взаимоотношения, емоционалния им статус
и нивото им на самоконтрол.
Цел на изследването:

Да  се  изследват  видове  нарушения  в  личностното  развитие  на
младежите,  експлицирани  в  проявени  в  различна  степен  поведенчески
аномалии,  като  условие  за  включването  им  в  подходящо  ръководен
психотерапевтичен процес в група. (Фиг.1.)

Фиг.1. Цел  на емпиричното изследване

Задачи на изследването:
1.Да се анализират и систематизират теоретични източници по разглеждания
проблем:

- Педагогически и психологически теории за формиране и развитие на
личността в норма и абнорма.

-  Младежката  възраст  в  контекста  на  възрастовото  развитие  и
социализацията на личността.
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- Теоретични и концептуални аспекти за работата с група.
2. Да се проведе експеримент в три етапа, насочен към изследване и сравнение
на  личносното  поведение  и  нивото  на  формираност  на  личността  на
младежите  включени  в  двете  експериментални  извадки  –  преди  и  след
експерименталната работа в група.
3.  Да се  конструира  в  съдържателен  и  процесуален  план работата  с  група,
включваща младежите от двете емпирични извадки.
4. Да се систематизират и предложат подходящи методи и техники за социална
работа в група с младежи, проявяващи аномалии в личностното си поведение.

Изследователсkи  хипотези:
Младежи, които идват от домове за деца, лишени от родителски грижи,

носят белезите на социалната стигма, която води до проява в различна степен
на поведенчески симптоми за аномални тенденции в развитието си.
            Междуличностното общуване в защитеното пространство на групата,
създава  условия  за  преодоляване  на  негативни  емоционални  състояния  и
формиране  на   умения  за  общуване,  справяне  с  конфликтни  ситуации  и
саморегулация на поведението.
 
Изследователски методи:
 - Анализ на теоретични концепции и разработки.
 - Експеримент
 - Диагностични методики: 

Скала за интерперсонална интелигентност (D Buhmaster and all);
Скала за тревожност и страх на Ч. Спилбъргър – STAI;
Методика за изследване на локализацията на контрола, разработена от

Дж. Ротер;
Тест  на  Карл  Томас  за  диагностика  на  поведението  в  конфликтни

ситуации.
- Статистически методи: 

Алтернативен анализ; 
Вариационен анализ;
Корелационен анализ; 
Извеждане на коефициенти на значимост на различията.

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1.  Концептуални подходи за формиране и развитие на личността в
норма и абнорма.
           1.1 Акценти в понятийното съдържание за норма и абнорма в
развитието на личността. 

Понятието „норма“ в развитието на личността
       – Статистическо съдържание на нормата: това е ниво или диапазон от
нива на функциониране на организма или личността, които са свойствени за
болшинството от хората и се явяват типични и най-често срещани. 
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 –  Оценъчното  съдържание  на  нормата:  образец  на  човешкото
състояние. В такъв образец винаги съществува философска и идеологическа
обосновка на състоянието на „съвършенство“, към което, в известна степен,
следва да се стремят всички хора (Психологически проблеми на развитието на
личността., 1991).

В някои от регламентираните правила за норма са включени не само
идеалните норми, но и функционалните, социални и индивидуални.

Възникват трудности при определянето на норма и абнорма при деца и
юноши, защото  в безкритичното  възприемане  на юношеския  „Аз“ отсъства
достатъчно  разбиране  на  същностните  изменения,  които  настъпват  в
потребностната,  мотивационна  и  емоционално-волева  сфери  (Стаматов,  Р.,
2000).

Проблемът за „нормата“ и аномалиите в личностното развитие изисква
от една страна да се изучат особеностите на възприемане от подрастващия на
определени жизнени стандарти, предложени от социалното обкръжение, а от
друга  –  да  се  анализират  причините,  които  пречат  на  усвояването  на
съответната субкултура (Худик, В.А., 1992).

Подчертавайки  важността  на  понятието  „норма“  в  личностното
развитие, Л. Пожар счита, че това е интердисциплинарен проблем и неговото
решаване от позицията само на биологични, психологични, или нормативни
аспекти е невъзможно. Следователно, това понятие трябва да се разглежда от
гледна точка на статистическата, функционална и идеална норма (Пожар, Л.,
1996).

За  нормалната  човешка  психика  е  характерна  известна  свобода  на
избор на поведение. Ето защо, отклонението от средностатистическата норма
за  варианта  на  поведение  не  винаги  означава  патология. Въпреки  това,
предизвикателствата,  стоящи пред  социалният  работник,  се  нуждаят  от  по-
ясно  определени  граници  на  нормално  и  аномално  развитие  на  личността.
Същевременно трябва  да  се  отчете,  че  подрастващият  с  нарушения  в
личностното развитие е личност,  която е уникална, неповторима и неговият
проблем следва да бъде конкретно дефиниран.
     

Понятието „абнорма“ в  психиката и поведението на  личността
Нарушенията в личностното развитие могат да се проявят под формата

на  неадекватно  поведение.  При  нарушение  в  йерархията  на  мотивите
личността  проявява  активност,  която  изважда  на  показ  редица  негативните
черти на характера, а в комбинация с вредни навици и неприемливо поведение
може да се стигне и до нарушаване на междуличностното взаимодействие.

Особено  уязвима  е  групата  на  подрастващите,  които  имат  едни  или
други житейски ограничения, в конкретния случай – институционализирани
младежи. Те представляват една особена група – група с повишен риск.

 Най-честите  психосоциални и биологични причини,  които  могат  да
причинят проява на нарушения в личностното развитие и поведение, са:

•  Влияние  на  социалната  среда.  Обкръжаващата  социална  среда  е
особено  значима  за  детството,  юношеството  и  зрелостта.  Именно  в  тези
периоди  настъпва  интензивно  формиране  на  личностни  характерови  черти,
потребности, ценностна ориентация, мотиви (Божович, Лидия И., 1995).
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• Начин на живот. Преобладаване на определени стандарти на живот и
поведение  на  детето,  от  които  зависи  неговото  соматично  (физическо)  и
психическо  (душевно)  състояние,  респективно  здраве  (Божович,  Лидия  И.,
1995).  Подобен  подход  за  формиране  на  личността  на  детето  обуславя
различни психологически  проблеми,  в  това  число се  създават  и  условия за
възникване на отклонения в личностното развитие.

• Биологичните  причини  оказват  особено  негативно  влияние  върху
развитието на личността  в периода ранно детство и предучилищна възраст.
Към  тях  могат  да  се  отнесат  вродени  аномалии  (синдром  на  Даун),
наследствени психични заболявания, патология на бременността, раждането и
след родова травма и др. В следствие на посочените причини такива деца,
особено,  ако  с  тях  не  се  е  провеждала  специализирана  рехабилитационна
дейност, в последствие проявяват различни аномалии в личностното развитие.
Нарушенията в личностното развитие могат да се проявят като деформация на
вече  развити  структури  на  психиката  (травматичен  страх  и  др.)  или  като
слабоволие.

В  съответствие  с  горепосочените  критерии  могат  да  бъдат
диференцирани четири вида нарушения в личностното развитие:

Първични  нарушения,  които  се  сформират  в  резултат  на  негативно
въздействие на социалните условия.

Първични  нарушения,  които  се  сформират  в  резултат  на  негативни
взаимодействия на личност и обкръжаваща среда. 

Вторични  нарушения  в  различни сфери на  личността,  в  резултат  на
поява на психични деформации. 

Изоставане във всички сфери на личностното и психическо развитие.
Депривация  –  състояние  на  недостатъчно  удовлетворение  на  важна
психологическа  потребност.  Последствията  от  психическата  депривация  се
изразяват  най-често  в  нарушения  в  психическото  развитие,  соматични
нарушения и др.  (Зинченко,  В. П.,  1991).  Продължителното въздействие на
психическата  депривация  най-често  води  до  изоставяне  в  интелектуалното
развитие под вродените възможности, обедняване на емоционалния живот и
междуличностните връзки, трудности в социалната адаптация и др.
      Всеки  аспект  от  тези  нарушения  е  специфично  разположен  в
индивидуалната  психика  и  той  често  остава  завоалиран  и  труден  за
диагностициране.

1.2.Психодинамични  концепции  за  вътрешнопсихична
детерминираност на абнормното поведение 

Психодинамичната  теория  за  личността  на  З. Фройд се  основава  на
следните водещи идеи: 

 -  Съществуват  поредица  от  предпоставки  за  аномални  форми  на
поведение  във  връзката  между  трите  равнища  на  психично  съдържание
(Фройд,  А., 2000).  Натрупването  и  динамизирането  им  в  резултат  на
неблагоприятни социални условия води до дисбаланс между поведенческите
прояви  в  норма  и  абнорма.  Това  предпоставя  включване  на   “защитните
механизм”  -  изтласкване,  проекция,  идентификация,  отрицание,
рационализация,  формиране  на  реакция,  изолация,  регресия,  заместване,
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чието  натрупване   от  своя  страна  би могло да  доведе  до нови аномалии в
поведението на подрастващата личност. 
 -  Същността на личностното развитие според Фройд е овладяване на
все по-съвършени социални начини за справяне с напрежението и тревогата.
Това  е  възможно, чрез  отъждествяване, “заместване”   и  придобиване  на
нагласи, ценности и черти на характера в процеса на натрупване на социален
опит. Този процес протича специфично в отделните психосексуални стадии на
развитие  - орален стадии, анален стадий, фалически стадий, латентен стадий,
генитален стадий.  Ако тази специфика не се познава добре и  се наруши в
резултат  на  социални  и  възпитателни  въздействия,  се  появяват  фиксации,
които са източници на комплекси и личностни аномалии, особено в юношеска
и младежка възраст (Фройд, А., 2000).
 Младежите,  лишени  от  родителски  грижи  са  особено  уязвими  и
податливи  на  инертност  и  социален  нихилизъм.  Тяхната  индивидуална
устойчивост  е  зависима  от  отношението  на  социума  и  умението  да  бъдат
внимателно интегрирани.

Според  концепция  на  А. Адлер за  типологични  параметри  на
развитието  в  норма  и  абнорма  “стремежът  към  превъзходство” се  явява
основната  мотивационна  сила  в  живота  на  човека.  Непълноценните  или
напълно липсващи грижи “компрометират” естествения стремеж на личността
към  развитие  и  често  водят  до  погрешно  разпознаване  на
девиантното/аномалното поведение, като форма на себедоказване.

Преодоляването на  “чувството за непълноценност” може да протече
адекватно,  но  може  да  бъде  съпроводено  и  с  аномални  прояви  (Адлер  A.,
2001):  чрез  свръхкомпенсации,  изработване  на  невротични  симптоми  за
оправдаване на неудачите, водещо до понижено ниво на активност, конфликт с
жизнените реалности, егоистични цели.

От съотношението и проявата на  комплексите в психиката, както и от
възприятието  за  външния  свят,  Адлер  определя  четири  типа  личности:
управляващ,  получаващ, избягващ, социално-полезен (Адлер A., 2001).

Без  адекватна  среда  младежите  често  развиват  типологията  на
“получаващи” или “избягващи”. Те възприемат обществото като фактор, чиято
роля и задължение е да им помага.

1.3. Хуманистични подходи за формиране и развитие на личността.
Според  теорията  за  самоактуализацията  на  личността   на  А.Маслоу

стремежът на личността към самоизразяване, чрез пълноценно използване на
собствените възможности, е водеща характеристика на човешкото поведение.
Самоактуализацията  се  изгражда  и  проявява  въз  основа  на  различни
потребности  -  физиологичните  нужди,  потребността  от  безопасност  и
сигурност, нуждата от любов и принадлежнос, необходимостта от уважение,
потребността  от  самоактуализация,  чиято  удовлетвореност  или
неудовлетвореност в съответен етап от развитието на личността, се отразява
върху  поведенчески  особености  свързани  с  “метапотребности”  или
“метапатология” (Маслоу, А., 2001). Неудовлетворяването на тези потребности
създава предпоставки за поява на невротично поведение, наречено от Маслоу
– “болест на лишеността от удовлетворение” (Маслоу, А., 2001).
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Маслоу  посочва  поредица  от  поведенчески  особености  в  норма,
произтичащи  от  метапотребности  и  поведенчески  особености  в   абнорма,
които са следствие на “метапатология” и са предпоставка за възникване на
временни и трайни психични аномалии (Белик А. А., 1999). 

Лишеността от обич и грижа създава условия за развитие на аномалии
в  личността,  които  да  компенсират  тези  дефицити.   Необходимостта  на
личността от защита може да потърси удовлетворение, създаващо ситуация на
риск.
 

Феноменологичната  теория за личността на К. Роджърс се основава на
водещият  принцип,  че   самоактуализацията  е  главният  мотивационен
конструкт,  обединяващ човешките  потребности,  мотиви,  интереси.  Основна
характеристика на човека в “Човекоцентрираната  концепция“ за личността на
Роджърс е непрекъснатото движение,  ставане,  развитие,  промяна,  активност
при поставяне и осъществяване на близки и по-далечни цели (Роджерс,  К.,
1997).
      Структурата  на  цялостния  Аз  представлява  организирана  форма  на
самовъзприятие, проникващо в сферата на съзнанието. Тя се състои от такива
елементи  като  възприятие  на  собствените  свойства  и  способности,
перцептивни  и  концептуални  характеристики  на  Аз-а  в  съотнасянето  им  с
другите хора и с обкръжението като цяло; ценностни качества, възприемани
като имащи положителна или отрицателна валентност.

Когато структурата на цялостния Аз е способна да допусне и осъзнае
целия личен опит, когато организационната й система като цяло е достатъчно
широка,  за  да  го  приеме,  тогава  се  постига  ясна,  точна  интегрираност  и
чувство за насоченост;  субектът  усеща, че неговата сила може да се насочи
към ясната цел за актуализация и укрепване на целостта на личността. 

Според  Роджърс  външно  наложените,  натрапените  ценности,
неусвоени  в  резултат  на  индивидуалния  опит  ще  се  приемат  механично  и
детето ще се съобразява външно с тях. Но вътрешното Аз ще им отвърне. Това
води  до  отчуждение,  тревожност,  до  дезадаптация  към  средата.  Тогава  се
появяват защитни механизми, които са толкова по-ярко изразени,  колкото по-
голяма  е  заплахата  за  Аз-а.  Затова  наличието  на  среда,  отличаваща  се  с
атмосфера  на  незастрашеност  и  сигурност,  намалява  активността  на
защитните механизми и води до изграждането на пълноценно функционираща
личност (Роджерс, К., 1997).

            1.4. Поведенчески подходи за формиране и развитие на личността.
Поведенческото направление поставя акцента върху външните прояви

на психиката, нейните форми на поведение като реакция от въздействието на
външната  среда.  По  този  начин  повечето  психични  явления  придобиват
поведенчески смисъл.
       Основен стимул на поведенческите реакции според Б. Скинър е нейния
резултат.  В  зависимост  от  това  дали  резултатът  е  неприятен,  приятен  или
безразличен, формата на съответното поведение се затвърждава или отпада.
Това поведение Скинър нарича “оперантно” (S – R – S) – средата въздейства
на поведението, в резултат на което има определен резултат, следствие на този
резултат  е  оперантното  поведение  (R),  което  на  свой  ред  въздейства  на
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средата,  генерира  последствията  (S),  които  от  своя  страна го  модифицират.
Последователната и системна подкрепа, чрез осигуряване на обратна връзка,
води до формиране на съответно поведение (Bjork, D. W., 1993).  Ако средата е
неблагоприятна за развитието на личността, то нейното  въздействие може да
бъде предпоставка за формиране на абнормно поведение, чиито последствия
ще носят своите негативи както за самия субект, така и за заобикалящата го
среда. Маргинализираните по условие лица – лишените от родителска грижа,
рефлекторно проектират своето поведение върху околните,  което затруднява
естествената им социализация. 
          Въз  основа  на  задълбочени  проучвания,  свързани  с  теорията  на
Скинър,  А. Бандура разработва  Теорията  за  ''социалното  научаване'',  която
акцентира върху развитието на социално – когнитивните процеси и ролята им
за мотивация на поведението (Kaufhold, J. A., 2002). Емблематична е неговата
игра  –  изследване  с  Куклата  Бобо,  чрез  която  се  осъществява  „учене  чрез
наблюдение”,  „социално  моделиране”,  “социално  учене”.  Бандура  прави
многобройни  варианти  на  изследването,  подчинени  на  следния  принцип:
моделът на подражание се награждава или наказва по редица начини, децата
се  поощряват  за  имитацията  си,  моделът  се  променя,  ставайки  по-
привлекателен или по-престижен. Вариантите провокират установяването на
следните  стъпки  в  процеса  на  моделиране:  внимание,  съхраняване,
възпроизвеждане, мотивация (Kaufhold, J. A., 2002).

Като повечето традиционни бихейвиористи и Бандура установява,  че
наказанието,  във  всичките  си  форми,  не  е  така  ефективно,  както
подкреплението,  и че в действителност неговото въздействие може да бъде
предпоставка  за  формиране на абнормно поведение,  чиито последствия  ще
носят своите негативи както за самия субект, така и за заобикалящата го среда.

Според концепция на Х. Айзенк за типология на личностното поведение
се  определят  два  основни  типа личности  според  съчетаването  на:
интроверсия/екстроверсия  и  невротизъм/емоционална  стабилност.
Следователно, хората могат да се разделят на четири категории в зависимост
от  диапазона,  в  който  се  намират  по  отношение  на  двата  основни  типа:
интроверсия и  емоционална  стабилност;  интровертност  и  невротизъм;
екстраверсия и емоционална стабилност; екставерсия и невротизъм (Eysenck,
H.J. & Eysenck, 1969).

Теорията на Айзенк за типовете личност включва идеята за зависимост
на на поведението от типологичните личностни черти. Тяхната уникалност е в
основата  на  типовете  личности,  които  обуславят  различно  изразени
поведенчески прояви в норма и абнорма. При анализ на тези прояви се имат
предвид  пет  блока  на  поведенческия  потенциал  (Перли,  Л.,  Дж.  Оливер.,
2000): реакции,  насочени  към постигане  на  успехи  и  социално  признание;
реакции за адптиране към изискванията на други хора и обществото; защитни
реакции; прилагане на субективни  техники за намаляване на напрежението;
агресивни реакции  (Перли, Л., Дж. Оливер., 2000).

В  този  контекст  невротичното  поведение  може  да  се  изразява  в
неадекватни  поведенчески  форми,  които  са  се  затвърдили  под  влияние  на
някакъв  съпътстващ  ги  приемлив  за  личността  резултат.  Неадаптивното

1
2



поведение – невротично или психотично, възниква и се фиксира, за да може да
се избегне подбудителя на страха и тревожността.

2.  Младежката  възраст  в  контекста  на  възрастовото  развитие  и
процесът на социализация.

2.1. Концептуални аспекти на възрастовото развитие 
 Психичното  развитие  в  периодите  на  детството  се  характеризира  с
ускорено,  но  променливо  темпо,  с  индивидуално  очертани  промени,  чиято
последователност следва принципа на спираловидното движение. Характерът
на тези периоди е в качествените изменения, предпоставящи осъществяването
но относителна устойчивост на психиката.

Теоретични подходи към възрастовото развитие
 Диференциалният  подход  към възрастта  я  очертава  като  многомерна
категория, включваща различно съдържание. Този подход дава възможност да
се диференцират основните измерения на понятието „възраст“ (Николов, П.,
2007) : 

Хронологичната възраст очертава границите на възрастовите периоди.
Биологичната възраст се  характеризира със своеобразна съвкупност

от функционалните възможности на биологични системи от жизнено важни
органи. 

Психологическата  възраст е  белег  за  адаптивните  възможности  на
личността в сравнение с друга със същата хронологична възраст. Психичните
индекси:  когнитивни,  поведенчески,  мотивационни са  условия за  адекватна
адаптация на човека и са знак за неговото психично здраве. Функционалната
възраст е индекс на уменията на човека да функционира ефективно в дадена
среда. 

Социалната възраст  отразява преди всичко нагласите и уменията за
осъществяване на социални роли, чийто процес на усвояване се характеризира
с  индивидуално  проявяваща  се  динамика  на  разбирането,  отношението  и
очакванията на личността от тяхното изпълнение.
 Психологията и педагогиката се ориентират теоретично и емпирично
към  установяване  на  общи  принципи,  отнасящи  се  до  същността  на
развитието, както и до неговите различия и възрастови сходства:

„Номотетичният” подход универсализира хората във възрастов аспект,
като  се  дистанцира  от  индивидуалните  различия  и  се  основава  на
средностатистически данни за възрастови промени (Минчев Б., 1998).

„Идеографичният“ подход акцентира върху рзличия в индивидуалната
история, върху уникалността и спецификата на всяка индивидуална биография
(Минчев Б., 1998).

По  посока  на  детерминатите  на  развитийната  промяна  П.  Белтс
индивидуалното развитие е резултат от въздействието на три основни фактора
(Baltes, 1999 ):

-  Възрастта  като  „нормативен  фактор“.  Възрастовите  норми
създават  културен  прототип,  който  започва  да  функционира  на  съзнателно
ниво още в детска възраст и биха могли да формират изкривена представа за
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възрастовото „адекватно“ поведение. В контекста на една устойчива културна
подредба  личността  е  в  състояние  да  фалшифицира  индивидуалните  си
особености,  „прекроявайки“  ги  в  посока  на  „подходящи“  за  възрастта,
социума и времето псевдореалии (Baltes, 1999).

-  Ненормативни  жизнени  събития. Te  имат  специфичен  характер,
който  се  проявява  индивидуално  в  различни  възрастови  групи  или  при
отделни  субекти.  Провокирани  са  от  непредвидени  социални  контакти,  от
емоционално натоварени събития и др. 

Социалната  конюнктура,  както и  индивидуалните ценностни нагласи
създават  условия  за  релативност  в  дефинирането  на  жизнените  събития.
Личността  се  адаптира  към  ситуативно  създалите  се  жизнени  условия,
приемайки ги за нормативи. Субективният фактор се оказва в позицията на
активен участник в една неустойчива социална система и тази гъвкавост му
придава лице на жизнено устойчив субект (Baltes, 1999) .

Историческо  степенни  –  нормативни  фактори.  Историческите
степенни фактори включват трайни ефекти на обществени събития – войни,
икономически кризи, девалвация на ценности, болести. 

Въпреки че се присъединявам към идеята за значимостта на възрастта
като  определящ  фактор  за  формирането  на  личността,  паралелно  с  това
отчитам  ролята  на  ненормативните  жизнени  събития  в  младежка  възраст,
когато  се  изграждат  базисни  социални  нагласи,  основни  ценностни
характеристики, дефинират се водещи житейски тенденции.

По посока на тези съждения откривам значими за концептуалния план
на настоящото изследване идеи в теорията на Бюлер: модели в биологичното,
психосоциалното и личностното развитие (Buhler, Ch., and Massarik, 1968). 

-  “Моделът  експанзия-рестрикция“  е  най-близо  до  биологичната
структура  на  живота,  защото  дава  отговор  на  въпроса  дали  се  открива
„биологична  крива“  между  фазите  в  биологичното  и  психосоциалното
развитие. Той обхваща броя на събитията, постиженията и преживяванията в
жизнената биография: обективни събития; съотносителни събития; вътрешни
събития. 
 В резултат на описанието на всички събития и тяхното разпределение
се установява, че натрупването на опита се разпределя в последователни фази
–  от  фаза  на  бързото  нарастване  се  преминава  през  фаза  на  по-бавното
нарастване, докато се достигне до плато и упадък (Buhler, Ch., and Massarik,
1968).

- “Моделът за целеобразуване и самоосъществяване” акцентира върху
ролята на субекта за определяне и осъществяване на личностните цели. 
Именно  юношеството  е  периодът,  когато  се  поставя  началото  на  тези
личностни изяви, защото това е времето, през което се разширява жизненото
пространство  и  осъзнаването  на  бъдещето  е  стимул  за  разгръщане  и  за
самореализация.  И обратно  – неяснота  на  бъдещето  е източник на  страх и
поведенчески аномалии (Силгиджиян, Х., 1992). 

- “Моделът на запазване и изменение” е ориентиран към механизмите,
чрез които личността постига целите си в развитието чрез съхраняването и
разрешаването  на  противоречието  „запазване“–„изменение“: запазването
визира  възможност  да  се  редуцира  напрежението  чрез  удовлетворяване  на
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потребности  и  поддържане  на  вътрешен  ред;  изменението  е  продукт  на
нагласите за адаптация и продуктивност.

Посочените  модели се  основават  на  интерактивния  подход  към
личностното  развитие  от  гледна  точка  на  взаимодействието  между
биологично,  социално и психично, чрез очертаване на базата от множество
феномени,  които  изграждат  човешкия  живот  и  диференциране  на  най-
съществените  определящи  фактори  и  взаимовръзките  между  тях
(Силгиджиян, Х. Бюлер, Ш., 2010). В постулата за влиянието на целостта, за
правото на избор,  за мотивационните фактори и смисъл в живота прозират
идеи от гещалт -психологията, като същевременно те са обект на философския
екзистенциализъм и персонализъм (Buhler, Ch., and Massarik, 1968).

Акцентуации и типологични особености на характера, формирани
в процеса на развитие  в  юношеска и младежка възраст.

Акцентуациите  на  характера,  проявяващи  се  като  резултат  от
неадекватни  взаимодействия  и  възпитателни  влияния  в  периодите  на
детството,  са  важна  вътрешна  предпоставка  за  наличие  на  аномалии  в
личностното  поведение  на  юношите  и  младежите.  Това  от  своя  страна  е
значим индикатор за развитие в абнорма.

А.  Личко    счита,  че   видовете  акцентуации  на  детско-юношеския
характер могат да е разпределят в следните типове акцентуирани характери
(Личко, А. С., 1977): хипертимен; циклоиден; лабилен; астенично-невротичен;
сензитивен; психостенен; шизоиден; епилептоиден; хистероиден; неустойчив;
конформен.

Установяването  на  акцентуациите  на  характера  в  детско-юношеска
възраст изисква както продължително наблюдение, целенасочено общуване с
подрастващите,  събиране на впечатления за тяхното поведение от близки и
познати  и  особено  от  родителите  и  учителите,  така  и  използването  на
специфични диагностични методики.

2.2. Възрастови периодизации, включващи младежката възраст
 Възрастовите периодизации са изградени върху основата на емпирични
изследвания и наблюдения върху граничните моменти и последователността
на етапите в психичното развитие.
 

Възрастова периодизация според теорията на Х. Съливан 
Определящ в теорията на Съливан е понятийният конструкт „видове

интерперсонални взаимоотношения“, чрез които се удовлетворяват базисните
потребности на личността.  През всеки възрастов период на развитието тези
сензитивни  взаимоотношения  се  променят  и  създават  предпоставки  за
типични прояви в норма или абнорма (Шишков, Витанова, 2004). 

Изследванията на Съливан за тревожността, съпътстваща възрастовото
развитие, са важен акцент за настоящата разработка,  защото голяма част от
личностовите  аномалии  на  младежите  се  предпоствят  от  неблагоприятен
емоционален фон на поведенческите им прояви. 
  Поради  това  е  важно  да  се  проследи  цялостната  възрастова
периодизация,  включваща  значимите  за  настоящото  изследване  училищен
период,  свързан със създаване на значими връзки извън семейството,  които
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понижават авторитета  на родителите и при неразбиране води до прояви на
негативизъм.  Поради  половото  съзряване  в  тази  възраст  и  особено  при
наличие на асоциални референтни групи е възможно да се появят зависимости
и  социално  обусловени  рискови  форми  на  поведение  и  периодът  на
юношеството  обвързан  с  множество  емоционални  преживявания,
разочарования  и  песимизъм,  чиято  честност  може  да  провокира  в  бъдеще
шизофренни  форми  на  поведение  и  ендогенни  депресии.  Ако
взаимоотношенията по хоризонтала и вертикала са недобре или недостатъчно
моделирани по време на детството, се формира предпоставка за наличие на
неадекватно социално поведение и дискомфорт (Шишков, Витанова, 2004).

Възрастови периоди според теория за Его-идентичността на Ерик
Ериксън

Според Ериксън всеки един от психологическите стадии в развитието
на  личността  се  характеризира  с  параметри,  които  очертават  линията  на
развитие  в  норма  и  абнорма.  Преминаването  от  един  стадий  в  друг  се
осъществява  посредством  преодоляване  на  типично  за  всеки  период
психосоциално противоречие, наречено от Ериксън „криза в идентичността“
на личността (Ериксън, E., 1996). 

Периодът на юношеството (до 20 години), при успешно разрешаване на
основното  психосоциално  противоречие  между  процеса  на
самоидентификация и ролево объркване, е свързан с окончателно изграждане
на Его-идентичността. Ако по време на предишните стадии на развитие детето
е срещнало трудности при формиране на увереност в себе си, автономност и
доверие, това е предпоставка за наличие на аномалии в Его-идентичността на
личността и нейното поведение в социума.

Ранната  зрялост  се  характеризира  със  затвърдяване  на  референтните
връзки с определени социални групи, поява на усещане за близост, интимност
с определени хора от социалното обкръжение. При затруднено или забавено
преодоляване на основното психосоциално противоречие между интимността
и изолацията, настъпва дифузност в Его-идентичността и това може да доведе
до непредсказуеми поведенчески аномалии (Ериксън, E., 1996).

Теорията на Ериксън предлага психологически аргументирана картина
на възможните възрастови аномалии и е основа за изследвания, насочени към
психосоциалната практика. Антиномиите между различните възрастови групи,
особено в динамична среда – училище, социални домове, приемно семейство
и други,  най-често са рефлекс от психосоциално противоречие,  положено в
семейството.

Възрастови периоди според  теорията  за  психичното  развитие  на
Анри Валон

Важен акцент в теорията на А. Валон е ролята на емоциите в процеса
на общуване между хората, като начин за изразяване на отношение. Според
него  емоцията  се  колебае  между  състояние  на  „сливане“  и  състояние  на
„противопоставяне“  с другите.  Състоянията на сливане и противопоставяне
изискват  изградена  Его-идентичност,  т.е.  сливане,  съпреживяване  заедно  с
другия и в същото време, без да се губи собствена идентичност.  Именно в
процеса  на  противопоставянето  емоцията  оформя  и  структурите  на
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съзнанието,  различаването  на  Аз-а  от  Другите.  В  този  контекст  Валон
очертава в определена възрастова последователност стадиите на развитието,
включващи  значимото  за  настоящото  изследване  юношество,  характерно  с
типичен  поглед „навътре“ и стремеж на Аз-а да се разграничи от Другите
(Валон, А., 1941).

Теоретичното и емпиричното изследване на възрастовото развитие има
за цел не само да се опишат закономерностите на този процес,  но и да се
открият причините за тяхната проява и как познаването на периодичността на
развитието може да бъде използвано в практиката.

     2.3. Социализация и социална адаптация в процеса на формиране
и развитие на личността.

 Социализация  на  личността е  водещо  понятие  в  социалната
педагогика,  което  отразява  сложно  социално  явление.  Понятието
“социализация” е въведено от Емил Дюркем, за да охарактеризира процеса на
обобщаване 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 традиционно
се  разбира  като  процес  на  интериоризация  на  групова  култура  (ценности,
норми) от членовете на една група. Ценностите и нормите се интериоризират
от  личността  и  благодарение  на  санкциите  (позитивни  и  негативни)  се
затвърдяват (Фотев, Г., 1979). Индивидуализацията в процеса на социализация
се  осъществява,  като целенасочена  и  многоетапна  дейност  за  подкрепа  и
развитие на уникалните, своеобразни природни дадености на личността, които
да се превърнат в индивидуален опит (Парсънс, T., 1977).

Социална  адаптация е резултат  от  процеса  на  социализация  се
индуцира  в  различната  степен  на  социална  адаптивност  на  личността  чрез
приемане  и  усвояване  на  стандарти  за  поведение  и  вътрешно  приети
ценности.
 
            Социализация на младежи, лишени от родителски грижи 

Липсата на ефективни начини за справяне с трудни ситуации поражда у
деца, лишени от родителски грижи различни компенсаторни механизми, които
често  се  изразяват  в  поведенчески  аномалии.  Това  поведение  е израз  на
невъзможност  за  справяне  със  собствения  потенциал  и  удовлетворение  на
базовите потребности. 
 В този смисъл младежите, отглеждани и възпитавани в домове за деца,
ориентират себе си към модели, които пряко рефлектират върху техния живот
и им създават усещане за сигурност,  често независимо от тяхната социална
желателност.  И ако се добави неустойчивостта и тревожността на средата в
ежедневието, те развиват аномално поведение. 
      Следователно,  особеностите  на  подрастващите  се  определя  от
конкретни социални обстоятелства и преди всичко от промяната на тяхното
място в  обществото.  Подрастващият създава  една нова връзка  със света  на
възрастните, което придава едно ново съдържание, формира психологически
растеж  и  самосъзнание.  Характерната  особеност  на  самосъзнанието  у
подрастващия се проявява в потребността да познае себе си като личност със
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своите  специфични  качества.  Това  поражда  желание  за  самоутвърждаване,
себеизразяване и самостоятелно развитие у него.  (Фотев, Г., 1993).
       На  определен  етап  от развитие  мястото,  заемано  от  детето  в  една
система от човешки отношения, се осъзнава като несъответстваща на неговите
възможности и подрастващия се стреми да я промени. Възниква едно открито
противоречие  между  образа  на  живот  на  подрастващия  и  неговите
възможности за  определяне  на този  образ на  живот.  В съответствие  с  това
неговата дейност се реконструира.

Цели на социализацията
Независимо от възрастовата продължителност и конкретните условия

за социализация, тя е процес, който генетично е заложен във всеки човек  и до
самия  му  край  съществува  противоречие  между  мярката  за  социална
адаптация  и  степента  на  изолация  на  човека  в  обществото.  Поетапното
разрешаване  на  този  конфликт  подпомага  личността  да  намери  своето
социално пространство. Когато социализацията се отнася до целенасоченото
въздействие  на  обществото  в  лицето  на  по-възрастното  поколение  с  цел
подготовката на подрастващите за бъдещия им социален живот, тя се свежда
до  възпитание.  Възпитанието  има  свой  институционализиран  субект  –
семейството,  образователната  система,  доколкото  социализацията
представлява привеждане на човека в състояние на адекватно взаимодействие
със заобикалящата го социална среда (Arnett, Jeffrey J., 1995).
 Социализацията и възпитанието са неразривно свързани,  но те не са
тъждествени,  защото  възпитанието  е  съзнателен  и  целенасочен  акт  към
постигане  на  определени,  предварително  предвидени  резултати.  Докато
социализацията  включва  всички  въздействия  на  социалната  среда,
включително стихийните, деструктивните влияния на „улицата“, приятелското
обкръжение  и  други  формални  и  неформални  общности.  В  този  смисъл
личностното поведение много често се разминава с моралните изисквания на
семейството  или  социалните  групи.  Моралните  и  обществено  приети
ценности имат различно въздействие върху конкретната личност – позитивно,
негативно  или  просто  не  се  интернализират  в  резултат  на  индивидуално
проявяващи  се  особености  на  емоционалното,  нравственото  и  социалното
поведение − състрадание, алтруизъм, егоизъм и др. (Arnett, Jeffrey, J., 1995).

Процес на социализация на личността
Социализацията  е  процес,  който  се  осъществява  на  биологично,

психологично  и  социално  ниво,  за  да  може  субектът  постепенно  да  се
адаптира  към  изискванията  на  социалните  общности  и  да  се  развие  като
личност. В теоретичните интерпретации няма еднозначно становище относно
продължителността  на  процеса  по  социализация.  Според  някои  концепции
процесът приключва с навлизането в зрелостта, което означава, че процесът на
социализация  завършва  между  17  и  30-годишна  възраст.  От  този  момент
нататък вече зрялата личност се възползва от усвоените модели на поведение
и от възприетия културен и социален опит. Другата гледна точка акцентира
върху виждането за социализацията като long-life process − процес, който не
спира  в  нито  един  момент  от  живота  на  човек  до  дълбока  старост.  Т.е.
социализацията се осъществява практически през целия живот на човека, като
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особено значими са периодите на детството и младежка възраст (Фотев, Г.,
1993).

Етапи на социализация
В хода на социализацията могат да се различат няколко етапа. За всеки

от тях е характерно формирането на нови потребности, тяхното осъзнаване и
превод  в  ценностната  система.  Новите  потребности  имат  водеща  роля  във
всеки етап на развитие: (Джонев, С., 1996.):

-  Първият етап на социализация е индивидуален,  в който личността
възприема социална информация на ниво чувства, емоции, знания, умения и
навици. 

- Вторият етап от социализацията на подрастващите се характеризира с
формиране на  отношение  на  подрастващия  към получената  информация  от
генетично заложен код и от собствения социален опит. 

-  Третият  етап  на  социализация  се  характеризира  със  субективна
обработка  на  нагласите,  с  цел  приемане  или  отхвърляне  на  получената
информация.

-  Четвърти етап – формиране на ценностни ориентации и начини за
действие. В качеството си на водещ фактор е идеалът, който да благоприятства
положителен изход на този етап.

- В основата на пети етап са постъпки и действия, които са логически
изградена система за поведение. 

- В шестия етап се усвояват норми и модели на поведение. 
-  Седмия  етап  се  изразява  в  осмисляне  и  оценка  на  собствената

социална активност.
Възможно  е  пропускане  на  някои  от  горепосочените  етапи,  ако

съпровождащите  развитието  социални  фактори  са  затормозени  или
неблагоприятни.  Формирането на идеал,  както и способността  за оценка са
предположени  от  културна  среда,  която  стимулира  себеидентификацията  и
дефинирането на ценности (Джонев, С., 1996).

3. Теоретични и концептуални аспекти на работата с група
Груповата  робата  предполага  достъпност,  кратковременност,

ангажираност  от  страна  на  личността,  а  също  така  и  възможността  на
участниците в групата сами да управляват своята дейност.

Същност на груповата работа.
Груповата работа се определя като активна методика на взаимодействие

на хора,  включени в група,  които имат различни,  но общи за групата  цели
(Берн,  Э.,  2002).  Това  означава  изискване  на  активност  от  страна  на
участниците в групата във всички етапи на нейното функциониране, отнасящи
се както за отделната групова сесия, така и за цялостния живот на групата.

Групата е система за усъвършенстване на личности, общности и групи
и като такава функционира в предварително зададени рамки. Тя е динамичен
процес, който е отражение на това, което се случва вън и вътре в групата, като
идеята е да се постигне баланс между двете действащи сили - вътрешни и
външни  -  основно  правило  на  груповата  динамика.  В  същото  време  този
процес,  като  всеки  друг  има  свое  начало,  развитие,  кризисни  периоди  и
отмиране (Берн, Э., 2002).
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Характеристики на групата
      Едно  от  основните  условия  за  съществуването  на  една  група  са
факторите  на  груповата  среда,  разбирани  като  обстановка,  времетраене  на
срещите, относително изолиране от реалността, групови взаимоотношения и
групови преживявания, поведение на груповите членове в защитената среда на
групата  и  др.,  които  определят  осъществяването  на  груповия  процес,
характеризиращ се с: “всесилната надежда”, универсалност на преживяването,
наличие  на  информация  (обучаващо  инструктиране,  откровен  съвет),
алтруизъм, корективно повторение на първичната семейна група, развиване на
техниките  за  социализация,  подражателно  поведение,  междуличностно
научаване, груповата сплотеност, катарзис, екзистенциални фактори (Ялом, И.,
2000).

Изброените фактори са изведени от опита на Ялом в груповата работа и
се оценяват след приключване на всяка група по метода на количествената
оценка,  което  служи  за  "обратна  връзка"  на  водещия  за  ефективността  от
проведените срещи. Към тях се причислява и ръководството на групата, което
е  немаловажен  компонент  за  оценка  и  от  което  в  значителна  степен  се
определя действието на посочените единадесет фактора.

 3.1.Видове групи и специфични подходи за работа с група.
            Видове групи

Критериите за класификация на групите могат да бъдат представени в
две основни групи: 

-  Степен  на  осъществяване  на  ръководството  на  групата  с
превъзходството на водещия или с ориентация към участниците.

- Степен на емоционалната стимулация в противовес на рационалното
мислене (Рудестам, К., 1999).
     Според  Ж..  Годфруа  групите  могат  да  бъдат  разграничени  и  според
приоритетно използваните методи на работа: 

- Интрапсихични групи - в основата е осъзнаването на неадекватността
в поведението и дискутирането като метод. 

-  Поведенчески  групи  -  чрез  промяна  в  поведенческите  модели  се
достига до промени и в съзнанието на хората (Вачков, И., 1999).

Т-групи. 
За  основа  на  тези  групи  служи  т.нар.  "прозорец  на  Джохари" (по

Рудестам,  К.,  1999). Идеята,  която  стои  зад  „Прозореца  на  Джохари“  или
„Прозореца  на  личността“,  е  класифицирането  на  човешкото  поведение  в
матрица, формирана в основата на това, какво знаем или не знаем ние за себе
си и другите за нас. „Прозореца на Джохари“ е изображение на личността на
човека (фиг. 2): 
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Фиг. 2. ”Прозорец на Джохари” (К. Роджърс) 

Арена  - човек има своя част, която е публична;
Фасада  - човек знае за себе си нещо, което не разкрива пред други хора;
Сляпо петно  - поведенчески фактор;
Непозната област - подсъзнателна и несъзнателна част в човека.

Човек повишава самопознанието си, когато говори за себе си и слуша
мнението на другите за него.

Групи за “Центрирана към човека терапия”.
Центрираната към човека терапия разглежда човека, който в процеса на

своя  живот  е  развил  идеята  за  Аз-а,  която  в  различна  степен  отговаря  на
истинския Аз.  Аз-ът представлява  актуализираната  част  от  личността.  Там,
където  идеята  за  Аз-а  отговаря  точно  на  истинския  Аз,  съществува  добра
връзка между това, което е човек в действителност и това което се опитва да
бъде. Такива хора Карл Роджърс определя като “добре функциониращ човек”
(Роджърс, К., 1999).

Гещалт-групи. 
Процесът  в  Гещалт-групите  е  насочен  към  позитивиране  на

осъзнаването  и  социалните  контакти.  Когато  всичко  върви  както  трябва  в
съзряващия човек, осъзнаването - което не е едно и също с мисленето - се
развива като неизбежно следствие на сетивните му възприятия и отговорът на
потребностите му. Поради тази причина осъзнаването представлява психичен
акт,  който  се  осъществява  "тук  и  сега".  Състоянието  на  информираност  е
следствие  на  горния  процес  и  представлява  способността  на  човека
едновременно да е свързан с реалността на това, което се случва в самия него
(във физически,  духовен,  психологически и  междучовешки план)  и в  света
около него. 

Психодрама групи.
Психодрамата е метод на групова работа, създаден от Джейкъб Морено.

В този подход се използват техники от драмата, чрез които клиентът изиграва
минали, сегашни или очаквани житейски ситуации и роли, опитвайки се да ги
разбере  по-пълно  и  да  постигне  катарзис.  Изиграват  се  или  се  преиграват
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значими  събития,  за  да  се  помогне  на  хората  да  разпознават  и  изживяват
скрити чувства, потискани до този момент, да съумеят да ги изразяват пълно и
свободно и да се  насърчи изпробването на ново и по-ефективно поведение
(Moreno, 2006).

Арт-групи.
       Относително  нов  гупов  метод,  чиито  основоположник  е  Маргарет
Наумбург, като теоретичните основания са повлияни в значителна степен от
Фройд  и  Юнг,  от  идеята  за  несъзнаваното,  персоналните  и  универсалните
символи. Фокусът  е насочен не толкова към крайния резултат - творбата, а
към самият креативен процес.  Акцентира се върху активното въображение,
като са важни не уменията за рисуване, а за осмисляне на нарисуваното и на
преживяванията  по  време  на  създаването  на  образите.  Приема  се,  че
личността чрез рисунката сублимира преживявания и така се освобождава от
тях (Moon, B. L., McNiff, Sh., 1994).

Взаимодействие, центрирано върху тема. 
Методиката  е  разработена  от  Р.  Кон,  основен  център  в  нея  е  т.нар.

"работен институт за преживяно-научено". Идеята е чрез преживяване да се
достигне до научаване, като основни принципи са признаване на различията
между хората, уважаване на индивидуалността на личността, разширяване на
границите на външния и вътрешния свят, а това означава запознаване с опита
на  много  хора  и  оттук  научаване:  преживяно-научено.  Темата  е  центърът,
около който работи групата  по т.нар.  "триъгълник в кръг" (фигура №3) (по
Рудестам, К., 1999):
                                                              АЗ

                                                            TEMA                     

                                   
                                         НИЕ                                 ТОВА

Фиг. 3. Взаимодействие, центрирано върху тема. 

             Аз-ът, това е личността, Ние - останалите хора от групата, Това -
проблемът, като окръжността е времето, мястото, условията на провеждане на
семинара,  а  триъгълникът  -  груповата  обстановка.  Динамичният  баланс  се
осъществява като взаимодействие в системата "Аз-Ние-Това". 
Транзакционен анализ в група
        Разработен е от Ерик Бърн, в основата лежат специфични понятия -
състояния  на  егото,  транзакции,  игри,  сценарии.  В  сърцевината  на
транзакционния анализ стои идеята,  че нашата личност е изградена от три
елемента или его състояния: родител, възрастен, дете (Левкова И., 2008).
       Основната  цел на  груповия  процес  е  да  се  подпомогнат  хората  при
вземането  на  нови  решения  по  отношение  на  сегашното  им  поведение  и
насоката  на  живота  им.  Транзакционният  анализ  се  фокусира  върху
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предписания,  ранни  решения,  ласки,  игри,  изнудване,  жизнени  сценарии  и
преразгледани решения (Берн, Э., 2002).

Групи за трениране в умения. 
       Те  се  основават  на  бихевиористичния  модел  на  обяснение  на  света.
Тяхната същност е в целенасочено наблюдаване на собственото поведение и
поведението  на  другите,  както  и  начина  на  мислене  и  обучение.  Идеята  е
човек да формира у себе си увереност в поведението, а това се осъществява на
принципа  на  разглеждане  на  човешката  дейност  като  условно-рефлекторна
(Bieling, P.J., McCabe, R.E., & Antony, M.M., 2006). 
       Основни  методи,  които  се  прилагат  в  тези  групи  са  репетиция  на
поведенческите изяви, моделиране, инструктаж и подкрепление. Участниците
в групата получава домашна работа,  водят си дневници, в които отбелязват
постиженията си, изследват ирационалните си прояви (Mandler, G., 2007).

Групи, основани на невролингвистичното програмиране.
Oсновен принцип  на работа в тези групи е моделиране на вътрешния

човешки  опит  посредством  разделяне  на  процесите,  протичащи  в  и  извън
личността,  имащи  отношение  към  нея.  Анализират  се  всички  невербални
сигнали,  протичането  и  осъзнаването  на  всички  процеси,  което  подпомага
тяхното управление (Tosey, P. & Mathison, J., 2006).

В  рамките  на  така  очертаните  общи  характеристики  на  различните
видове групи съществуват и разновидности, които са модификации в рамките
на определен терапевтичен модел.

3.2. Група и групови взаимоотношения 
Процесът  на  междуличностните  взаимоотношения  в  групата  създава

условия за  всеки  участник  да  реагира  на  събитията  в  съответствие  с  това,
което той възприема и чувства в даден момент. Ето защо една и съща ситуация
може да бъде диаметрално противоположно възприета от различните членове
на групата в зависимост от тяхната „психологическа реалност“. Нейният най-
значим елемент е индивидуалният опит за възприемане и преживяване „тук и
сега“. На  такава  основа  се  проявяват  процесът  на  групово  влияние,
социалните  атитюди  и  стереотипи,  социалните  ситуации  и  социалната
подкрепа (Витанова, Н., 2003):

- Процесът на групово влияние е свързан с конформното поведение на
личността в групата, способността й да се ориентира в мнението на околните
и да реагира на тяхното поведение.  Когнитивният и мотивационният аспект
на  груповото  влияние  се  отразяват  върху  характера  и  динамиката  на  най-
съществения  му  индикатор  –  груповите  норми,  които  са  регулатор  на
груповите  отношения  и ръководят  действията  на  участниците  (Aronson,  E.,
1984).  Като  стандартизирани  правила  на  поведение  груповите  норми
въздействат  според  механизма  на  релацията:  групова  норма  –  социален
контрол – личност (Витанова, Н., 2003).

-  Социалният атитюд (социалната  нагласа)  е  състояние на готовност,
произтичащо от опита и оказващо динамично влияние върху поведението на
личността  спрямо  останалите  субекти  в  ситуацията  (Allport,  G.  W.,  1985).
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Социалният  атитюд  е  функция  на  груповото  мнение,  което  определя
последиците от съответно поведение на личността в групата, оценката за тези
последствия,  емоционалното  ниво  и  мотивацията  на  дейностите  в  групата.
Така се доближаваме до проявите и на социалния стереотип, който притежава
свойствата  на  атитюда,  но  с  ефект  на  асимилация;  състои  се  от  образни,
емоционално  наситени  представи;  свързан  е  с  валентността  на  обекти  и
явления за субекта; включен е в ценностната ориентация на субекта.

-  Социалният стереотип се зарежда и се развива на ниво група, която
имплицира механизма за формирането му: на индивидуално ниво с връзката
между когнитивни и емоционални процеси, а на социално – чрез връзката му с
взаимодействията в групата (Amado, G., 1990). Процесът на групово влияние,
социалните  нагласи  и  стереотипи  се  проявяват  в  поредицата  от  социални
ситуации, структурирани от груповия процес.

- Социалната ситуация в групата е детерминирана от следните фактори:
цел;правила; роли; вербални и невербални форми на взаимодействие между
груповите  членове;  последователност  от  поведенчески  актове;  равнище  на
разбиране на ситуацията от участниците; трудности във взаимодействията и
начини за преодоляването им; емоционална атмосфера; физическа среда. 

Тези  фактори  отразяват  както  обективните,  така  и  субективните
аспекти  на  ситуацията:  обективните  аспекти  могат  да  се  изследват  чрез
насочване  на  подхода  и  методите  към  проблемните  епизоди,  включени  в
ситуацията,  а  субективните  аспекти  се  отразяват  в  обясненията  на
участниците (Harre, R., 1989).

В зависимост от динамиката и нивото на социално-когнитивните и на
емоционалните процеси,  разбирането и съблюдаването на груповите норми,
готовността за общуване, социалната нагласа и отношение,  съдържанието и
целта на конкретната социална ситуация всеки член на групата осъществява
социалните  си  контакти  по  определен  начин.  Именно  количеството,
съдържанието,  структурата  и  функциите на  социалните  контакти  определят
социалната подкрепа, която отделната личност намира в групата.

-  Социалната  подкрепа  в  групата  оказва  благоприятно  въздействие
върху обективните условия, нещо повече – служи като своеобразен буфер на
стресови  ситуации,  които  реално  са  неизбежни.  В този  смисъл  социалната
подкрепа  има ярко  емоционално  въздействие  върху всеки  член  на  групата,
което от своя страна е условие за по-интензивно усвояване на умението за
общуване (Yalom and Leszcz., 2005). 

3.3. Групова динамика и формиращото й въздействие.  
Елементите на груповата динамика оказват специфично влияние върху

членовете  на  групата  –  тяхното  поведение,  мотиви,  емоционален  статус,
саморефлексия и др. Взаимодействието и характеристиките на тези елементи е
динамично,  която  влияе  върху  динамиката  на  груповия  процес  и  субект-
субектните  взаимодействия  както  между  членовете  на  групата,  така  и  с
груповия водещ (Levine., 1998).

- Целите на групата са конституиращ елемент на груповата динамика −
групата си определя свои цели. 

-  Кохезията е центростремителната сила на групата.  Нараства тогава,
когато членовете взаимно се приемат, имат сходства в нагласите, ценностите и
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интересите,  успяват да си сътрудничат  в  процеса  на груповите дейности и
взаимоотношения (Dion, K. L., 2000). 

-  Тензията  (напрежение)  също  е  естествена  част  от  динамиката  в
социалната група.  Напрежението предизвиква безпокойство, което в повечето
случаи  се  възприема  негативно.  От  друга  страна,  обаче,  е  и  динамизиращ
компонент за действията на групата(Wageman, R., 1995).

-  Социалните  роли  в  групата  предпоставят  типичното  и  видимо
поведение на отделните членове.Всяка роля влияе върху груповите членове
чрез компонентите на психологическата си структура – отношение, очакване и
разбира на ролята от субекта (Pinto, I. R., Marques, J. M. & Abrams D., 2010).

-  Подгрупите  възникват  в  резултат  на  естествената  необходимост  от
създаването  на  по-малки  и  по-интимни  цялости.  Влиянието  на  подгрупите
върху груповата динамика зависи от нивото на идентификацията им с цялата
група (Wittenbaum and Moreland., 2008).

-  Груповата  атмосфера  е  преди  всичко  емоционална  и  определя
преобладаващото настроение в групата. 

-  Груповите  норми  са  сбор  от  формални  и  неформални  правила  и
формулировки,  въз  основа  на  които  груповите  членове  разпознават  в
пространството на групата кое е правилно и кое не, кое е желателно и кое не.
(Aronson, E. (ed), 1986).

-  Комуникацията в групата е неотделима част от груповата динамика.
Различните  форми на комуникация си взаимодействат,  може да има баланс
или доминиращ стил на взаимоотношения (Beebe, Steven A.; John T. Masterson,
2006).
 Разпознаването на отделните елементи на груповата динамика и техния
потенциал,  тяхното  целенасочено  идентифициране  и  използване,  е  важно
условие за водене на групата по посока на определени задачи и формиращи
перспективи. В този смисъл групата изпълнява важни педагогически функции:
формираща,  контролираща,  коригираща, благодарение  на  здравото  и
авторитетно  мнение,  колективното  одобрение  и  осъждане,  принципната  и
градивна  критика,  деловите  и  сериозни  изисквания  към  всеки  член  на
колектива (Десев, Л., 2000).

3.4. Основни технологии на социалната работа с група на младежи
с проблеми в личностното развитие.

Едно  от  условията  за  постигане  на  ефективност  в  дейността  на
социалния работник е разработване и прилагане на технологии, с помощта на
които  да  се  постигнат  конкретни  цели  в  социалната  работа  и  необходими
личностно и социално значими изменения по отношение на отделната личност
или група лица. 
 „Технологиите на социалната работа включват:  съвкупност от научни
знания,  средства,  техники,  методи  и  организационни  процедури,
предназначени да оптимизират субекта на въздействие в процеса социалното
субект-субектно взаимодействие;  система от знания за най-добрите средства
за  преобразуване  и  регулиране  на  обществените  отношения  и  процеси  на
човешката  дейност,  както  и  алгоритми  за  приложение  на  начини  за
преобразуване  и  регулиране  на  обществените  процеси  и  отношения“
(Brandon, D., 1987).
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 В контекста на горното дефиниране технологията на социалната работа
с младежи с проблеми в личностното развитие и поведение е целенасочена,
диагностично  обусловена  система  от  методи,  средства,  форми и начини  за
въздействие, приложими от социалния работник, насочени към решаване на
социални проблеми от различен произход.
 По посока на тази цел могат да бъдат диференцирани следните основни
съподчинени дейности на социалния работник: -  организационна дейност;  -
диагностика на психическото и личностно развитие на младежите; -развиваща
и корекционна работа; - превантивна дейност (Карагьозов, 1998).
 Посочените дейности на социалния работник с определена възрастова
група  включва  следните  основни  функции: дигностично-прогностична
функция;  корекционно-възпитателна  функция;  правозащитна  функция;
фасилитивна функция (Карагьозов, 1998).

Социалната  работа  с  институционализирани  младежи  с  проблеми  в
личностното  развитие  преминава  през  следните  етапи: идентифициране  на
младежите с проблеми в личностното развитие; етап на дефиниране на модела
на  социална  работа;  етап  на  целеполагане;  диагностичен  етап  (Карагьозов,
1998).
 Ефективността на социалната дейност до голяма степен се определя от
активното  разработване  на  технологиите  за  социална  работа,  а  умелото  им
практическо  приложение  ще  реши  проблемите  на  една  немалка  част
младежите с нарушения в личностното развити и поведение.

3.5. Психотерапевтични подходи и методи при работа с младежи с
нарушения в личностното развитие 

Психотерапевтичният  процес  се  реализира  чрез  използване  на
съответни психотерапевтични методи. 

Целите на психотерапията при работа с деца и младежи с проблеми в
личностното развитие са индивидуално очертани: 
- преодоляване на тревожност в следствие на фрустрация; 
- осъзнаване на личните възможности и отговорности; усвояване на начини за
- справяне със стреса, фрустрацията и депривацията; 
- подпомагане на самоактуализията; 
- осъзнаване на личностния потенциал;
- позитивиране на междуличностните взаимоотношения; 
- осъзнаване на социално значими ценности (Pescitelli, D., 1996).

Адекватният подход в подбора на методи за работа с клиенти зависи от
правилното разпознаване на сложната човешка психика. 

Психотерапевтични подходи и техники за промяна на личността
 Психотерапевтичните  интервенции  се  основават  на  индивидуални  и
групови методи и са насочени към осигуряване на психологическа подкрепа и
насърчаване  на  благоприятните  поведенчески  промени  (Патерсон,  С.,
Э.Уоткинс, 2003).

Индивидуална  психотерапия.  Тя  се  осъществява  като  процес  според
динамичните състояния на всеки клиент и може да се основава на различни
идеи  и  подходи  в  психотерапията:  когнитивно-поведенческа  насоченост,
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работа с емоциите, създаване на личен план за живот, арт-терапия, анализа и
др (Wampold, Bruce, E,. 2001).

Рационална психотерапия. При рационалната психотерапия промяната
на личността  се  извършва чрез  техники,  стимулиращи мисловния анализ и
сравнение,  логическо  достигане  до  изводи  за  собствени  състояния  и
потенциал за позитивна промяна (Roth, 2005).

Вербална  психотерапия.  Преобладава  целенасочената  вербална
комуникация и интеракции между терапевта и пациента (Feltham, Colin, 1997).

Поведенческа  психотерапия.  В  поведенческата  психотерапия
коригиращият  ефект  се  постига  чрез  възнаграждаване  на  положителната
промяна в посока на по-адаптивно поведение, докато тя стане стабилна, или
чрез  „наказание“,  докато  се  преодолее  неадаптивно  поведенческо
разстройство (Kohlenberg & Tsai, 2002).

Десенсибилизираща  терапия.  Това  е  своеобразна  форма  на
поведенческата  терапия.  При  нея  в  психотерапевтичния  процес  се
репродуцират  ситуациите  и  предметите,  които  предизвикват  неприятни
усещания (Nemeroff, C.B., 2001).

Телесна  психотерапия.  Един  от   основателите  на  тази  методика  е
Вилхем Райх, който поставя знак за равенство между тялото и психиката на
човека.  В основата  са отново защитните механизми,  които са като защитна
броня  срещу  проявите  на  характера,  създават  напрежение  и  затрудняват
телесната енергия. Така че упражнения, насочени към разтоварване на тялото
дават възможности за освобождаване на енергията и оттук на емоциите (Райх,
1999).

Когнитивно-поведенческа  психотерапия. Когнитивно-поведенческата
оценка е базирана на прости принципи и ясно дефинирани цели. Водещата
идея  за  конструиране  на  когнитивно-  поведенческата  оценка  е,  че
индивидуалното  поведение  се  детерминира  в  резултат  на  въздействието  на
поредица  от  ситуации  и  тяхната  субективна  интерпретация  (Rachman,  S.,
1997).

Подкрепяща психотерапия. В подкрепящия психотерапевтичен процес
важно  значение  има  наличието  на  терапевтична  връзка  на  емоционална
подкрепа, включително и когато терапевтът е на разположение на пациента в
моменти на криза (Winston; Rosenthal; Pinsker, 2004).

Психодинамична психотерапия. Тази терапия се основава на идеите на
психоанализата  за  оздравяващия  ефект  на  „вторичното“  осъзнаване  на
изтласкани на ниво несъзнавано негативни преживявания и мисли.  По този
начин  се  преодоляват  вътрешни  конфликти  и  неконструктивни  мисли  и
преживявания, породени от негативни спомени(Etchegoyen, 2005).

Психоанализа. В  центъра  на  психоанализата  лежи  несъзнаваното.
Когато психично съдържание е изтласкано в областта на несъзнаваното, то не
изчезва – по-скоро намира промени или замаскирани форми, за да се прояви.
Целта на психоанализата е просто да увеличи вътрешното прозрение, така че
определени аспекти от несъзнаваното да се осъзнаят (по Wallerstein,  2000).

Групова  психотерапия.  Работата  протича  в  група,  видяна  като
специфичен социален феномен. Груповата среда и защитеното пространство
на  групата  благоприятства  преживяванията  и  спонтанното  реагиране  на
участниците (Гриншпун, 2003). 
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Разновидност  на  груповата  психотерапия  е  Гещалт-терапията,  според  която
самосъзнанието е и психологическо, и физическо,  и емоционално осъзнаване,
което се проявява на три равнища, съответстващи на различни напрежения,
произтичащи от отношенията "организъм-среда", а именно:
Самосъзнание за собствения Аз;
Осъзнаване на заобикалящата среда;
Осъзнаване  на  това,  което  стои  между  тях  или  това  са  фантазиите,
въображаемите образи (Gazda, G.M., 1989).

Арт  –  терапия.  Арт-терапията  дава  възможност  за  изява  на
вътрешните конфликти, помага да се диагностицира проблема, дисциплинира
групата, подпомага изграждането на адекватна самооценка и не на последно
място  -  развива  изобразителни  умения.  Стимулирайки  креативността,  арт-
терапията позволява на всички и най-вече на тези, които изпитват трудност
при изразяване на емоции  и чувства  или на тези, които изпитват трудност да
говорят  или  да  се  идентифицират  вербално  да  подобрят   начина  си  на
общуване  с  другите  и  да  развият   чувство  за  самопреценка  и  за
самоидентифициране (Malchiodi, C., 1994).

Танцувална терапия.  От древността се смята,  че танците помагат  на
човек  да  се  изяви  максимално  и  да  преодолее  някой  от  негативните  си
преживявания.  Основните  й  цели  са  осмисляне  на  собственото  тяло,
приемането му, общуването чрез танца и изследване на чувствата в групата
(Fehr, S.S., 1999).

Развитието на личността, процесът на социализация и ресоциализация
в младежка възраст е добре да бъде управляван и подпомаган. Основна роля в
тази посока има въздействието на групата.  Имат се предвид групи,  в които
воденият от специалист групов процес оказва  формиращо и преобразуващо
въздействие  върху  субектите,  участващи  активно  в  груповите
взаимоотношения. В някои от тези групи могат целенасочено да се прилагат
съответстващи на контингента психотерапевтични подходи и техники.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Втората част на дисертационния труд представя експеримент, проведен
в  СУПЦ  (Социален  учебно-професионален  център)  „Княз  Борис  I“,  град
София с участието на  юноши на възраст 18-20 години и младежи на възраст
21-25 години, които са настанени за професионално обучение там.
Изследваните юноши и младежи, проявяват в различна степен поведенчески
симптоми за аномални тенденции в развитието си, защото идват от домове за
деца, лишени от родителски грижи.

1.  Описание  на  експерименталната  извадка  и  диагностичните
методи.

1.1. Диагностична методика “Локус на контрола” 
            Цел на диагностиката с посочения метод: Измерване на локализацията
на  контрола  между  двата  полюса  –  екстернален  (външен)  и  интернален
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(вътрешен)  контрол.  Създаване  на  многомерен  профил,  свързан  с  типове
ситуации. 
            При интерпретацията на количествения резултат се имат предвид
следните характеристики:
            - Хората с екстернален локус на контрола са склонни да се подчиняват;
те работят по-добре, ако ги наблюдават; склонни са да обясняват поведението
си  със  ситуацията.  Клинични  характеристики:  Екстерналният  локус  на
контрола корелира  с тревожността,  предпоставка е за поява на депресивни
състояния, проявява се и при шизофрения. Създава суицидни тенденции. При
психотерапия предпочитанията са насочени към поведенчески, по-директивни
методи.

-  Хората с интернален локус на контрола умеят да се съпротивляват,
защитават  личната  си  свобода;  уверени  са  в  себе  си;  по-добре  работят
самостоятелно; осведомени са за реалните ситуации. Във взаимоотношенията
са  популярни,  но  проявяват  търпимост  към  околните.  Интересуват  се  за
болестните симптоми и лечение на здравето си. Предпочитат психотерапия с
недирективни методи.

1.2. Скала за тревожност и страх на Ч. Спилбъргър – STAI
Цел на диагностиката  с  посочения метод:  Да се установи нивото на

тревожност в момента на изследването ( реактивна тревожност ) чрез скала
„S”  и  нивото  на  тревожност  като  устойчива  характеристика  на  личността
( личностова черта ) чрез скала „Т”.

Важен момент за валидността на резултатите е лицето да разбера, че
първо трябва да мисли за състоянието си в момента, а след това да прецени
особеностите  си  като  постоянно  проявяваща  се  черта.  По  тази  причина
изследваното  лице  първо  получава  бланката  за  скала  „S”  и  попълва  първо
листа за отговори на скала „S”, като се насочва вниманието му към това, че
трябва да прецени как се чувства сега. След това се предоставя бланката на
скала  „Т”  и  се  попълва  листът  за  отговори  на  скала  „Т”,  като  се  насочва
вниманието към състоянието изобщо (не само в момента).

1.3 Тест за диагностика на поведението в конфликтни ситуации.
Цел на диагностиката с посочения метод: Да се диагностицира доколко

и  в  каква  степен  съществуват  вътрешни  предпоставки  за  конфликтно
поведение, което се характеризира с различна степен на деструктивност при
решаване  на  конфликти.  Според  преобладаващите  начини  за  справяне  с
конфликти  авторът  определя  два  стила  на  поведение:  „кооперативност”  и
„егоцентична  упоритост”,  които  се  очертават  въз  основа  на  съотношението
между проявата на компромис, съперничество, приспособяване,  отбягване и
сътрудничество.

1.4 Скала за интерперсонална интелигентност (D. Buhmaster and all)
Цел на  диагностиката  с  посочения  метод:  Да  се  диагностицират

уменията за междуличностно общуване на хората включени в изследваните
групи. Тестът диагностицира шест аспекта на общуването:   инициативност,
асертивност (отстояване на собствена позиция в процеса на общуване, без да
бъдат ощетявани в психологически и практически план околните), откритост

2
9



(Конгруентност – усещане за значимост на собственото Аз и потребност от
изявата му), емоционално подкрепящ (Емпатийност), умения за преодоляване
на конфликти и междуполова компетентност.

2.  Количествени  резултати  и  анализ  на  емпиричните  данни  от
входящото ниво на експеримента.

Констативният  експеримент  е  проведен  с  извадка,  върху  която  са
приложени  изследователските  методики  по  време  на  констативния  етап  на
експеримента.  Възрастовият диапазон на участниците в извадката съвпада с
посочените  две  възрастови  групи,  работата  с  които  е  описана  по-долу  в
рамките на преобразуващия експеримент: 
Първа група – юноши на възраст 18-20 години;
Втора група – младежи на възраст 21-25 години.

2.1  Анализ  на  количествените  резултати  от  приложението  на
диагностичната методика “Локус на контрола” на Дж. Ротер.

При прилагането на посочената диагностична методика са използвани
5  скали  от  принадлежащите  7,  тъй  като  изследваните  лица  са  лишени  от
родителски  грижи  и  при  тях  не  може  да  се  изследва  „Интерналност  в
семейните отношения”;  както и не притежават трудов опит/стаж  и не може да
се изследва „Интерналност в професионалните отношения”.

Обработка и анализ на резултатите при първа група –  младежи на
възраст 18-20 години:

Получените „сурови резултати“ са преведени в стандартен бал – стен, в
резултат на което се получават следните количествени резултати по време на
констативния етап от експеримента (Таблица 6).

Таблица 6. Процентни съотношения на количествените резултати по скалите на теста
– констативен етап на експеримента

Скали Обща
интер-
налност 

Интер-
налност
при успех 

Интер-
налност при
неуспех 

Интернал-
ност  в
междулично
стните
отношения 

Интерналн
ост  в
отношение
то  към
здраветоСтенове

Един 10% 10% 30% 10% 10%
Два 30% 50% 50% 10%
Три 50% 40% 10% 10%
Четири 10% 10% 20% 50%
Пет 60% 30%
Шест
Седем
Осем
Девет
Десет
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Обработка и анализ на резултатите при втора група –  младежи на
възраст 21 - 25  години:

Получените  „сурови  резултати“  са  преведени  в  стандартен  бал,  в
резултат на което се получават следните количествени резултати по скалите за
интерналност (Таблица 7):

Таблица 7. Процентни съотношения на количествените резултати по скалите на теста
– констативен етап на експеримента
Скали Обща

интернал-
ност

Интернал-
ност  при
успех

Интернал-
ност  при
неуспех

Интернал-
ност  в
между-
личностни
те отно-
шения

Интернал-
ост  в
отношение
към
здравето

Стенове

1
2
3 10%
4 20%
5 20% 10%
6 50% 20% 40% 30% 50%
7 10% 30% 40% 40% 30%
8 20% 50% 20%
9 10%
10

Обобщение на резултатите за двете подгрупи към експерименталната
извадка
 Наблюдава  се  ясно  разграничение  между   първа  възрастова  група
(юноши 18-20 г.) и втора (младежи 21-25 г.). 

Очакванията,  които  имат  младежите  в  своята  „ранна  зрелост”  са
фокусирани върху собственият потенциал.  Това е  възрастта,  в която хората
вярват в безграничните възможности. Възраст на всякакъв възход, възраст на
скъсване с юношеството по отношение на „Кой съм аз?”, възраст в която се
поставят толкова много начала (в професионален и личен план), възраст която
все още е далеч от натрупаните разочарования на несбъднати мечти и желания
и именно за това младежите в тази възраст са склонни да възприемат живота
си като подчинен единствено на личните им качества и стремежи. Този период
от време на силна вяра в себе си е необходим на човека, за да продължи по
пътя на живота си тогава когато, в другите възрасти струпалите се трудности
го обезкуражават и изглеждат така, като че ли преодоляването им не зависи от
личните ресурси. При по-продължителната употреба на екстерналният локус,
личността усвоява т.нар. заучена безпомощност.
      От  позиция  на  успешното  решаване  на  кризите  в  психосоциалните
стадии е ясно, че адекватното поведение тук би трябвало да бъде именно с
интернална локализация, която да оформя очаквания провокиращи развитие
на  личният  творчески  потенциал  на  човека.  Именно  интерналната
локализация  би  обезпечила  в  този  период  на  възход  бъдещи  очаквания,
подкрепящи  човека  в  реализацията  на  собствените  ресурси.  Интерналният
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локус разбира се носи и своите ограничения  – както Ротер споменава, когато
ценността  на  потребността  е  висока,  а  свободата  или  очакванията  за
реализация ниски се получава именно неадаптивното поведение, надценяващо
собствените потенциали за постигане на желаната потребност. Може би точно
този  ефект  се  наблюдава  при  първа  възрастова  група,  която  показва
екстерналност.  В резултат  на  непостигнатите  очаквания  хората  атрибутират
бъдещите  такива  по  отношение  външните  характеристики  на  средата  и
променливите в нея.

Тези резултати провокират в мен мисълта, че за периода на юношество
и ранна зрялост е присъщ оптимизъм и младият човек с ентусиазъм пристъпва
към  реализацията  на  личният  си  жизнен  смисъл  като  с  напредването  на
възрастта все по-ясно осъзнава личната отговорност, която носи за живота си.
Разбира се в периода на ранна младост хората се чувстват изпълнени със сила
и енергия за  осъществяване  на  своите  желания,  цели и  идеали.  В ранните
периоди от развитието си човек е способен да си поставя цели, да преследва
мечтите си, а в по-сетнешните си години да реализира най-сложните избори,
най-трудните  професионални  дейности.  Младите  с  най-голяма  лекота
установяват контакти и най-бързо се развиват отношенията на приятелство и
любов, най-пълно и интензивно е общуването. С напредването на възрастта
напредват и възможностите за самореализация, а възникващите трудности не
представляват  претекст  за  отказ  от  стремежите,  съпътстващите  съмнения  и
неувереност бързо отминават и активно се търсят новите възможности. В този
аспект се предполага, че изпълненият с активна живителна сила млад човек е
склонен да мисли, че всичко което пожелае може да има, всичко към което се
стреми може да реализира и съвсем естествено атрибутирането на причините
за  успехите  или  неуспехите  е  много  конкретно  обвързано  с  по-външни
причини  в  сравнение  с  всички  останали  възрасти,  където  с  всеки  етап  от
напредването  на  живота,  човек  осмисля  преживяванията  си  като  зависещи
единствено от собствените му лични потенциали. 

Юношите   все  още  са  в  процес  на  осъзнаване  и  изграждане  на,
желанията си, а младите възрастни вече са придобили по-ясна представа за
естеството на житейските и професионалните си амбиции, и все още водени
от  силен  оптимизъм и увереност  в  собственият  потенциал,  вярват  че  няма
причини извън тях, които да провалят начертаният от тях план. Това прави
младият  човек  нетърпелив  в  постигането  на  целите  и  неразбиращ
примирението  с  обстоятелствата  в  другите  възрасти.  Ако  юношата  е
екстернален в  локализацията,  защото вярва,  че  всички други около него го
ограничават  и  животът  му  не  зависи  от  собствените  му  желания,  то  с
напредването на възрастта и опознаването на света вътрешната локализация е
свързана с преживяният опит и натрупаното знание, че съществуват събития в
човешкия  живот,  които  са  извън  възможностите  за  контрол  на  конкретния
човек.  Това  прави  по-възрастния  човек  толерантен  към  грешките  и
обвиненията на юношите и младите възрастни, които ангажирани със своите
си преживявания пропускат същността на социалното взаимодействие, което е
резултат от контакта между повече от един субект.

Екстерналната  и  интерналната  диспозиции  оказват  влияние  върху
емоционалния статус и психичното здраве на личността.
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      Ротер  доказва,  че  тези  две  когнитивни  диспозиции  -  интерналност-
екстерналност,  са  в  тясна  връзка  с  благосъстоянието  на  човека,  което  в
различните възрастови етапи има различен смисъл и значение.

Както  интерналната  диспозиция  от  локус  на  контрола,  така  и
екстерналната позволяват на хората да приемат случващите им се събития по
начин, съхраняващ поведенческият потенциал спрямо очакваната ситуация. В
резултат на това, често наблюдаваният пренос на един механизъм за справяне
върху  две  и  повече  различни  ситуации,  е  обяснима  стратегия,  чрез
склонността  да  се  приписва  едни  и  същи  причини  на  явленията,  които
съпътстват живота на човека. Често тази склонност за атрибутиране, хората
усвояват  от  средата  към  която  принадлежат.  Така  се  предават  фамилните
ценности,  националните традиции,  възпитават се характери и децата стават
наследници на родителите си, носители на информация, която първоначално
чужда на детето, му осигурява средство, чрез което да се асоциира с другите
хора, да се идентифицира и стане част от семейния род. В периода на растеж и
развитие обаче човек сменя жизнената си перспектива и това му позволява да
открива  за  себе  си  различни  гледни  точки  за  един  и  същ  проблем,  което
обогатява рамките на собственото му функциониране.

Така когнитивните диспозиции интерналност-екстерналност заедно със
социалните потребности, свързани с афилиацията, са фактори които оказват
значимо влияние върху поведението на човека. Ротер доказва, че начинът, по
който  се възприема средата и стимулите в нея, влияе върху поведенческият
потенциал.

Например,  стресът увеличава потребността към афилиация сред лица с
екстернална  диспозиция  на  локус  контрола  тъй  като  те  по-често  проявяват
зависимо  поведение  и  са  по-малко  способни  да  се  справят  сами  със
стресиращите  събития,  в  сравнение  с  лицата  с  интернална  диспозиция  на
контрола, които от своя страна са по-спонтанни в установяване на контакти,
включване в група, избягване на конфронтация. 

Когнитивната екстернална диспозиция може да се анализира, като стил
свързан с търсене на окуражаване от страна на другите, което е последвано от
отхвърляне  от  страна  на  другите  и  да  доведе  до  задълбочаване  на
депресивното състояние.

От  друга  страна  не  винаги  интерналността  е  полезна,  тъй  като
съществуват определени демографски характеристики като принадлежност по
пол,  етническа  група,  при които  колкото  повече се  засилват   факторите  на
съответната  принадлежност,  толкова  повече  се  наблюдава  зависимост  от
групата и съответно липса на интерналност.
 В посоченото констативно експериментално изследване не  установих
голям  брой  значими  различия  по  пол,  каквито  се  откроиха  във  възрастов
аспект.  Изводът  ми е,  че  полът  не  е  толкова  силен  детерминиращ  фактор,
какъвто  се  явява  възрастта.  Обяснение  на  това  твърдение  намирам  и  в
описаната  по-горе  теоретичната  рамка,  предложена  от  Е.  Ериксън,  за
преминаване през различни възрастови периоди, свързани с разрешаване на
определени житейски кризи.
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 2.2.  Количествени резултати и анализ по Скала за тревожност и
страх – STAI

Обработка  и  анализ  на  резултатите  при  първа  група  младежи на
възраст 18-20 години:

Преди  целенасоченото  въздействие  на  груповия  процес  върху
младежите,  включени  в  емпиричната  извадка,  тревожността  на  част  от
младежите  в конкретни ситуации се проявява с ярко изразени емоционални
симптоми.  Те  се  наблюдават  и  в  цялостното  им  поведение  по  повод
извършване на различни дейности и включването им в различни форми на
взаимоотношения (Таблица 8).

Таблица 8. Процентни съотношения на количествените резултати по скалите на теста
на Ч. Спилбъргър – констативен етап на експеримента

Скала Много  над
средна
норма

Над  средна
норма

Средна
норма

Под  средна
норма

Много  под
средна норма

S 10% 25% 30% 20% 15%
T - 35% 40% 20% 5%

Обработка и анализ на резултатите при втора група – младежи на
възраст 21-25 години:
         Резултатите от теста на Ч. Спилбъргър – Скала за тревожност и страх -
STAI показват следните резултати за изследваните младежи на възраст 21-25
години лица (Таблица 9).

Таблица 9. Процентни съотношения на количествените резултати по скалите на теста
на Ч. Спилбъргър – констативен етап на експеримента

Скала Много  над
средна
норма

Над  средна
норма

Средна
норма

Под  средна
норма

Много  под
средна норма

S - 10% 90% - -
T - 20% 80% - -

 
Обобщение  на  резултатите  за  двете  подгрупи  към

експерименталната извадка
      Въз  основа  на  получените  резултати  и  тяхната  интерпретация  бяха
направени следните основни изводи: 
 Повече от една трета от изследваните лица са с тенденция към високо
ниво на ситуативна тревожност, т.е. те са предразположени към различни по
същност  и  степен  на  изразеност  дезадаптивни  реакции  и  състояния,  при
заплашващи  самооценката  ситуации.  Справянето  с  негативните  емоции  на
тревожността, свързани с повишена възбуда на очакване, изисква засилване на
адаптивните способности, но те са намалени поради повишена възбуда. Тези
резултати потвърждават част от изказаните от мен предположения, че децата и
юношите,  отглеждани  в  специализирана  институция,  са  емоционално  и
физически  зависими  от  обкръжаващата  ги  среда,  като  същевременно  са  с
намалена адаптивност.

Почти  половината  от  изследваните  лица  са  с  тенденция  към високо
ниво на манифестно изразена тревожност и страх, т.е. те са предразположени
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към  различни  по  същност  и  степен  на  изразеност  афективно-тревожни
реакции и състояния. Така също показва и лабилност на вегетативната нервна
система  при  заплашващи  ситуации.  Това  може  да  стане  предиспозиция  за
развитието  на  паническа  реакция  при  симптоми,  които  лицето  субективно
възприема като заплашващи живота му.

Получените резултати показват, че личностите с повишена тревожност,
като  личностна  предиспозиция,  ще  отговарят  с  по-голямо  нарастване  в
интензивността  на  ситуативната  тревожност  в  ситуации,  объркващи
привичните  междуличностни  отношения  и  заплашващи  положителната
самооценка на личността.
      Личностната  предразположеност  за  тревожно  реагиране  в  различни
ситуации зависи от актуалната,  ситуативната тревожност,  от субективното й
преживяване,  свързано  с  опита  по  отношение  на  минал  психичен  стрес  и
лабилността на вегетативната нервна система.

2.3.  Количествени резултати и анализ по Тест за диагностика на
поведението в конфликтни ситуации. 

Обработка и анализ на резултатите при първа група – младежи на
възраст 18-20 години:
    Резултатите  от  теста  на  К.  Томас  за  диагностика  на  поведението  в
конфликтни ситуации показват следните резултати за изследваните младежи
на възраст 18-20 години: 

Изследваните  лица  (40%)  с  доминиращ  съпернически  стил  на
поведение  в конфликтни ситуации са склонни да не защитават своите права,
да  не  си  сътрудничат  с  никой,  да  не  предлагат  начини  за  разрешаване  на
конфликта  и  отказват  да  прибягват  към  неговото  разрешаване.  Това
демонстративно бягство от проблема, с възможна демонстрация, като излизане
от стаята,  смяна на темата  и т.н.,  говори за  пренебрегване  на  проблема и
готовност за прехвърляне на отговорност върху друг, което води и до забавяне
при вземането  на  решения.  Тази  стратегия  се  отличава  и  със  стремеж към
отказ от конфликта. Въвлеченият в конфликта субекта оценява както своите,
така и интересите на противниковата страна като ниски.  Тази стратегия,  от
своя страна, има два основни варианта на проявление:

-  предметът  на  конфликта  няма  съществено  значение  и  е  адекватно
възприеман и отразен като такъв с нисък интерес и за двете взаимодействащи
си страни (в случая конкретният конфликт няма повече да се прояви);

- предметът на конфликта има съществено значение  за една или за две
страни, но е неадекватно възприеман или отразен като такъв, с нисък интерес
и за двете противостоящи  страни (в случая конкретният конфликт може да се
повтори).

“Бягството”  се  реализира,  когато  проблемът  не  се  възприема  като
особено важен и не се счита за нужно да се отстояват права, не се сътрудничи
с другите за търсене на решения; не се счита за важно да се губи време за
дреболии;  източникът  на  разногласия  е  несъществен;  въздържание  от
изказване  на  мнение,  от  спор;  бягство  от  отговорност;  ако  ситуацията  се
възприема като твърде сложна; когато е необходимо да се спечели време, за
изучаване на  ситуацията  и получаване  на допълнителна информация  преди
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вземане на решение;  конфликтът върви към саморегулиране и затихване от
само себе си.

Обработка и анализ на резултатите при втора група – младежи на
възраст 21-25 години:

Резултатите  от  теста  на  К.  Томас  за  диагностика  на  поведението  в
конфликтни ситуации показват следните резултати за изследваните младежи
на възраст 21-25 години: 

Изследваните  младежи  (20%),  които  демонстрират  „бягство“  като
стил на  поведение  в  конфликтна  ситуация  се  отличават  с  ниско  ниво и  на
сътрудничество,  и  на  отстояване  на  собствената  позиция.  По  различни
причини те могат да не желаят да се ангажира с конфликта, поради което се
отдръпват и не допускат да бъдат въвлечени в него. Действат с убеждението че
проблемът  не  е  от  значение  за  тях,  или  се  възползват  от  тактиката  с  цел
постигане на временно успокоение у опонента. 

Изследваните младежи (40%), които проявяват приспособяващ се стил
на поведение в конфликтна ситуация се характеризират с ниско отстояване на
собствена позиция. Те се отказват от собствената си позиция, за да се нагодят
към околните, когато почувства, че мнението на опонента е по-правилното.

Изследваните младежи (10%), които проявяват  съпернически стил на
поведение в конфликтна ситуация се характеризират с отстояване на собствена
позиция  и  ниско  ниво  на  сътрудничество.  Демонстрирайки  този  стил  на
поведение  в  конфликтна  ситуация,  субектът  прави  всичко,  за  да  спечели,
независимо че неговата печалба може да е за сметка на загубата от страна на
опонента. Този стил на поведение е предпочетен от агресивни съперници или
използван при предварително регламентирани конкурентни условия.

Компромисният стил на поведение при конфликтна ситуация в случая е
предпочетен стил от 20% от  изследваните от мен лица.  Младежите,  които
прибягват до компромиса като стил на поведение са наясно, че той работи със
средно  равнище  и  на  отстояване  и  на  сътрудничество.  За  да  се  стигне  до
споразумение в конфликтна ситуация, участниците в конфликта прибягват към
нормата за реципрочност и справедливост – разходите на всеки участник в
конфликта да са пропорционални на приходите. 

Изследваните  лица  (10%),  които  проявява  готовност  към
сътрудничество, показват стремеж към удовлетворяване интересите на всички
страни   в  конфликтната  ситуация,  без  да  има  ощетени,  засегнати  или
пренебрегнати  лица.  Сътрудничеството  е  изцяло  ефективен  начин  за
разрешаване на конфликтни ситуации.

2.4.Количествени резултати и анализ по Скала за интерперсонална
интелигентност ( D. Buhmaster and all)
      Обработка и анализ на резултатите при първа група –  младежи на
възраст 18-20 години: 

Резултатите  от  Скала  за  интерперсонална  интелигентност  (D.
Buhmaster and all)  показват следните резултати за изследваните младежи на
възраст 18-20 години (Таблица 10): 
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Таблица  10.  Процентни  съотношения  на  количествените  резултати  по  Скала  за
интерперсонална  интелигентност  (D.  Buhmaster  and  all)  констативен  етап  на
експеримента

Скала Ниско ниво Норма Високо ниво
1. Инициативност 80% 10% 10%
2.Негативна асертивност 10% 70% 20%
3.Откритост 90% 10%
4.Емоционално подкрепящ 60% 30% 10%
5.Преодоляващ конфликти 60% 40%
6.Междуполова компетентност 60% 40%

Младежите  на  възраст  18-20  г.  демонстрират  преобладаващо  ниско
ниво  на  интерперсонална  активност.  В  някои  случаи  това  се  дължи  на
понижено  съзнание  за  личностна  значимост.  Емоционалната  и  ценностна
маргинализация  възпрепятства  създаването  на  адекватни  междуличностни
връзки,  както  и  собствената  мотивация  за  индивидуално  развитие.  По
голямата  част  от  групата  младежи  са  индеферентни  към  провокациите  за
междуличностен  диалог  и  не  са  в  състояние  да  изразят  и  защитят  своята
позиция в ситуация на конфликт.  Ниското ниво на асерсивност рефлектира
върху междуполовите компетенции, подчертавайки неумението за споделяне
на емоционални и оценъчни отношения и връзката между тях. 

Обработка и анализ на резултатите при втора група – младежи на
възраст 21-25 години:

Резултатите  от  Скала  за  интерперсонална  интелигентност  (D.
Buhmaster and all)  показват следните резултати за изследваните младежи на
възраст 21-25 години  (Таблица 11):

 
Таблица 11. Процентни съотношения на количествените резултати по Скала

за  интерперсонална  интелигентност  (D.  Buhmaster  and  all)  констативен  етап  на
експеримента

Скала Ниско ниво Норма Високо ниво
1. Инициативност 20% 60% 20%
2.Негативна асертивност 40% 50% 10%
3.Откритост – брой лица 10% 70% 20%
4.Емоционално подкрепящ 20% 50% 30%
5.Преодоляващ конфликти 40% 50% 10%
6.Междуполова компетентност 70% 30%

Посочените по-горе количествени резултати илюстрират средна степен
на  себеидентификация  на  младежите  и  съзнание  за  необходимостта  от
адекватни  форми на  взаимоотношения.  Трудно  се  ангажират  с  поемане  на
отговорност за личната си позиция, склонни са да маркират основните мотиви
на своето поведение, без аргументация за взети решения. Проявяват интерес
към личността на другите и са склонни да ги изслушат,  но предпочитат да
влизат в по – задълбочена комуникация. Рядко се конфронтират и не търсят
конфликтни ситуации.  Познават междуполовите отношения и се стараят да
изградят партньорства, основани на разбиране и сътрудничество.
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3. Преобразуващ етап на експеримента  
Групова работа с младежите от СУПЦ „Княз Борис I“ – гр. София
Описанието на груповата работа включва:

- дефиниране на основния подход; 
- психотерапевтични и креативни техники; 
- особености на груповия процес по време на сесията.

Общата  концепция за  конструиране  и  реализиране  на  настоящата
групова работа включва: 
  -  очакването  в  груповата  среда  да  се  идентифицират  индивидуално
проявяващите се личностни аномалии на груповите членове; 
 -  проследяването  на  тяхното  проектиране  и  разкриване  в  защитеното
пространство на групата; 
  - стимулиране на  реакции, презентиращи саморефлексия, комуникативност и
сътрудничество  с  цел  преструктуриране  на  вътрешните  предпоставки  за
развитие. 

Има  се  предвид,  че  различните  социални  роли  в  групата  създават
условия  да се разкрият типове поведение,  което чрез груповите правила и
стила на взаимоотношения в групата да бъде подкрепено или коригирано.
   Трудността при настоящия експеримент е свързана с особеностите на
групата,  чиито  членове  са  социално  обременени,  без  мотивация,
нихилизирани  като  цяло  по  отношение  на  перспективите  си  за  развитие,
биологично  възрастни,  но  психологически  и  емоционално  незрели.  Затова
груповата  работа  е  основана  на  принципа  на  търпението  и  внимателното
интегриране в групова среда, давайки шанс на нейните членове  да изявяват
себе си, чрез разнообразни творчески задачи. По този начин неувереността и
компенсационното  поведение  се  пренасочват  към  самоосъзнаванане  на
собствения потенциал и потребност от самоактуализация.

Описанието на груповите сесии следва една и съща схема с цел по-
добра  сравнимост  между  двете  възрастови  групи  и  между  хронологично
представените сесии. 

Схемата  за  описание  включва:  цел;  времетраене;  подходи;  техники;
характеристики на груповия процес – откритост,  динамика и оценка; цел за
следваща сесия. 
Първа група. Брой и възраст на участниците: 10 души на възраст от 18 до 20 г.
Втора група. Брой и възраст на участниците: 10 души на възраст от 21 до 25 г.

Обобщения с оглед търсене на акценти в контролния експеримент
Преди  началото  на  груповата  работа,  констатиращият  етап  на

експеримента,  проведен  с   младежите  на  възраст  18-20 г., показа
екстернална локализация на контрола, ниска степен на асертивно поведение и
емоционална незрялост,  кореспондиращи с относително висока тревожност.
Неумението  за  себеидентификация,  неспособността  да  се  дефинират
мотивационни и смислови жизнени тенденции, затрудняват възможността  на
младежите за адекватно социално общуване и личностна реализация. 

Провеждането  на  преобразуващ експеримент с  групата  предполага
стимулиране  на  участниците  в  нея  към  откритост  и  преодоляване  на
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отчуждението  и  подозрителността.  В  контекста  на  един  екзистенциален  и
творчески процес, се очаква преодоляване на индивидуалната неувереност и
създаване на условия за полезни социални контакти.

В процеса на груповата динамика се открояват следните  акценти,
демонстриращи ефективността на проведената социална работа в група:

-  Още в четвърта сесия, участниците  са провокирани да покажат по-
висок респект към себе си и околните.  Принципът на пасивното поведение,
лишен от инициативност и отговорност за действията,  бе компрометиран и
трансформиран в желание и стремеж за взаимно разбиране и сътрудничество. 

- Правилното идентифициране на ценностите в общуването, все още не
означава ясно осъзнати критерии и възможност за доверие. Груповата работа
дава шанс  за  поставяне  на  младежите  в  примерни  проблемни  ситуации,
изискващи  активното  им  участие.  В  този  смисъл е осъществен  пробив  в
убеждението  на  повечето  от  тях,  че  те  са  безпомощни  реципиенти,  които
обществото  маргинализира.

-  Груповата  динамика  задейства  активизиране  на  жизнени  и
интелектуални  потенции,  развиващи  свободната  воля  и  самочувствието,  че
„Аз мога”.

-  Дефинирането  на  екзистенциална  цел  е  трудна  задача  при  хора,
възприемащи  се  като  социални  жертви.  Въпреки  това,  групата  успява на
преодолее вербалните и емоционални граници, споделяйки своите страхове,
опасения и надежди. Извън тривиалните очаквания за семейство и работа, се
откроиха  единици,  в  които  се  прояви  аргументирана  амбиция  и  нагласа  за
бъдеща  личностна  реализация.  Подобен  ефект  има  стимулиращата  роля  в
процеса  на   групово  общуване,  защото  илюстрира  особеното  в
индивидуалните характери и носи тенденция за значимост.

-  Младежите  дават ясен  знак,  че  желаят  да  повишат  социалната  си
стойност и че това е възможен акт, за който трябва да работят. Преодоляването
на  компромисното  поведение  и  необоснованото  съперничество  бяха  във
фокуса  на  ролевите  игри.  Участниците  осъзнават необходимостта  от
стратегия в преодоляването на конфликти. Зачитането на другия и приемането
на различна гледна точка, макар и по – тромаво бе разпознато от групата, като
условие за осъществяване на тяхната собствена личност.

-  При  изхода  на  груповата  работа,  младежите  показват по-висок
процент на асертивност и тенденция за сътрудничество в проблемна среда.

-  Един  от  основните  фактори  за  деперсонализиране  –
екстериоризирането на всяка трудност и неуспех, демонстрира изтласкване в
посока на собствената личност, към осъзнаване на индивидуалните дефицити
не като абсолютни стойности, а като стимул за житейско израстване.

Крайните  изводи  от  преобразуващия  експеримент  и  споделените
впечатления  на  самите  участници,  дават  основания  да  се  приеме
ефективността  на  този  вид  групова  работа  с  младежи  с  нарушения  в
личностното  развитие.  Това  твърдение  се  очаква  да  бъде  доказано, чрез
резултатите от контролния етап на експеримента и да се отчете важната роля
на  клиничния  социален  работник  и  на  самата  група  за  промяна  на
личностните нагласи.
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По  отношение  на  групата  на  младежи  на  възраст  21-25  г.,
констатиращият етап на експеримента показва интернален локус на контрола,
като отлика от по-малката възрастова група. Особеното при тези младежи е
съсредоточено  в  ниската  степен  на  самоосъзнаване  на  фона  на  един
относително  развит  социален  поглед,  на  с  отсъствие  на  умение  да  се
идентифицират  правилно  социалните  роли.  Адекватното  разпознаване  и
фокусиране  върху  усъвършенстването  на  индивидуалността  при  тях  е
подменено с висока степен на негативни чувства, адресирани към социалните
институции  и  обществото  като  цяло.   Младежите  разбират  нуждата  от
адекватна социализация, но предпочитат да се основат на авторитет, който да
ги въведе и презентира на обществото.

Провеждането  на  преобразуващ експеримент с  групата  предполага
преодоляване   отсъствието  на  самочувствие  и  увереност  в  личностните
потенции.  С  провокиране  на  откритост,  основана  на  вербално  общуване  и
ролеви игри се очаква да се постигне осъзнаване на собствената индивидуална
ценност  и  да се  постигне  увереност  в  процеса  на  общуване  в  конфликтни
ситиуации, чрез дефиниране на позиция и нейната защита. 

В  процеса  на  груповата  динамика  се  открояват следните   акценти,
демонстриращи ефективността на социалната работа в група:

-  Младежите са склонни да изразят тревогите и нагласите си, когато
клиничният  социален  работник  и  групата  ги  предразположат,  споделяйки
своите собствени. 

-  Екзистенциалният  и  арт  подход  за  създават условия  за  творческо
разкриване  на  желанията  и  надеждите  на  младежите,  чрез  положителен
емоционален климат. Провокираната откритост рефлектира върху процеса на
кохезия и демонстрира нуждата на младежите от по-тесни социални контакти,
доверие и обич. 

-  Младежите  постигат консенсус  по  въпроса  за  ролята  на  личната
отговорност   за  иницииране  на  житейски  цели  и  тяхното  осъществяване.
Груповата  работа  успва да  пропука  скептицизма  и  неувереността  в
собствените сили, да предизвика саморефлексия и желание за повишаване на
индивидуалния и социален статус. 

-  Като най-значим аспект в крайния резултат от груповата работа  се
открява  усещането на младежите, че всяка личност е ценна и създадените
отношения в групата носят тенденцията на едно по-близко приятелство.

Крайните  изводи  от  преобразуващия  експеримент  и  споделените
впечатления  на  самите  участници,  дават  основания  да  се  приеме
ефективността от провеждане на този вид групова работа. Това твърдение се
очаква да бъде доказано, чрез резултатите от контролния етап на експеримента
и  да  се  отчете  стойността  и  необходимостта  от  усилия,  младежите  с
нарушения  в  личностното  развитие  да  получат  своя  адекватен  социален  и
личностен шанс.
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4. Сравнение и анализ на емпиричните данни от контролния етап
на експеримента.

Контролният експеримент е проведен със същата извадка, върху която
са приложени изследователските методики, описани в констативния етап на
експеримента. 

Възрастовия диапазон на участниците в контролната извадка съвпада с
посочените  две  възрастови  групи,  работата  с  които  е  описана  по-горе  в
рамките на преобразуващия експеримент: 
Първа група – възраст 18-20 години;
Втора група – възраст 21-25 години.

4.1. Количествени  резултати  и  съдържателен  анализ  на
емпиричните данни от приложението на диагностичната методика “Локус
на контрола” на Дж. Ротер.
           При прилагането на посочената диагностична методика са използвани 5
скали  от  принадлежащите  7,  тъй  като  изследваните  лица  са  лишени  от
родителски  грижи  и  при  тях  не  може  да  се  изследва  „Интерналност  в
семейните отношения”;  както и не притежават трудов опит/стаж  и не може да
се изследва „Интерналност в професионалните отношения”.

        Статистическа обработка и сравнителен анализ на резултатите при първа
група от експерименталната извадка – младежи на възраст 18 -20 години:

Алтернативен анализ на количествените данни
Получените „сурови резултати“ в стенове по време на контролния етап

от експеримента са следните (таблица 12).

Таблица 12.   Процентни съотношения на количествените  резултати по скалите  на
теста – контролен етап на експеримента

Скали Обща
интернал
ност

Интер-
налност
при успех 

Интер-
налност
при неуспех

Интерналнос
т  в
междуличнос
тните
отношения 

Интер  -
налност  в
отношение
към здраветоСтенове

1
2
3
4
5
6 30% 50% 40% 10%
7 10% 30% 30% 20% 40%
8 50% 20% 30% 50%
9 10% 50% 10%

10 20%

Данните  от  таблицата,  сравнени  с  резултатите  на  входа  на
експеримента  (т.  2.1.,  Таблица  6)  показват  динамика  по  посока  на
интерналност на контрола:
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-  По скалата за  обща интерналност изследваните лица са с различна
степен  на  проява  на  интернална  нагласа,  което  показва,  че  в  резултат  на
груповата  работа  поведенческите  норми  са  интернализирани.  Осъзнават
връзката между собствените си действия и значими за тях събития. Вярват, че
са в състояние да контролират собствените си постъпки. Не приемат външните
обстоятелства като решаващи във възникналите ситуации. В повечето случаи
са  готови  да  разчитат  предимно  на  собствените  си  възможности  за
разрешаването на възникналите проблеми. Не са склонни да вярват, че съдбата
или  случайността   са  движещи  фактори  в  живота  им,  което  води  до
инициативност. Не очакват нещата да се нареждат от само себе си.
      Изследваните лица поддържат вътрешна увереност в собствените си
възможности,  което  ги  прави  самостоятелни  и  по-независими.  Имат
положително  отношение  и  нагласи  към  социума,  но  в  същото  време  тези
очаквания са насочени към значими за лицето хора. 

-   По скалата  интерналност при успех изследваните лица видимо са
повишили  количествените  си  резултатите.  Голям  процент  от  изследваните
лица вече са склонни да приписват своите успехи, постижения и радости на
собствените  качества  и  възможности.  Като  потвърждение  за  това  са  и
промените по скалата интерналност при неуспех. По-високите количествени
резултати  са  свързани  с  търсенето  на   собствената  отговорност  за  личния
неуспех – не добре усвоени действия и умения, негативни качества и др.

- Интерналността в междуличностните отношения  са съпроводени със
субективен  контрол  на  социалните  контакти  и  осъзнат  стремеж  към
спечелване  симпатиите  на  околните,  както  и   желание  за  комуникация  и
повишена инициативност в общуването с тях.

-  По-високите резултати по скалата за  интерналност по отношение на
здраве разкриват повишена отговорност за собственото физическо състояние и
дееспособност,  като  осъзната  предпоставка  за  постигане  на  успех  и
емоционално благополучие. 

t – тест за доказване на статистическа значимост
При  петте  вида  интерналност  разликите  между  изхода  и  входа  са

статистически  значими  и  може  да  се  приеме,  че  изследваните  лица  са
променила интерналността си в резултат на участието си в експерименталната
група. Най-голяма е промяната при интерналността при неуспех (разлика 4,9)
и  обща интерналност  (разлика  4,8),  следвани от  интерналността  при успех
(4,4), в междуличностните отношения (4,4) и по отношение на здравето (3,9)
(Таблица 13)

Таблица  13.  Статистическа  значимост  на  разликата  между  количествените
резултати на входа и изхода на експеримента –диагностичната методика “Локус на
контрола” на Дж. Ротер
Скали Средни

стойности
на входа

Средни
стойности  на
изхода

Разлика t - стойност

Обща интерналност 2,6 7,4 4,8 12
Интерналност  при
успех

2,3 6,7 4,4 14,7

Интреналност  при 2,0 6,9 4,9 12,25
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неуспех
Интерналност  в
междуличностните
отношения

4,2 8,5 4,3 7,17

Интерналност  в
отношение   към
здравето

3,8 7,7 3,9 8,13

Статистическата значимост на t – стойностите е при равнище на значимост 0,0005

Посочените  резултати  като  цяло  разкриват  динамика  на  локуса  на
контрола – от екстернален към интернален.  Тази промяна прави младежите
по-устойчиви  на  стресови  ситуации,  поради  осъзнати  възможности  за
личностова  активност  и  взимане  на  конструктивни  решения.   Налице  е
мотивираност за социално желателно поведение, което е предпоставка за по-
гъвкава социална адаптация, социализация и професионална ориентация.    

Статистическа  обработка  и  сравнителен  анализ  на  резултатите  при
втора  група  от  експерименталната  извадка  –  младежи  на  възраст  21  -  25
години:

Алтернативен анализ на количествените данни
Получените „сурови резултати“ в стенове по време на контролния етап

от експеримента са следните (таблица 14):

Таблица 14.   Процентни съотношения на количествените  резултати по скалите  на
теста – контролен етап на експеримента

Скали Обща
интер
налност 

Интернал-
ност  при
успех 

Интернал-
ност  при
неуспех 

Интернал-
ност  в
междулич-
ностните
отношения 

Интернал-
ност  в
отношение
към здраветоСтенове

1
2
3
4
5
6 60% 30% 50% 30% 50%
7 10% 30% 40% 50% 50%
8 20% 40% 10% 20%
9 10%

10
 

Данните  от  таблицата,  сравнени  с  резултатите  на  входа  на
експеримента (т.  2.1.,  Таблица 7) показват,  че  всички изследвани лица са  с
интернална локализация на контрола. 

- По скалата за обща интерналност изследваните лица са с интернална
нагласа.  Резултатите  показват,  че  изследваните  лица  оценяват  своите
постижения и постигнатите успехи изключително като плод на собствените си
усилия и лишения. Те намират пряка зависимост между своето поведение и
нещата,  които  им се  случват,  според  тях  късметът  е  плод  на  техния  труд,
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организираност и постоянство. Търсят вината за неуспеха и несполуките си
преди всичко в себе си.

- Изследваните лица имат високи резултати по скалата за интерналност
при успех. Тези показатели говорят за едно високо ниво на субективен контрол
над емоционално положителни събития и ситуации. Такива лица считат, че са
постигнали всичко, което са искали и живота им се подрежда по начина, по
който са искали. Способни са да постигат успехи и да преследват своите цели
в бъдещето. 

-  От  своя  страна  високият  резултат  при  интерналност  при  неуспех
показва склонност отговорността за личния неуспех да се поема от самите тях
и да  се  разглежда  като  резултат  от  неостатъчно  положени за  постигане  на
поставената цел усилия.

-  Високият  резултат  по  скалата  за  интерналност  в  областта  на
междуличностните отношения говори за  личности,  които  считат  себе  си за
достатъчно  силни,  за  да  контролират  своите  формални  и  неформални
отношения с други хора, предизвиквайки към себе си уважение и симпатия. 

- Изследваните лица имат високи резултати по скалата за интерналност
при здраве. Това показва, че те смятат себе си за отговорни за своето здраве, а
в  случай  на  болест  са  склонни да  обвиняват  за  това  себе  си,    считат,  че
оздравителният процес зависи изцяло от техните действия. 

t – тест за доказване на статистическа значимост
След  прилагането  на  същата  процедура  за  намиране  на  разликата

между  средните  стойности  на  входа  и  на  изхода  на  експеримента
приложението на t - тест показва, че разликите между изхода и входа са със
стойности  на  статистическа  значимост  по-ниска  от  посочените  по-горе  в
таблица 13 ( възрастова група 18-20 г.)

Следователно, вследствие на преобразуващия етап от експеримента в
групата от младежи на възраст 21 – 25г. не е настъпила съществена промяна
по отношение локализация на контрола. Това може  да се обясни с по – голяма
устойчивост на характера, определена от възрастовия фактор. 

4.2.Количествени резултати и сравнителен анализ на емпиричните
данни  от  приложението  на  диагностичната  методика  “Скала  за
тревожност и страх – STAI”

Сравнителният  анализ  е  насочен  към динамиката  на  емоционалното
състояние  “тревожност”,  проявяващо  се  като  ситуативно  състояние  в
определени ситуации или е затвърдено като негативна емоционална тенденция
в  личностното  поведение.  Специфичен  акцент  в  анализа  е  влиянието  на
ситуативната  тревожност,  натрупваща  се  в  голям  брой  ситуации,  върху
придобиване  на  тревожността  като  сравнително  константна  личностна
особеност.

Статистическа  обработка  и  сравнителен  анализ  на  резултатите  при
първа  група  от  експерименталната  извадка  –   младежи  на  възраст  18-20
години:
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Алтернативен анализ на количествените данни
Резултатите от теста на Ч. Спилбъргър – Скала за тревожност и страх -

STAI, показват следните резултати за изследваните младежи на възраст 18-20
години (таблица 15).

Таблица  15.  Процентни  съотношения  на  количествените  резултати  по  скалите  на
теста на Ч. Спилбъргър – контролен етап на експеримента

Скала Много  над
средна
норма

Над  средна
норма

Средна
норма

Под  средна
норма

Много  под
средна
норма

S - 20% 65% 15% -
T - 10% 40% 45% 5%

Данните  от  таблицата,  сравнени  с  резултатите  на  входа  на
експеримента (т. 2.2., Таблица 8)  показват промяна в резултатите по Скалата
за  ситуативната тревожност и скала за нивото на тревожност и страх като
особеност  на  личността.  От 20% резултат  под  средна  норма  по скалата  за
личностова  тревожност  (Т),  при  констативния  етап  на  експеримента,
резултатът е променен на 45% по същата скала.  При тревожността, която се е
затвърдила като черта на личността (10% над средна норма), страхът от провал
и  заплахата  за  самооценката  са  по-силно  изразени.  Младежите  със  слабо
изявени черти на тревожност ( 45% и 5% - съответно под и много под норма)
са  склонни  да  възприемат  по-малък  брой  ситуации  като  опасни,  а  на
застрашаващите ситуации реагират със състояние на тревожност с по-малка
интензивност. 

Прави впечатление, че завишената тревожност след груповата работа е
по-голям  процент  за  конкретни  ситуации  (ситуативна  тревожност  –  S)  и
значително намалява тревожността като личностова особеност (Т) – от 35%
над  средна  норма  спада  на  10%.  Това  показва,  че  емоционалната
неустойчивост на част от младежите в повтарящи се за тях неблагоприятни
ситуации се запазва.  Но в личностните им характеристики тревожността се
проявява на по-ниско ниво (10% над средна норма).

Коефициент  на значимост на различието F 
При обединяване на данните от двете скали на теста, разпределени по-

горе  според  нормите  (таблици  8  и  14)  има  възможност  да  проследим
динамиката  на  Коефициента  на  значимост  на  различието  –  вход/изход
(Таблица 16).
 

Таблица 16.Процентни съотношения на количествените резултати по скалите
на теста на Ч. Спилбъргър – констативен/контролен етап на експеримента.

Тест S T Общо
Вход 80% 20% 100%
Изход 40% 60% 100%
Общо 120% 80% 200%
Коефициентът на зависимост F е 0,41. 
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Търсената  абсолютна стойност  на коефициента е  между 0 и 1.  Като
имаме предвид, че пълното съответствие между резултатите на входа и изхода
на експеримента е със стойност 1, а абсолютното различие е със стойност 0,
установяваме,  че Коефициентът на зависимост F със стойност 0,41 показва
значителна промяна след провеждане на преобразуващия експеримент.

Статистическа  обработка  и  сравнителен  анализ  на  резултатите  при
втора  група  от  експерименталната  извадка  –   младежи  на  възраст  21-25
години.
Алтернативен анализ на количествените данни

Резултатите от теста на Ч. Спилбъргър – Скала за тревожност и страх -
STAI, показват следните резултати за изследваните младежи на възраст 21-25
години (таблица 17):

Таблица  17.  Процентни  съотношения  на  количествените  резултати  по  скалите  на
теста на Ч. Спилбъргър – контролен етап на експеримента.

Скала Много  над
средна норма

Над  средна
норма

Средна
норма

Под  средна
норма

Много  под
средна
норма

S - 10% 90% - -
T - 20% 80% - -

Данните  от  таблицата,  сравнени  с  резултатите  на  входа  на
експеримента  (т.  2.2.,  Таблица  9),  не  показват  значимо  различие  между
резултатите  от  входящото  и  изходящото  ниво  на  експеримента,  проведен  с
групата. 90% от изследваните лица на възраст 21 – 25 са запазили високото
ниво на ситуативна тревожност, т.е. те са предразположени към различни по
същност  и  степен  на  изразеност  дезадаптивни  емоционални  реакции  и
състояния,  при  заплашващи  самооценката  ситуации.  Справянето  с
негативните емоции на тревожност, свързани с повишена вълнение в процеса
на  очакване,  изисква  повишаване  на  адаптивните  умения,  които  обаче  са
намалени  точно  поради  това  повишено  вълнение.  Това  е  свързано  с  една
затвърдена  личностна  особеност  на  изследваните  лица,  отглеждани
продължително в специализирана институция, в ресултат на което те са силно
емоционално и физически зависими от обкръжаващата ги среда и стресовите
ситуации.
     Преходният период от детство към юношество и зрялост е свързан с
противоречието  между  своеобразната  амбивалентност  на  емоционалния
живот и интелектуалната ориентация към вътрешни ценности. “Чувството за
отговорност”  по  време  на  юношеството  е  синтез  от  две  тенденции  –
доминантност и отзивчивост и това трябва да се отчита при организиране на
груповата работа.
 „Научаването”  на  участниците  в  групата  открито  да  изразяват
чувствата и притесненията си по време на груповата работа им помага да не се
страхуват  от  околния  свят  и  да  не  се  изолират  от  социалната  среда,  като
избягват  комуникацията  с  останалите.  Работата  в  група  е  целенасочена,  в
посока  подобряване  на  емоционалното  състояние  на  децата  и  юношите  в
специализирана  институция,  чрез  целенасочен  групов  процес  по  време,  на
който  се  редуцира  разликата  между  реалност  и  субективни  очаквания.
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Социалната работа в група предоставя оптимизъм и надежда, при оказване на
съдействие  на  институционализираните  деца  и  юноши,  с  цел  подобряване
начина  им на  живот.  чрез  овладяване  на  нов  социален  опит,  опознаване  и
приемане на нови изисквания от социалната среда.

Корелационни  зависимости  между  резултатите  от  Скала  за
тревожност и страх – STAI и скали от въпросник на Дж. Ротер – “вход –
изход” на експеримента.

По време на преобразуващия експеримент с възрастова група 18 – 20 г.
в сравнение с другата възрастова група (21 – 25 г.) се очертава много по-ярко
влиянието на груповата динамика и груповия процес върху позитивиране на
емоционалното състояние на участниците в групата. Същевременно във всяка
следваща групова сесия все по-често се проявяваха поведенчески особености,
свързани  с  приемането  и  интернализирането  на  поведенчески  норми  и
правила.  Това  е  основанието  за  първа  възрастова  група  да  се  потърси
количествения  израз  на  връзката  между  емоционалното  състояние  на
младежите  от  експерименталната  извадка  и  общата  им
екстерналност/интерналност.

В  резултат  на  приложената  Концепция  и  модел  на  групова  работа
резултатите  показват,  че  е  налице  повишаване  регулативната  функция  на
вътрешно  приети  норми  за  самоконтрол  и  преодоляване  на  пряката
зависимост на личностното отношение и поведение на младежите от ситуации
и събития, които ги тревожат (таблица 18).

Таблица  18.  Корелационни  зависимости  между  локализацията  на  контрола  и
състоянието на тревожност

Прояви  на  двустранна  (R)  и
едностранна (Q) корелация

Вход Изход

R Q R Q

Обща
екстерналност/интерналност  за
ситуативна тревожност

0,47 1 0 0

Обща
екстерналност/интерналност  за
личностна тревожност

0,17 1 0 0

Обща
екстерналност/интерналност  в
междуличностните  отношения  за
ситуативна тревожност

- 0,10 - 0,25 0 0

Обща
екстерналност/интерналност  в
междуличностните  отношения  за
личностна тревожност

1 1 0 0

Екстерналнос/интерналност  при
неуспех за ситуативна тревожност

0,47 1 0 0

Екстерналнос/интерналност  при
неуспех за личностна тревожност

0,17 1 0 0

 
Преди груповата  работа  връзката  между проявената  екстерналност  и

нивото на  ситуативната тревожност на участниците в групата е преди всичко
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еднопосочна (Q = 1). Това означава, че съблюдаването на външни правила и
норми, които не са все още интернализирани, създава вътрешна предпоставка
за повишена тревожност в конкретни ситуации. Тенденцията за обвързване на
самоконтрола  с  вътрешно  приети  правила  и  норми  води  до  намаляване
значимостта  на  тревожността,  породена  от  конкретни  ситуации  или  като
индивидуална  особеност  на  личността  (няма  корелация  между  получените
количествени данни).

Преди  експерименталната  групова  работа  корелационният  анализ
показва,  че  младежите  не  осъзнават  или  не  желаят  външните  правила  и
изисквания да се включат в процес на саморефлексията им (таблица 18). В
същото  време младежите се  чувстват  “защитени от  знаенето” на външните
правила и изисквания и това намалява тревожността им, но само в конкретни
ситуации, изискващи подчинение на съответни външни норми и правила (R =
0, 47). 

След експерименталния период на групова работа се повишава нивото
на осъзнатост на външните норми и социални правила за общуване, което е
предпоставка  за  приемане  на  някои  от  тях  като  вътрешни  изисквания.  В
резултат  на  това  интернализиране  на  междуличностните  взаимоотношения
младежите се освобождават от тревожни емоционални състояния, възникнали
по повод наложени отвън правила на взаимоотношения в конкретни ситуации.
Т.е.  тревожността  като  личностова  особеност  не  е  пряко  зависима  от
вътрешно-приетите  норми  на  междуличностните  взаимоотношения  (няма
корелация).

За разликата обаче от посочената зависимост между екстерналността в
процеса на общуване и ситуативната тревожност, се оказва, че връзката между
тревожността  като  личностова  особеност  на  участниците  в  групата  и
проявената  от  тях  екстерналност  в  междуличностните  отношенния,  е
двупосочна. Това от своя страна означава, че социалните норми, макар и все
още  “външни”,   биха  могли  да  предпоставят  наличие  на  мотиви  за
самоконтрол и в този смисъл да бъдат свързани с вътрешните емоционални
състояния на младежите.

Очертаната по-горе динамика на екстерналността и интерналността в
междуличностните  отношения  повлиява  и  прехода  от  екстерналност  към
интерналност,  проявени  при  преживяване  на  неуспех  от  страна  на
изследваните  лица.  Тъй  като  екстерналността  при  неуспех  означава,  че
субектът  е  склонен  да  обвинява  други  лица  или  външни  обстоятелства  за
личните си неуспехи, тя се отразява пряко върху състоянието на тревожност в
конкретните  ситуации  –  установява  се  наличие  на  корелация  между  двете
променливи (таблица  18).  Очертава  се  ярко  изразена  правопропорционална
зависимост  на  тревожността  от  степента  на  изразената  екстерналност  при
неуспех.  Склонността  на изследваните  лица да приписват  отговорността  за
неуспехите си на други хора или да приемат личния провал като резултат на
лошо  стечение  на  обстоятелства  и  липса  на  достатъчно  късмет,  създава
вътрешна предпоставка за повишена тревожност в конкретните ситуации. 
 За разликата от посочените по-горе отношения между екстерналността при
неуспех  и  ситуативната  тревожност,  оказва  се  обаче,  че  връзката  между
тревожността  като  личностова  особеност  на  участниците  в  групата  и
проявената от тях екстерналност при неуспех е преди всичко еднопосочна. Т.е.
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натрупването на екстерналност при неуспех може да доведе до формиране на
съответна емоционална особеност на личността – тревожност. Налице е право
пропорционална едностранна корелация (таблица 18).

След експерименталния период на групова работа младежите осъзнават
неуспехите си, като следствие от субективни причини. Търсейки начин да се
справят  със  собствените  си  неумения  и  негативни  качества,  които  са
допринесли за личния неуспех, те успяват да преодолеят не само ситуативната
си  тревожност,  но  и  противоречието  между  собствените  си  емоционални
особености и рационални доводи (няма корелацията  между посочените две
променливи).

4.3.  Количествени  резултати  и  съдаржателен  анализ  на
емпиричните  данни  от  приложението  на  ''Тест  за  диагностика  на
поведението в конфликтни ситуации” на К. Томас. 

Анализът  на  емпиричните  данни  е  насочен  към  установяване  на
специфични различия и зависимости между  различните поведенчески прояви
в  конфликтни  ситуации:  съперничество,  ''бягство'',  компромис,
сътрудничество, приспособяване.

Статистическа  обработка  и  сравнителен  анализ  на  резултатите  при
първа група от експерименталната извадка – младежи на възраст 18-20 години:

Алтернативен анализ на количествените данни
      Резултатите  от  Тест  за  диагностика  на  поведението  в  конфликтни
ситуации на К. Томас показват следните резултати за изследваните младежи на
възраст 18-20 години:

Във входящото ниво на експеримента (т. 2.3), доминиращи стилове на
поведение на лицата в конфликтни ситуации се очертават „съпернически” и
„бягство”. След провеждане на групова работа с експерименталната група се
открояват два стила на поведение в конфликтни ситуации - „компромисен” и
„сътрудничество”. Тази промяна показва, че в по – голямата част от групата е
формиран стремеж за реализиране на съвместни действия с другата страна в
конфликтната  ситуация,  за  търсене  на  общо  за  решение,  което  да
удовлетворява  техните  интереси.  В  процеса  на  сътрудничество  проблемът,
довел до конфликтно противопоставяне, се разглежда по - задълбочено, за да
се открият разминаванията в интересите и се потърси алтернатива, която да ги
удовлетвори. Обособилият се като водещ компромисен стил на поведение има
междинно място между асертивност и сътрудничество в конфликтна ситуация.
Лицата  се  обръщат  към  проблема   по-директно,  но  не  се  анализира
задълбочено.  Компромисният  стил  е  свързан  със  споделяне  на  различията,
обмяна на отстъпки или търсене на бърза позиция, която трябва да се приеме
поради недостиг на време. 

Коефицент за рангова корелация на Спирмън (r)
Подредбата на количествените резултати според честотата на избора на

определен  тип  поведение,  проявяващо  се  в  конфликтни  ситуации,  дава
основание да конструираме следната рангова скала (Таблица 19).
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Таблица  19.  Ранжиране  на  резултатите  към  скалите  на  Тест  за  диагностика  на
поведението в конфликтни ситуации на К.Томас

Рангов  ред  на  скалите
според  тест  на  К.
Томас

Вход на експеримента Изход на експеримента

Съперничество 40% 30%
Бягство 30% 30%
Компромис 10% 20%
Сътрудничество 10% 10%
Приспособяване 10% 10%

Коефицентът за рангова корелация на Спирмън (r) = 0,05

Данните  от  двете  представени  по-горе  рангови  скали, представящи
резултатите  на  входа  и  изхода  на  експеримента,  дават  основание  да
установим,  че  има  съществена  промяна  на  изхода  на  експеримента  в
сравнение с входа - r = 0,05. Тази разлика е особено значима по отношение на
скалите “Решаване  на  конфликтни  ситуации,  чрез  компромис”  и
“Сътрудничество” (на изхода са 30%, а са били 10% на входа). При скалата за
“Бягство” съотношението е:  30% на входа и 10% на изхода.  Като се има в
предвид,  че “бягството’’ като стил на поведение е неблагоприятен начин за
справяне с конфликтни ситуации, значимата  разлика доказва успешността на
експерименталната групова работа.

Статистическа  обработка  и  сравнителен  анализ  на  резултатите  при  втора
група от експерименталната извадка – младежи на възраст 21-25 години:
Алтернативен анализ на количествените данни

Резултатите  от  Тест  за  диагностика  на  поведението  в  конфликтни
ситуации на К. Томас показват следните резултати за изследваните младежи на
възраст 21-25 години:

Резултатите  от  контролния  етап  на  експеримента  не  се  различават
съществено от входящото ниво (т. 2.3). Промяна се отбелязва по отношение на
„сътруднически” стил на поведение в конфликтни ситуации, където от 10%,
резултатът  е  променен  на  30%  от  изследваните  лица.  От  своя  страна
резултатите  по  скала  „бягство”  и  „компромис”  от  първоначални  20%  са
променени на 10%. Тези резултати показват,  че в следствие на формиращия
етап  от  експеримента,  както  при  групата  18–20  г.,  така  и  в  тази
сътрудничеството като стил на поведение се определя като един от водещите
при решаване на конфликти. Сътрудничеството между страните е опит да се
открият и анализират несъгласията и да се разбере от двете страни мнението
на  всяка  от  тях.  В  този  случай  несъгласията  се  размиват  и  желанието  на
страните е да се постигнат решения, които не водят до борба. Вземането на
решение  предполага  удовлетворяване  на  очакванията  на  страните,  но  не
изключва  намаляване  защитата  на  собствените  цели.  Откритият  обмен  на
идеи,  мнения  и  предложения  създава  възможност  за  процес  на  позитивно
взаимодействие, което липсва при другите стилове.
      Отчитайки факта, че решението на конфликтната ситуация и справяне с
конфликта  предполага  отстраняване  на  причините,  които  са  ги  породили,
може да се направи извода, че само стилът на сътрудничество реализира тази
цел изцяло. При избягването и приспособяването решението на конфликта се
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отлага  за  неопределено  време.  Компромисът  само  частично  води  до
разрешение на конфликтното противопоставяне, тъй като остава достатъчно
голяма зона за взаимни отстъпки, а изцяло причините не се отстраняват. Oт
друга страна при противопоставянето и сътрудничеството конфликтът в много
случаи се явява необходимо условие за избор на решение. 
Според  резултатите  от  направения  експеримент  и  двете  групи  отчитат
промяна, която максимално се доближава до най – желателното поведение в
конфликтни ситуации.

Коефицентът за рангова корелация на Спирмън (r)
Подредбата  на  количествените  резултати  според  честотата  на  избора  на
определен  тип  поведение,  проявяващо  се  в  конфликтни  ситуации,  дава
основание да конструираме следната рангова скала (Таблица 20).

Таблица  20.  Ранжиране  на  резултатите  към  скалите  на  Тест  за  диагностика  на
поведението в конфликтни ситуации на К. Томас

Рангов  ред  на  скалите
според  тест  на  К.
Томас

Вход на експеримента Изход на експеримента

Приспособяване 40% 40%
Бягство 20% 30%
Компромис 20% 10%
Съперничество 10% 10%
Сътрудничество 10% 10%

Коефицентът за рангова корелация на Спирмън (r) = 0,45

Налице е значима промяна при групата младежи на възраст 21-25 г. в
ранговата  корелация  между  входа  и  изхода  на  експеримента  по  скалата  за
сътрудничество:  r  =  0,45.  При  сравняване  на  резултатите  от  ранговата
корелация при двете групи се установява,  че тя е с по-високи стойности за
групата младежи на възраст 18-20 г.: r = 0,05 (Таблица 18).

4.4.  Количествени  резултати  и  съдържателен  анализ  на
емпиричните  данни  от  приложението  на  ''Скала  за  интерперсонална
интелигентност’’ (D. Buhmaster and all)

Анализът  на  емпиричните  данни  е  насочен  към  установяване  на
специфични различия и зависимости между  различните умения за общуване,
включени  в  структурата  на  интерперсоналната  интелигентност:
инициативност, асертивност, откритост, емоционална подкрепа, преодоляване
на конфликти, междуполова компетентност.

Статистическа  обработка  и  сравнителен  анализ  на  резултатите  при
първа група от експерименталната извадка –младежи на възраст 18-20 години:

Алтернативен анализ на количествените данни
      Резултатите  от  Скала  за  интерперсонална  интелигентност  (D.
Buhmaster and all)  показват следните резултати за изследваните младежи на
възраст 18-20 години (таблица 21): 
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Таблица  21.  Процентни  съотношения  на  количествените  резултати  по  Скала  за
интерперсонална  интелигентност  (D.  Buhmaster  and  all)  контролен  етап  на
експеримента 

Скала Ниско ниво Норма Високо ниво
Инициативност 50% 40% 10%
Негативна асертивност 50% 40% 10%
Откритост 60% 40%
Емоционално подкрепящ 30% 60% 10%
Преодоляващ конфликти 30% 70%
Междуполова компетентност 70% 30%

Данните  от  таблицата,  визираща  резултатите  от  изхода  на
експеримента,  сравнени с резултатите на входа (т.2.4.,  Таблица 10) показват
следните различия:

Половината от младежите трудно изразяват своята индивидуалност, не
инициират  диалог  и  не  са  склонни  да  разкриват  своите  емоционални   и
ценностни   характеристики.  Това  затруднява  създаването  на  адекватни
междуличностни отношения и възпрепятства възможностите на асертивното
поведение.  Неумението  да  се  съпреживяват  партньорските  настроения,
създава  бариери  както  при  създаването  на  междуполови  връзки,  така  и  в
ситуации  на  конфликт.  Младежите  предпочитат   пасивното  поведение  или
бягството  пред  сблъсъка,  задоволявайки  се  с  компромисни  решения  на
проблемите.  Въпреки това  40% от младежите осъзнават  необходимостта  от
сътрудничество  и  полагат  усилие  да  общуват  в  групата,  търсейки
индивидуалните  мотиви  на  партньорите.  Разпознава  се  тенденция  към
отваряне  и  асертивно  поведение,  в  контекста  на  конкретни  емоционално
ангажирани ситуации.

В резултат на груповата работа и целенасоченото водене на груповия
процес,  младежите  на  възраст  от  18-20  г.  променят  някои  от  аспектите  на
изследваните територии. 30% от младежите  коригират инертността си  към
собствената личност и към процеса на общуване, като проявиха по –голяма
откритост  и  инициативност  в  споделянето  на  лични  преживявания  и  опит.
Забелязва  се  известна  активност  в  преодоляване  на  ниската  самооценка,
забавяща процеса на индивидуализация и успешното  справяне с личностни
проблеми  в  процеса  на  общуване.  Повишава  се  степента  на  емоционална
подкрепа  и  съпричастност  към  индивидуалната  личност,  като  се  засилва
способността за проблематизиране и откриване на оптималните решения за
процеса на общуване. 

Статистическото  представяне  на  тази  интерпретация   потвърждава
значимостта на резултатите след работата в експерименталната група.

t – тест за доказване на статистическа значимост
Резултатите  от  приложеният  t-тест  дават  възможност  да  се  сравнят

разликите по отделните скали:
- най-значима е промяната по скалата за  негативната асертивност - 0,5 
- най-малка е промяната по скалата за междуполовата  компетентност -

0,1.
- при останалите скали коефициентът е 0,3 (Таблица 22).
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Таблица  22.  Статистическа  значимост  на  разликата  между  количествените
резултати  на  входа  и  изхода  на  експеримента  според  скалите  на  Тест  за
интерперсонална интелигентност.
Скали Средни

стойности  на
входа

Средни
стойности  на
изхода

t – стойност

Инициативност 1,3 1,6 0,3
Негативна
асертивност 

2,1 1,6 0,5

Откритост 1,1 1,4 0,3
Емоционално
подкрепящ 

1,5 1,8 0,3

Преодоляващ
конфликти 

1,4 1,7 0,3

Междуполова
компетентност

1,4 1,3 0,1

Статистическата значимост на t – стойностите е при равнище на значимост
0,0005

Статистическа  обработка  и  сравнителен  анализ  на  резултатите  при
втора група от експерименталната извадка – младежи на възраст 21-25 години:
Алтернативен анализ на количествените данни

Резултатите  от  Скала  за  интерперсонална  интелигентност  (D.
Buhmaster and all)  показват следните резултати за изследваните младежи на
възраст  21-25 години  (таблица 23):
 
Таблица  23.  Процентни  съотношения  на  количествените  резултати  по  Скала  за
интерперсонална  интелигентност  (D.  Buhmaster  and  all)  контролен  етап  на
експеримента 

Скала Ниско ниво Норма Високо ниво
Инициативност 80% 20%
Негативна асертивност 60% 40%
Откритост 10% 60% 30%
Емоционално подкрепящ 70% 30%
Преодоляващ конфликти 10% 70% 20%
Междуполова компетентност 70% 30%

Данните  от  таблицата,  визираща  резултатите  от  изхода  на
експеримента, сравнени с резултатите на входа (т. 2.4., Таблица 11) показват
следните различия:

Младежите на възраст 21-25 г. са направили стъпка в посока на своята
личностна  еманципация  и  способност  да  поемат  инициатива  в  процеса  на
комуникация.  Наблюдава  се  корекция  в  инициативността  на  членовете  на
групата, както и склонността им да изразяват по-открито своите емоционални
настроения.  Повечето  младежи  са  адекватни  към  своите  партньори,
съобразяват  се  с  техните  мотиви  и  аргументи  в  конфликтни  ситуации.
Стремежът  към  себереализация  рефлектира  върху  нагласите  на  отделни
младежи да търсят сътрудничество и взаимен интерес. Членовете на групата
са   склонни да  изразяват  своите  ценностни нагласи,  а  някои от  младежите
успяват  да  аргументират  и  защитят  житейска  стратегия.  Интересът  към
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противоположния  пол  е  съобразен  с  неговите  специфики,  както  и  със
стремежа към личностен диалог.
   Груповата  терапевтична  работа  съдейства  на  младежите  да  изяснят
аспекти от своята индивидуалност и да проявят готовност за нейното развитие
и  споделяне  с  останалите.  Екзистенциалните  задачи  и  тези  с  творчески
характер  тласнаха  необходимостта  да  се  изразява  по-отговорно  и
аргументирано становище, да се търсят балансирани решения в конфликтните
ситуации. Резултатите показват известно развитие и в процеса на емпатийните
отношения,  в  разбирането  за  необходимостта  от  съпричастност  и  взаимна
отговорност.

t – тест за доказване на статистическа значимост
За да има сравнимост на резултатите от Таблица 22, условният числов

ранг на получените средни стойности за изследваната група е следният: 
- ниско ниво – 1;
- норма – 2; 
- високо ниво – 3.

Резултатите  от  приложеният  t-тест  дават  възможност  да  се  сравнят
разликите по отделните скали:
            -  най-значима е промяната по скалта за преодоляващ конфликти - 0,4

- най-малка е промяната по скалата за откритост  – 0,1
            -  няма промяна по скалата за междуполова компетентност (Таблица
24).

Таблица  24.  Статистическа  значимост  на  разликата  между  количествените
резултати  на  входа  и  изхода  на  експеримента  според  скалите  на  Тест  за
интерперсонална интелигентност.
Скали Средни

стойности  на
входа

Средни
стойности  на
изхода

t – стойност

Инициативност 2 2,2 0,2
Негативна
асертивност 

1,7 1,4 0,3

Откритост 2,1 2,2 0,1
Емоционално
подкрепящ 

2,1 2,3 0,2

Преодоляващ
конфликти 

1,7 2,1 0,4

Междуполова
компетентност

2,3 2,3 0

Статистическата значимост на t – стойностите е при равнище на значимост
0,0005

Корелации между скалите за интерперсонална интелигентност - “вход –
изход” на експеримента
 По време на груповата работа с възрастова група 18 – 20 г. се очерта
видима динамика в нивото на усвоеност на  уменията за общуване, което дава
основание  да  се  проследи  връзката  между  резултатите  по  скалите  за
инетерперсонална интелигентност (Таблица 25).
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Таблица  25.  Корелационни  зависимости  между  скалите  за  интерперсонална
интелигентност
Прояви  на  двустранна  (R)  и
едностранна (Q) корелация

Вход Изход

R Q R Q
Инициативност /Откритост 0.53 0.79 -0.21 - 0.45
Негативна  асертивност  /Преодоляващ
конфликти

- 0.41 - 1 0.65 1

Съществува  както  двустранна,  така  и  едностранна  корелация  между
умението  на  младежите  да  бъдат  инициативни  в  процеса  на  общуване  и
тяхната  откритост. Интересен  е  резултатът  за  влиянието  на
инициативността върху откритостта: коефициентът на едностранна  корелация
в  случая  е  по-голям  в  сравнение  с  двустранната.  Това  означава,  че
демонстративната инициативност се оказва своеобразно средство за налагане
в процеса на общуване. 

След  приключване  на  груповите  сесии  натрапващата  се  самоцелна
инициативност  и  демонстративна  откритост  намаляват.   Това  показва,  че
груповите  сесии  са  уравновесили  емоционалните  мотиви  за  проява  на
инициативност, в резултат на което тяхната откритост е свързана не толкова
със  самоцелната  външно  проявена  инициативност,  колкото  с
индивидуалността на личността .

Преди работата  с експерименталната  група установяваме наличие на
едностранна   обратно  пропорционална  зависимост  между  умението  на
участниците в групата да се справят в конфликтни ситуации и отстояването
на  собствената  им  позиция, чрез  накърняване  самочувствието  и
себеуважението  на  партньорите  (негативна  асертивност).  Негативната
асертивност  възпрепятства адекватното поведение в ситуация на сблъсък и
на конфликти в процеса на междуличностното общуване.

След приключване на работата с експерименталната група, резултатите
показват  както  двустранна,  така  и  по-ярко  изразена  едностранна  корелация
между  асертивността  и  преодоляването  на  конфликти.  Наблюдава  се
трансформиране  на  негативната  асертивност   в  умение  отстояване  на
собствена позиция чрез привеждане на доводи, свързани с постигане на общи
цели  в  процеса  на  взаимодействие  с  партньорите.  Това  рефлектира  върху
умението за справяне с  конфликтни ситуации.

Корелация между скалите за интерперсонална интелигентност и  Тест
за  диагностика на  поведението  в  конфликтни ситуации на  К.  Томас  -
“вход – изход” на експеримента

По време на груповата работа с възрастова група 18 – 20г. се очертава
видима динамика в нивото на усвоеност на  уменията за общуване, което дава
основание  да  се  проследи  връзката  между  резултатите  по  скалите  за
инетерперсонална  интелигентност  и  стила  на  поведение   в  конфликтни
ситуации (Таблица 26).

Таблица  26.  Корелационни  зависимости  между  скалите  за  интерперсонална
интелигентност и  Тест за диагностика на поведението в конфликтни ситуации на К.
Томас
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Прояви  на  двустранна  (R)  и
едностранна (Q) корелация

Вход Изход

R Q R Q

Сътрудничество /Емпатия -0,47 -1 1 1
Компромис/Емпатия 0,17 1 0,8 1
Сътрудничество/Преодоляващ
конфликти

0,25 0,5 0,81 1

Бягство/Откритост 0,16 1 -0,8 -1

Съществува  както  двустранна, така и едностранна обратно пропор-
ционална  корелация  между  умението  на  младежите  да  сътрудничат в
разрешаването на конфликтни ситуации и  способността им да съпреживява
емоциите,  чувствата  и мислите на другите.  Процесът на сътрудничество се
основава повече на принципа на необходимостта, а не на личните мотиви.

След  края  на  груповите  сесии  процесът  на  сътрудничество  се
продуцира  в  акт,  който  се  основава  на  личния  избор  и  способността  на
младежите да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите. Това се
доказва  от  правопропорционалната  двустранна  и  едностранна  корелация
между сътрудничество и емпатия.

Наблюдава  се  едностранна  зависимост  между  компромисното
поведение и  емпатията. Съгласуването на позиции, чрез взаимни отстъпки се
основава на способността на младежите да съпреживява емоциите, чувствата
и мислите на другите.

След  края  на  груповата  работа,  корелацията  между  компромисното
поведение  и  емпатията  е  както  едностранна,  така  и  двустранна.  Това
означава,  че  съгласуването  на  позиции,  чрез  взаимни  отстъпки  повлиява
способността на младежите да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на
другите.

Налице е едностранна  зависимост между умението на участниците в
групата да се справят в конфликтни ситуации и желанието да сътрудничат в
разрешаването им. Процесът на съучастие спомага адекватното поведение в
проблемни ситуации  и тяхното преодоляване

След края на груповата работа, корелацията между сътрудничество и
преодоляващ  конфликти е  както  едностранна,  така  и  двустранна.  Това
означава,  че  увереността  в  умението  за  справяне  с  проблемни  ситуации
определя желанието на младeжите да постигнат удовлетворяване интересите и
на двете страни.

Преди  експерименталната  групова  работа  налице  е
правопропорционална едностранна зависимост между  бягството като стил
на поведение в конфликтни ситуации и откритостта в процеса на общуване.

След края на груповата работа, корелацията между между  бягството
като стил на поведение в конфликтни ситуации и откритостта в процеса на
общуване  е  както  едностранна,  така  и  двустранна  обратнопропорционална.
Това  означава,  че  наличието  на  откритост  в  груповите  взаимоотношения  е
създало  предпоставки  за  преодоляване  на  “бягството”  от  конфликтни
ситуации.
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5. Обобщения и изводи от теоретичното и експерименталното изследване. 
Обобщенията и изводите от настоящото теоретично и експериментално

изследване са подчинени на основната идея за хуманизация на обществените
отношения,  чрез  целенасочено  внимание  към  уязвимите  членове  на
обществото.  Сред  тях  с  особен  акцент  се  открояват  младежите,  които
израстват в специализирани институции, лишени са от родителски грижи и
поради  това  често  имат  психични  дефицити,  гневни  са  на  света,  не  са
достатъчно  социално  адаптивни,  имат  ниска  социална  компетентност  и
значителна  емоционална  нестабилност.  В  този  смисъл  личностовото  им
поведение често се разминава с моралните изисквания и обществено приети
ценности,  а  емоционалният  им  статус  е  изключително  динамичен  и  се
предпоставя от остри вътрешни конфликти и противоречия. 

Анализът на понятието “норма” в развитието на личността е свързан с
поведенческите модификации на видовете норми – функционални, социални и
индивидуални.  В  този  контекст  могат  да  бъдат  видяни  и  абнормните
поведенчески прояви, които водят или са израз на нарушения в личностното
развитие. Сред най – честите причини, водещи до поведенчески и личностни
аномалии са влиянието на социалната среда, начинът на живот, наследствени
и  биологични  вътрешни  предпоставки,  дефицити  в  процеса  на
междулияностно общуване.

Вътрешно психичната  детерминираност на  абнормното  поведение  се
интерпретира  от  гледна  точка  на  различни психосоциални и педагогически
концепции: 

-  Различните  равнища  на  организация  на  психиката  се  намират  в
непрекъсната  динамична  връзка,  в  резултат  на  което  вътрешните
предпоставки за абнормно поведение могат да бъдат изследвани и установени,
чрез преодоляване защитите на личността  и подобряване на емоционалното
състояние.

-  Личностното поведение много често е насочено към “усещането за
непълноценност”. Този процес може да е съпроводен с поредица от аномални
прояви: акцентуации на личностни черти, невротични симптоми, конфликти с
жизнените реалности, формиране на комплекси, придобиване на неадекватен
“стил” на живот.

-  Поведението и развитието на личността в норма и абнорма е пряко
свързано  с  удовлетвореността  на  потребността  от  самоактуализация  в
социалното обкръжение, което води до формиране на “метапотребности” или
“метапатологии”.

-  Възможността  да  бъдат  коригирани  и  преодоляни  поведенческите
аномалии  и  нарушения  в  личностното  развитие  се  основава  на
конструктивната  идея  за  позитивната,  разумна  и  хармонична  човешка
природа.  Различните  страни  на  личността  се  проявяват  в  контекста  на
цялостната психична реалност и се формират в процеса на взаимодействието
на модалностите на Аза.  Когато структурата на цялостния Аз произтича от
процеса на осъзнаване на личния опит, личността интегрира широка гама от
взаимно  допълващи  се  и  синхронизирани  преживявания,  субектът  усеща
възможности за самоактуализация и вътрешна удовлетвореност.
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-  Личностното поведение до голяма степен е резултат от “социалното
научаване”,  което  стимулира  връзката  на  поведението  с  вътрешното
отношение и  мотивация.  В този смисъл мотивационната  енергия  осигурява
осъществяването  на  конкретно  поведение,  което  може  да  бъде  свързано  с
обществено  приети  норми  или  да  се  противопоставя  на  социалните
изисквания.

- Елементите ла личността, които предпоставят поведенческите прояви
в  норма  и  абнорма  могат  да  бъдат   интерпретирани  от  гледна  точка  на
“йерархичния” им ред, който е в основата на типологичните особености на
личностното поведение. В този контекст поведенческият потенциал включва
стремеж  към  постигане  на  социално  признание,  успешно  адаптиране  към
социални ситуации, намаляване на емоционалното напрежение и дискомфорт,
усвояване на умения за междуличностно общуване. Неадаптивното поведение
е свързано с нереализиране на посочените страни от поведенческия потенциал
на личността.

Нарушенията  в  поведението  и  личностното  развитие  могат  да  бъдат
предпоставени и от наличието на кризи от преминаването на един възрастов
етап в друг. В този смисъл е добре възрастовото развитие да бъде анализирано
от  гледна  точка  на  различни  концептуални  подходи:  диференциален,
номотетичен,  идеографичен.  Тези подходи дават възможност да се изследва
възрастовия  профил на  личността,  специфичните  особености  на  “жизнения
път”,  потенциала  на  всяка  възрастова  степен,  необратимите  възрастови
промени, съпровождащи в личностното развитие.

Едни от първите симптоми за нарушения в личностното поведение са
свързани  с  акцентуациите  на  характера,  проявяващи  се  като  резултат  на
неадекватни  личностни  взаимодействия  в  етапите  на   детството  и
юношеството. Акцентуациите на характера се преодоляват чрез целенасочен
продължителен процес на влияние върху детето или юношата, насочени към
подобряване  на  социалната  адаптация,  превантиране  на  самоизолацията  и
отчуждението, стимулиране на емоционална удовлетвореност и самочувствие.
Същевременно установяването на акцентуирани характери в детско-юношеска
възраст изисква продължително целенасочено наблюдаване и подпомагане на
подрастващите  да  се  самоутвърждават,  да  проявяват  асертивност,  да
преодоляват  своята  неувереност,  да  уравновесяват  емоционалните  си
състояния,  да  бъдат  открити  и  автономни   във  взаимоотношенията  си  с
околните.

Сензитивността  на  възрастовите  особености  и  съобразяването  с  тях
дава възможност да се натрупват предпоставки за формиране на индивидуална
идентичност и устойчивост на личностовото поведение. И обратното – когато
в процесът на възпитание не се отчитат съответните сензитивни възрастови
възможности,  свързани  със  специфични  акценти  в  междуличносните
взаимоотношения  или  вътрешни  противоречия,   може  да  се  породят
емоционална  неудовлетвореност  и  аномалии  в  поведението,  и  развитието.
Особено  значим  в  това  отношение  е  юношеският  период,  който  се
характеризира с типичен “поглед навътре” и стремеж на Аза да се разграничи
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от другите. Теоретичното и емпиричното изследване на възрастовото развитие
имат за цел не само да  установят закономерностите на този процес, но и да
посочат начини за съобразяване с периодичността на развитието и влиянието
му  върху  социалния  живот  на  личността.  Ето  защо  социализацията  и
социалната адаптация са процеси, които съпровождат преминаването от един
възрастов период в друг и могат да бъдат нарушени, ако не се има предвид
необратимия  възрастов  потенциал  и  последователността  на  възрастовите
периоди.

В процеса на социализация, развиващата се личност усвоява ефективни
форми на общуване със социалната среда,  субективира норми и правила на
поведение, отношение към ценности и обществени изисквания. Този процес
включва поредица от етапи, характеризиращи се с възприемане на социална
информация,  формиране  на  отношение  към  нея,  приемането  и  или
отхвърлянето  и,  формирането  на  ценностни  ориентации,  моделиране  и
мотивиране  на  поведението,  осмисляне  и  оценка  на  собствената  социална
активност.  Резултатът  се  имплицира  в  индивидулани  качества,  психични
свойства,  умения  и  способност,  благодарение  на  които  подрастващите  се
превръщат  в  дееспособни  участници  в  социалнуте  взаимодействия  и
формират индивидуалния си Аз. 

Превенцията  и  корекцията  на  личностното  поведение и процесът на
социална  адаптация  се  осъществява  успешно  в  целенасочено  създадени  и
управлявани  малки  общности  –  групи.  Груповата  работа  предполага
достъпност, отговорност и активност на всеки групов член, в резултат на което
могат да бъдат компенсирани пропуски във възпитанието, да се направляват
емпатийните  процеси,  да  се  удовлетворява  потребността  от  споделяне  и
разбиране  на  другите,  да  се  “експериментира”  различни  типове  социално
поведение, да се преживява принадлежността към групата и да се преодолява
индивидуалното  емоционално  напрежение,   да  се  постига  личностно
идентифициране  и  отговорност  към  себе  си.  Различните  видове  групи
поставят  акцент  върху  специфични  подходи  и  цели  на  междуличностните
взаимоотношения  в  групата.  Когато  групата  има  за  цел  да  коригира
поведенчески и личностни нарушения, подходите от различните видове групи
могат  да  бъдат  комбинирани,  за  да  се  постигне  оптимално  тематично
взаимодействие, преживелищен процес и по-висока степен на самоосъзнатост.
Този конструктивен поглед върху видовете групи и групови подходи позволява
да се активира максимално груповото влияние и социалните нагласи,  да се
анализират социални ситуации и се постигне социална подкрепа.

Формиращото и коригиращото действие на групата е непосредствено
свързано с динамиката на групата, която се намира под влияние на целите и
кохезията  в  групата,  нивото  на  емоционално  напрежение,  динамиката  в
социалните  роли,  груповата  атмосфера  и  комуникациите  между  груповите
членове,  формалните  и  неформалните  правила  и  норми.  По  този  начин  се
осъществяват  многостранните  функции  на  групата:  прогностична,
корекционна, фасилитивна, правозащитна, възпитателна. 
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В контекста на посочения функционален анализ на груповата работа
се  очертават  важни  резултати  от  експерименталното  изследване,
доказващи следните хипотези:

-  Младежи,  които  идват  от  домове  за  деца,  лишени  от  родителски
грижи, носят белезите на социалната стигма, която води до проява в различна
степен на поведенчески симптоми за аномални тенденции в развитието си.

- Междуличностното общуване в защитеното пространство на групата,
създава  условия  за  преодоляване  на  негативни  емоционални  състояния  и
формиране  на   умения  за  общуване,  справяне  с  конфликтни  ситуации  и
саморегулация на поведението.

Експерименталните резултати доказват, че поведенческите аномалии и
нарушения  в  личностното  развитие  са  пряко  свързани с  “локализацията  на
субективния контрол”, проявяваща се  преди всичко в процеса на преживяване
на успех или неуспех и в междуличностните отношения. Интерналният или
екстерналният  “локус” на контрола предпоставят умението на личността да
свързва   успехите  и  неуспехите  си  със  собствените  усилия  или  да  търси
причините във външните обстоятелства.  Следователно,  личната отговорност
за  успеха  или  неуспеха  се  проявява  в  различна  степен  в  зависимост  от
целенасочената  работа  в  групата  и  оптимизиране  на  междуличностните
групови взаимоотношения.

Поведенческите  аномалии  и  нарушения  в  личностното  развитие  на
младежите  от  експерименталната  извадка  са  пряко  свързани  с  нивото  на
тревожност, проявяваща се като личностова особеност или само в ситуативен
план.  Емоционалната  симптоматика,  към  която  е  насочено  влиянието  на
груповата  динамика  са  раздразнителност,  избухливост,  неадекватни
емоционални реакции,  афективни сривове в различни ситуации,  страхове и
неувереност. Ето защо резултатът от преобразуващия експеримент до голяма
степен включва подобряване на емоционалното състояние на младежите,  чрез
преодоляване на “прикритата” тревожност или острите емоционални изблици
и конфликти. 

Многофункционалността  на груповата  работа  дава възможност да се
преодолеят поведенчески аномалии и нарушения в личностното развитие чрез
формиране на поредица от умения за интерперсонално общуване и справяне с
конфликтни  ситуации.  В  тази  посока  се  открояват  с  особена  значимост
асертивното  поведение  и  инициативност,  откритостта  и  емпатийността  в
процеса  на  общуване,  както  и  предпочитаните  начини  за  преодоляване  на
конфликти  (съперничество,  бягство,  компромис,  сътрудничество,
приспособяване).

Общата  концепция  за  конструиране  и  реализиране  на
експерименталния  модел  за  групова  работа  доказва  значимостта  на
защитеното  пространство  на  групата  и  целенасоченото  управление  на
груповия процес за осъществяване на преход от екстернален към интернален
локус  на  контрола,  намаляване  на  тревожността  и  подобряване  на
емоционалното  състояние,  повишаване  нивото  на  интерперсонална
интелигентност  и  уменията  за  справяне  с  конфликти.  Подчинени  на
посочената  концептуална  рамка  за  групова  работа  са  груповите  техники,
подходящо  комбинирани  според  етапа  на  развитие  на  групата  и  груповата
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динамика:  вербални,  асоциативни,  арт  техники,  игрови,  ролеви,  техники  за
стимулиране  на  активно  въображение  и  образно  пресъздаване,  справяне  с
трудности  в  симулативни   конфликтни  ситуации,  техники  за  оценяване  на
резултатите  от  групови  дейности  и  поведение,  техники  за  стимулиране  на
адекватни решения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящето  дисертационно  изследване е  значимо както  от  научно-
теоретична  гледна  точка,  така  и  от  приложно-практическа.  Резултатите  от
направените емпирични изследвания потвърждават, че младежи, които идват
от домове за деца, лишени от родителски грижи, носят белезите на социалната
стигма.  Това  води  до  проява  на  изразени  в  различна  степен  аномалии  в
поведението и развитието.

 В профилът на институционализираните младежи голямо място заемат
тревожните, страхови характеристики на личността. Важно е да се отбележи,
че  тези лица не са социално привлекателни и приети, отличават се с нисък
себеконтрол,  с подчертана доминантност в отношенията и с тенденция към
интровертност.  Диагнозата  „инстинуционализиран“  оказва  влияние  върху
мисленето  и  субективното  възприятие  на  света,  свързано  с  усещането  за
заплаха.  От  своя  страна  това  предизвиква  у  младежите  несигурност,
неувереност, отдръпване от социалния живот и затваряне в себе си. 
  Междуличностното общуване в защитеното пространство на групата,
създава  условия  за  преодоляване  на  негативни  емоционални  състояния  и
формиране  на   умения  за  общуване,  справяне  с  конфликтни  ситуации  и
саморегулация на поведението.

Избраният и приложен начин за работа с  младежи с нарушения в
личностното развитие е авторски модел за  социална работа  в група:
-  техниките  са  съобразени  с  личностните  особености  и  емоционалното
състояние на участниците;
- по време на групова работа младежите открито изразяват чувствата си; 
- приемането на проблема спокойно, без страх, го превръща от разрушителен
стрес в предизвикателство.

Насърчаването  на  изразяването  на  чувствата  и  признаване  на
субективните  усещания,  открива  нови  възможности  пред  младежите  за
справяне с проблемите. Същевременно споделянето на емоциите помага да се
развият умения за общуване и диалогичност.

По време на груповата работа бях  водена  от желанието да им покажа,
че контролът  над живота  им е в  техните ръце,  че  не  са  изгубили напълно
контрол над живота си, че могат да се справят сами, че носят отговорност за
мислите, чувствата и поведението си и не трябва да чакат единствено помощ
от другите, а да си помогнат и сами. Оказва се, че младежите първоначално са
смятали  груповата  работа  за  странна  и  неподходяща,  и  са  имали  много
предубеждения за ползата от нея. Това е така, тъй като до този момент основен
източник на подкрепа за тях е била специализираната институция и тесният
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кръг от приятели. Споделянето на чувства пред непознати за тях е чуждо и
необичайно. 

Следователно  на  преден  план  излиза  необходимоста  от
психопрофилактика  и  социално-педагогическата  групова  работа  с  лица
лишени от родителски грижи. Особено в началото на тяхното постъпване в
институцията,  когато тревожността е най-силно изявена,  поради липсата на
информация, емоционална нестабилност, липсата на опит и ясна стратегии за
справяне с възникналите проблемите.

Социалната  работа  в  група  практически  помага  на  младежите  да
разширят своето социално функциониране, използвайки целенасочения опит
на  групата  за  справяне  с  индивидуални,  групови  ситуации  и  проблеми  в
микросоциума.  Социалната  работа  в  група  създава  условия  за
интерперсонална помощ, за постигане на групови и индивидуални цели.

Социалната  групова  работа,  както  и  социалната  работа  с  конкретен
случай,  включва  в  себе  си  различни  подходи  на  поведенчески  обмен,
индивидуално развитие, придобиване на интерперсонални умения, справяне с
проблеми.  На  практика  социалната  групова  работа  има  широк  обхват  –  от
групово  консултиране  до  прилагане  на  терапевтични  подходи.  Тя  включва
различни  дейности:  развитие  на  цялата  група  и  отделни  нейни  членове;
развитие на взаимопомощ и подкрепа сред членовете на групата; използване
на груповия процес за живота на групата; развитие на автономност в групата. 
Развиващите се иновативни групови подходи са насочени към преодоляване
на  стреса  и  кризите  в  индивидуалното  развитие.  Включването  на
рехабилитационни  цели  се  основават  на  принципа  на  его-психологията  с
акцент  върху поведенческите  теории,  използва  се  динамиката  на  групата  в
терапевтичните цели за разрешаване на индивидуалните проблеми.

Деца и подрастващи се обръщат към клиничния социален работник в
труден момент от  своя  живот.  Разочарование,  изгубена надежда,  страдания,
терзания, съмнения, невъзможност сами да се справят с възникналия проблем,
те очакват разбиране, човешка поддръжка и конкретна помощ. Да помогнеш с
думи и дела,  да насърчиш всяко дете да повярва в себе си, да преразгледа
своите ценности – това е основна задача на клиничният социалния работник.
Да спаси  и  съхрани душата  на  юношата  – това  е  неговата  основна  мисия.
Професията  на  социалния  работник  отбира  и  шлифова  хора.  Това  е
професията на щедрите хора с широка душа.

Основни научни и приложни приноси на дисертационния труд

1.  Структурирано  е  многоаспектно  теоретичното  обяснение за
възникване  на  нарушения  в  личностното  развитие на  юноши  и  младежи,
лишени от родителски грижи, от гледна точка на анализирани психологически
теории за личностното развитие и поведение.

2.   Създаден е   многомерен профил,  свързан с типове ситуации  за
екстернален  и  интернален  локус  на  контрола  при юноши на възраст  18-20
години и младежи на възраст 21-25 години.
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3. Разработен и приложен  е  авторски модел за социална работа в
група на  юноши и младежи, лишени от родителски грижи,  съобразен с
зависимостите между  реактивната и личностната им  тревожност; уменията
им  за  междуличностно  общуване  и  начините  за  справяне  с  конфликтни
ситуации;  наличието  на  типични  вътрешни  предпоставки  за  конфликтно
поведение, което се характеризира с различна степен на деструктивност.

4.  Значимостта на авторския модел е доказана, чрез  прилагане на
валидизирана схема от статистически методи за обработка на количествените
данни от експерименталното изследване: 

-   алтернативен анализ за съпоставяне на процентни съотношения; 
-   вариационен анализ на средни величини;
-   корелационен анализ за доказване или отхвърляне на зависимости и

взаимни връзки;
- извеждане на коефициенти за значимост на различията в емпиричните

данни на  “входа” и на “изхода” на експеримента.

5.  Идентифицирани  са специфични  нарушения  в  личностното
развитие на юноши и младежи, лишени от родителски грижи, които могат да
бъдат  обект  на  бъдеща  целенасочена,  корекционно-педагогическа  и
психологическа дейност от страна на по-широк кръг специалисти: социални
работници, учители, психолози, психотерапевти и др.
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Публикации по темата на дисертационния труд

Студия на тема “Kонцептуална основа  на социалната работа с младежи
с проблеми в личностното поведение”, публикувана в  Годишника на СУ, том
106, книга Социални дейности.

Студия  на  тема  „Повишаване  нивото  на  социална  адаптивност  на
младежи, настанени в социален учебен професионален център“,  публикувана
в Годишника на СУ, том 107, книга Социални дейности.
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