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Дисертационният труд е обсъден в катедра „Психология” и е
насочен за защита пред научно жури, назначено със заповед на
Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” № 384/ 17.06.2022 г.

Дисертацията е структурирана в увод, 3 глави, изводи и
препоръки, резултати от изследване, дискусия, заключения и е общо
216 страници. Основният текст съдържа 10 фигури и 9 таблици.
Списъкът на референтната литература се състои от 175 източника
на английски език. Освен това има пет приложения.

Авторът на дисертацията е фасилитатор на група,
образователен съветник в гимназия и терапевт на семейства и
двойки в Центъра за родителска подкрепа в община Ашдод.

Авторът на дисертационния труд е докторант на
самостоятелна подготовка към катедра “Психология” при
Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Защитата на дисертационния труд пред Научно жури ще се
състои на 14.07.2022 г. от 12.00 ч. в заседателната зала на ВСУ
„Черноризец Храбър” на открито заседание на Научното жури.
Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на
катедра „Психология“ към Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” и на интернет адрес www.vfu.bg, раздел
„Докторанти”.

http://www.vfu.bg/
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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1. Въведение

Ролята на родителите е водеща в процеса на социализация в живота
на детето. Юношите се нуждаят от насоки и ясно поставени
граници, за да израснат сигурни и уверени, a именно родителите са
тези, които трябва да им дадат всичко това. Те учат децата си на
позволените и забранените неща, те са техния модел за подражание
и идентификация. Учените приемат предположението, че
родителите, като основите хора полагащи грижи от самото начало
на живота на децата си, са отговорни и оказват най-значително
влияние върху развитието на настоящото и бъдещото емоционално
здраве на детето. Ето защо, развитието на детето е силно повлияно
от семейството, от домашната и социалната среда и от културата, в
които то расте. Връзката между родител и дете е от решаващо
значение – начинът на осъществяване на взаимодействието,
изграждането на дисциплина и справянето с поведението и
емоциите на детето оказват влияние върху цялостното му развитие.

Едно от големите предизвикателства при отглеждането на
децата е родителския авторитет. Резкият спад както на
родителския авторитет, така и на нивото на образование през
последните десетилетия в западния свят е една от основните
драматични причини за увеличаването на случаите на престъпност
и насилие сред деца и младежи (Хаим Омер, 2008, с. 9). Липсата на
определени и уяснени насоки при отглеждането на деца, затруднява
родителите още повече, създава усещане за объркване и
безпомощност.

Юношеството е най-трудния период в живота на ученика.
Промяната, която настъпва тогава, се характеризира с вътрешни
напрежения и доста сътресения в живота на подрастващия. Едно от
тях е преместването в ново училище, което е свързано донякъде с
любопитство, но също така може да „пробуди“ в тийнейджъра
известни страхове и липса на самоувереност. Има нови правила и
процедури, които трябва да бъдат опознати и към които детето
трябва да се адаптира. Прогимназията е ориентирана към
постижения, изисква се боравене с голямо количество материал на
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високо ниво и усвояването му за кратко време, много нови учители,
които преподават различни предмети и имат различни
професионални стилове. Да не забравяме и социалните отношения с
нови приятели и нуждата от намиране на собствена позиция на
новото място. През този период, подрастващите претърпяват
физиологични, познавателни и социални промени.

Проучване, проведено от Министерството на образованието в
Израел, установява че при прехода от началното училище към
средното, процента на отпадналите ученици е най-висок.
Изследванията в областта на това, как да се предотврати отпадането
от средното училище чрез работа с родителите, са много малко и
доста остарели. Именно затова настоящото изследването се
фокусира върху един възможен аспект, влияещ върху интеграцията
на подрастващите в училищна среда - родителските стилове на
възпитание.

2. Актуалност и значимост на изследването

Днес има широко обществено признание за значението на
образованието и на родителския авторитет. Въпреки това,
родителите и учителите не се заинтересувани от използването на
правосъдието за разрешаване на проблеми с родителския авторитет,
който не се основава на страх или на демонстрация на „сляпо“
послушание и използване на сила. Противоречието, възникващо
между желанието за възстановяване на традиционния авторитет и
желанието да се адаптират към социалните ценности на нашата
епоха, създава дилема за родителите и учителите - как могат да
изградят и упражняват своя авторитет, като в същото време запазят
ценностите си за свобода на избора, образование насочено към
автономност и културен плурализъм (Хаим Омер, 2008, с. 9).

Актуалността и значимостта на изследването са свързани с
необходимостта от професионализиране/специализация на
образователния екип, който приема ученици от началното училище
в прогимназията. Тяхната дейност е свързана и с насочването на
вниманието на родителите към това, през което преминава детето
им в прехода и проявяването на разбиране и съпричастност към тях.
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Темата е значима, защото е свързана с предизвикателството
да предоставим персонализиран отговор както на подрастващите в
прехода, така и на техните родители. И особено отговор, отнасящ се
до социалното и емоционално развитие, който може да бъде
особено значим за развитието на юношата и да повлияе на неговото
цялостно представяне. От друга страна, значимостта се обуславя и
от недостига на научни изследвания, които се занимават с
проблемите на обучението на образователния екип за работа с
подрастващите и техните родители.

3. Обект и предмет на изследването

Изграждането на информираността на детето за присъщия му
потенциал ще му даде увереност, от която се нуждае, за да следва
живота си и да се адаптира към промените по най-добрия начин.
Що се отнася до родителите, те също трябва да изпитат промяната,
тъй като много лежи на тяхните рамене. Това е свързано и с
осъзнаването от страна на образователната система на централната
роля на родителите като ключов фактор в социалната интеграция и
прехода на подрастващото им дете в обществото.

Възрастните носят голяма отговорност за възпитанието и
нормалното развитие на децата, а съвременното общество им
предоставя малко правомощия, за да упражняват тази отговорност.
В съвремието децата не признават авторитета на възрастните
автоматично. Родителите днес чувстват, че губят своя авторитет над
децата си, много от тях са безпомощни пред трудните им характери.
Осъзнавайки тези рискови фактори, необходимата помощ може да
бъде предложена на родителите за облекчаване на трудностите чрез
предлагане на родителски насоки, увеличаване на участието им в
учебните постижения на децата, както и мониторинг на техните
социални взаимодействия и поведение и предоставяне на
икономическа помощ в условията на кризи.

Една насърчаващата и подкрепяща среда би позволила
развитието на самочувствие. Децата с положително възприятие за
себе си ще могат да се справят с недостатъците си, няма да се
страхуват от провала и ще вървят безопасно към целите си. От
друга страна, критичната среда и негативното отношение от страна
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на техните родители и учители би накарало децата да чувстват
неудовлетвореност от себе си, да изпитват трудности при
самоопределянето си и да не идентифицират своите способности.
Тези деца ще се чувстват несигурни, няма да искат да поемат
рискове и ще се страхуват от провал (Chen-Kaponi, 1996).

Образователният персонал заедно с родителите са тези, които
ще помогнат за развитието на подрастващите. Изградените
отношения между значимия грижещ се за детето – родител и
подрастващия служат като основа за отношенията, които то ще
създаде с групата на връстниците си. Инструкции за образователния
екип/родителя, за значимостта на тяхната роля и отношенията,
които създават с подрастващите, могат да повлияят на цялостния
отговор, който дават на детето си.

4. Изследователски проблем

От много проучвания, проведени в западния свят, общо се споделя,
че авторитетният родителски стил е по-ефективен от авторитарния
и либералния родителски стилове. Малко се знае обаче, защо един
родителски стил е по-ефективен от друг, а липсват и програми,
предназначени за възрастовата група от 12-15 години, които
изследват ефекта от родителския стил върху подрастващите, на
които им предстои да се интегрират в прогимназията.
Предизвикателствата, пред които са изправени работещите
родители, не им позволяват да осъзнаят през какво преминава
тийнейджъра при прехода към прогимназията, освен това не
съществува единна и съгласувана насока в образованието и
възпитанието на децата. Това прави родителите несигурни, затова
трябва да се изгради програма за обучение / уъркшоп и да се
предоставят инструменти за справяне с предизвикателствата в
съвременното общество. По този начин съвременния родител би
могъл да даде подходящ отговор на децата си за тяхното лесно и
„безболезнено“ интегриране в прогимназията и осигуряване на един
позитивен преход.

5. Аргумент на автора
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Програмата за интервенция е направена за подрастващите, които се
сблъскват с трудности в социалната адаптация в училище и имат
нисък успех. След тази интервенция е видно, че родителите са
променили родителския си стил и начина, по който отглеждат
децата. Резултатите показват подобряване на социалната,
емоционалната и академична адаптация на учениците към
училището и обществото, подобряват се отношенията с родителите.

Авторът твърди, че диалогът между родителите и груповия
съветник относно родителския стил на поведение при отглеждането
на тяхното подрастващо дете, може да им осигури добри практики и
подходящ инструментариум за справяне с възникващите
предизвикателства и да им даде ясен поглед към света на
подрастващите в прехода. В резултат на това те ще придобият
увереност в родителството си, в справянето с отглеждането на
децата. Родителите ще се осмелят да се изправят пред
предизвикателствата, които стоят на пътя им, и ще възпитават
подрастващите с мотивация за постижения и интегриране в
прогимназията.

6. Цели и задачи на дисертацията

Основната цел на изследването е да се проучи дали ценностите и
възприятията на съвременното западно общество могат да бъдат
адаптирани към израелския културен контекст. Целта на
дисертационния труд е да изследва влиянието на родителските
стилове върху социалната интеграция и учебните постижения на
подрастващите в училищната среда.

Изследователски задачи:
1. Проучване на въпроса дали благоприятният ефект от
авторитетното родителство, наблюдаван в западното модерно
общество, може да бъде отнесен към израелския културен контекст.
2. Изследване на проблема какви родителски стилове/роли могат да
бъдат подходящи и адаптирани към едно свободно и плуралистично
общество.
3. Изследване на възможностите как може да се реализира всичко
това, за да се отгледат здрави деца, които функционират добре и се
интегрират в обществото.
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За да се постигне тази цел, изследователят създава програма
за инструкции/интервенция, която е в центъра на едно активно
проучване. В рамките на програмата за обучение, която включва
редица уъркошопове, бе проведен разговор с родителите и
учителите участващи в изследването. В разговора и интервютата
изследователят получи реална представа за това какво се случва с
учениците в прехода и какви са предизвикателствата пред
родителите и учителите в този преход.

Бяха усвоени съвременни знания относно социалното,
емоционалното, физиологичното и когнитивното развитие на
подрастващите, за значимостта на изградената връзка между
родители и деца и за влиянието на тази връзка върху развитието.
Освен това се формира връзка между ежедневната работа на
родителите в отговор на основните нужди на подрастващите и
социално-емоционалното им развитие.

7. Хипотеза на изследването

Хипотезата на дисертационното изследване е, че родителският стил
повлиява на поведението на юношите. Авторитетният стил е по-
ефикасен в мултукуртурно общество (като Израел) чрез
предлагането на емоционална подкрепа, поставяне на граници и
уважение към децата, изразяващо се в даването на право на избор и
поемането на отговорност за техните действия. Семействата могат
да функционират по-добре при промяна на стиловете на
родителството. Чрез програма за интервенция може да се повлияе
на социалната адаптация на юношите при прехода към
прогимназиална образователна степен.

8. Методология на изследването

В изследването участват учители и родители на
подрастващи/ученици. Изследваната група включва 100 родители
на 100 ученици, които са преминали от начално училище в
прогимназия. Когато родителите попълниха въпросника им беше
обяснено, че той е част от докторска изследователска програма.
След програмата за интервенция те бяха помолени отново да
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попълнят въпросник, с което се целеше да се види дали са
променили родителския си стил след намесата на програмата.

За целите на изследването бяха избрани дванадесет учители,
които също като родителите попълват въпросници след
интервютата. Целта на въпросниците за родителите беше да
идентифицират техните родителски стилове, а за учителите да се
извлече информация относно учениците. След получаването на тази
информация беше изграден планът за уъркшоп с родители.

Научен подход – Поради спецификата на изследването сме
изследвали двете групи по различен начин, т.е.: родители и ученици
е едната група, а другата са учителите, които са 12 на брой. Затова
са използвани и два вида методи. С качествени методи са
изследвани учителите, извадката на родители и ученици, а
количествени методи са използвани за родители и ученици. Освен
това, преди интервенционната програма, бяха проведени интервюта
с родители и учители. Интервютата послужиха като основа за
програмата за интервенция. Отговорите на интервютата и
резултатите от програмата за интервенция бяха анализирани и от
тях бяха изведени заключения.

9. Ограничения на изследването

a. Едно от ограниченията произтича от размера на извадката на
учителите (дванадесет учители). Изборът на тази извадка произтича
от броя на учителите, които преподават в прогимназия Ашдод и
придружиха родителите и техните деца в проучването.
б. Родителите имат правомощия и отговорност да поставят
ограничения пред детето. Това са корените на връзката между
родител и деца, без помощта на родителя детето може да се
„изгуби“. Родителят е този, който помага на детето като поставя
граници, за да се формира вътрешен свят - организиран и ясен.
Спестяването на лъжи и заблуди ще намали случаите на тревожност
при детето, истината винаги е била най-доброто средство. Когато
детето е с избухлив характер, подобен отговор на родителя в такава
ситуация не винаги би бил правилен и няма да послужи като модел
за подражание. Всичко зависи от настроението, в което се намира в
момента родителят, от натовареността на деня или от типа
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комуникация. Нужно е време за интернализиране на случващото се,
което при изследването не винаги е налице.
в. Родителите не винаги са последователни в определянето на
граници. Така детето е объркано и ще се разбунтува, което би се
отразило върху социалния живот и по-специално – училището.
г. Определяйки границите, трябва да се помисли за онези, които
биха повлияли на ежедневието. Важно е да не се поставят твърде
много ограничения, които ще създадат у детето чувство на
задушаване. Родителят трябва възпитава детето в светлината на
ценностите, които иска да закърми у рожбата си от рано. За
съжаление, много родители срещат трудности при поставянето на
правилни ограничения, а това би могло да доведе до агресивното
поведение на детето. Това е причината, поради която с всеки
родител трябва да се работи индивидуално.
д. В някои домакинства липсват речевата култура и откритата
комуникация, това прави индивидуалната работа с всеки родител
задължителна. Едно от съществените неща е да се изясни на детето
какво е позволено и какво не, а това може да бъде постигнато чрез
ясни и последователни съобщения и насърчаването му да говори и
да изрази вербално всичко което го притеснява.
е. Това проучване не изследва задълбочено групата от ученици с
обучителни затруднения, това е тема за самостоятелно изследване.
ж. Важно е да се изследва връзката между вида на увреждането и
други фактори като: устойчивостта на семейството, подкрепата в
училище и способността на ученика да се справя със стресови
ситуации.
з. Проучването не продължи дълго, ето защо е важно да се направи
едно по-дълго изследване с учениците. Какви са техните очаквания
за бъдещето, били ли са реализирани или не и какво влияние са
оказали върху военната им кариера, в рамките на академичното
обучение при избора на професия и създаването на семейство.
и. Всеки родител има различен стил към всяко отделно дете в
семейството, но тъй като само по едно дете от семейство е
участвало в проучването, не е известно какво се случва с другите
деца и как това се отразява на атмосферата в къщи.
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й. Друго ограничение е бюджетът. Програмата е предвидена за
ученици, които се сблъскват с трудности в обучението и нямат
интерес към образованието, което е и причината те да започнат да
отсъстват от училище. Понастоящем няма бюджет за ученици,
които имат затруднения по определени предмети като английски
език, математика, иврит, което може да доведе до голяма разлика
по-късно и може да причини латентно отпадане.
к. Родителските стилове в едно семейство са уникални и различни,
например майката може да проявява авторитетен стил, докато
бащата предпочита либералния подход. За да се създаде златната
среда, от съществено значение е родителите да работят
организирано и в екип, тъй като само тогава ще могат да съчетаят
различни елементи за правилно възпитание. За съжаление това не
винаги се случва.
л. Има ситуации, в които не можем да вземем статистически
извадка от изследваната група (твърде малката групата от учители,
труден достъп и т.н.).
м. Когато се изисква психологическа дълбочина на изследаване, от
количествените изследвания не могат да направят тези заключения.
н. Разбирането на последователността на събитията и процесите
(например: процеси на вземане на решения) може да се осъществи
чрез интерпретационен анализ на съдържанието при количествени
изследвания. До такива изводи се достига чрез интерпретации на
текстове или интервюта, в които хората интерпретират социалните
взаимодействия, отношения и поведение, което носи субективизъм.

II. РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Дисертацията е структурирана в увод, 3 глави, изводи и
препоръки, резултати от изследване, дискусия, заключения и е общо
216 страници. Основният текст съдържа 10 фигури и 9 таблици.
Списъкът на референтната литература се състои от 175 източника
на английски език. Освен това има пет приложения.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
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Първа глава. Преглед на научната литература относно
родителския статус и роля в съвременното семейство
1.1 Ефектът на родителския авторитет и поставянето на граници
върху поведението и емоциите на децата
1.2 Родителски авторитет
1.3 Видове родителски стилове
1.4 Юношество
1.5 Социална интеграция на юношите
1.6 Преходът от началното училище към прогимназията
1.7 Обобщение на първа глава
Втора глава. Методология на емпиричното изследване на
влиянието на родителските стилове
2.1 Методологически въпроси на изследването - цел,
изследователски въпроси и хипотези
2.2 Дизайн на емпиричното проучване
Трета глава. Резултати от емпиричното изследване
3.1 Работа с учениците
3.2 Анализ на темите
3.3 Работа с родители – създаване на уъркшоп
3.4 Структура на уъркшопа
3.5 Социално - демографски характеристики - семейно положение,
образование, възраст, страна на произход
3.6 Родителски стил
3.7 Анализ на зависимостите (подхипотези)
3.9 Заключение и препоръки
Приложения

III.   РЕЗЮМЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Въведение

Въведението обосновава избора на темата в контекста на нейната
значимост и актуалност. Научни изследвания определят социалната
интеграция на подрастващите в преход като основен въпрос за
развитието.

Изследван е родителският стил или начина, по който
родителите отглеждат детето си. Няколко изследвания (Ayers, 2002,
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с. 151; Gottman, 1997, с. 50-52; Louwn et al., 1998, с. 351-352)
извеждат четири стила на родителство, а именно либералният
родител, авторитарният родител, индиферентният родител и
авторитетният родител. Във всеки родителски стил има различни
измерения и всеки стил е важен, тъй като се фокусира върху
определени модели на взаимодействие. В настоящото изследване са
използвани три стила: Авторитетен, Авторитарен и Либерален.
Родителският стил може да повлияе на начина на социална
интеграция, подобряване на мотивацията за постижения сред
подрастващите, представата за себе си и отношенията родител-дете.

Във въведението е обоснована значимостта на изследването и
необходимостта от по-задълбочено проучване за значението на
родителския статус (стилове) и ролите в семейството при
отглеждането на децата им. Това определя избора на
изследователски модел, а именно програма за интервенция по
отношение на стила на родителството и отглеждането на децата при
жизнен преход. Заключенията засягат два основни въпроса: фактът,
че родителите оказват най-значително влияние върху развитието на
емоционалното здраве на детето; и фактът, че родителите и
учителите нямат познания в социално-емоционалната област и
какво се случва с подрастващите в прехода към средното училище.
Резултатите от изследванията бяха използвани за изграждане на
програма за интервенция за родители, която използва подходящ
родителски стил с цел подобряване на адаптацията на
подрастващите към училище и към обществото и за изграждане на
програма, която ще повиши компетентността/ефикасността на
подрастващите и техните родители.

Цялостната цел на изследването е да се развият уменията и
способностите, необходими, за да се даде възможност на ученика да
преживее промяната по положителен начин, да идентифицира
способностите си и възможността за по-добра адаптация и по-
ефективна работа по време и след промяната. От друга страна,
родителят като основен фактор на социализация играе важна роля в
задоволяването на нуждата на подрастващите от подкрепа, както и е
важна част от любовта и грижите за детето, която ще допринесе за
неговото благосъстояние. Ето защо, всеки родител трябва да е
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наясно с това, което детето му преживява при прехода от начално
училище към прогимназия. Важно е да бъдат предоставени на
родителите инструменти за справяне с проблемите, възникнали в
резултат на прехода (това става с помощта на уъркшопа). Друга
основна цел на изследването е да отговори на въпроса - какъв
родителски стил може да бъде адаптиран към едно свободно и
плуралистично общество и как може да бъде реализиран, за да се
отгледат здрави деца, които функционират и се интегрират в
обществото. Образователната система, от друга страна, трябва да
предвиди всички пропуски, които произтичат от социално-
икономическия произход на учениците, за да се даде възможност на
всеки ученик да развие и реализира своите социални и емоционални
способности в училище. Свеждането до минимум на социално-
икономическите пропуски би довело до увеличаване на
постиженията и би дало възможност за социална мобилност. По
този начин ще се подобри моралния имидж на образователната
система. В дългосрочен план, това би довело до подобряване на
стандарта и качеството на живот, намаляване на бедността и
безработицата, създаване на социална мобилност.

Програмата за интервенция е изградена от изследователя,
така че образователният персонал и родителите да могат да
споделят гледните си точки. Разговорът доведе до осъзнаване на
тяхното място в отношенията с учениците, фокусира вниманието
върху тях, което доведе до подобряване на интегрирането на
учениците в системата.

Тежкото положение на родителите в съвременната епоха
изисква непрекъсната помощ и насоки за възстановяване на
доверието им в родителството. В уъркшопа бяха обсъдени теми,
насочени към насърчаване на ученика, откриване на добри
комуникационни канали и програма, която подобрява
функционирането на подрастващите.

Иновацията в това изследване доказва, че програмата за
интервенция в училище подобрява социалната адаптация на
подрастващите чрез подобряване на училищните постижения и
отношенията с родителите. Програмата за интервенция е направена
за подрастващи, които се сблъскват с трудности в социалната
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адаптация в училище и с ниски успехи, както и за техните родители.
Точно те, след интервенцията, са променили родителския си стил -
начина, по който отглеждат децата си. Констатациите показват
подобряване на социалната, емоционална и академична адаптация
на учениците към училището и обществото, подобрили са се
отношенията с родителите, които са започнали да използват повече
насърчителни думи и комплименти и по-малко критика.

Осъществяване на научните резултати: резултатите от
изследванията бяха използвани за изграждане на програма за
интервенция за родители, които ще използват родителски стилове,
подходящи за справяне с проблемите при отглеждането на деца.
Това ще подобри живота на подрастващите в социалната
интеграция, успеха в ученето, както и отношенията в семейството.
Така може да се повиши мотивацията на учениците, да ги направи
амбициозни, да подобри тяхното функциониране в обществото като
възрастни. Получените резултати са публикувани в 11 научни
статии, а авторът е участвал в 5 международни конференции.

Уникалният принос на изследването в теоретичен и приложен
план е следният: От теоретична гледна точка той допринася за
насочването на учителите и родителите към прехода на учениците,
област, която не е широко проучена. То дава възможност да се
разгледат, проучат и разберат позициите и убежденията за
поведението на родителите. От приложна гледна точка проучването
предлага програма за интервенция за учители и родители. Тя ще
даде място на позициите и убежденията в допълнение към
теоретичния материал за разработка, така че те (учителите) да могат
да участват в изграждането на своята професионална идентичност,
вярвайки, че могат да осигурят прецизен и правилен отговор на
подрастващите под тяхна грижа.

Първа глава. Преглед на научната литература за родителския
статус и роля в съвременното семейство
В главата са анализирани стиловете на родителско взаимодействие
в междуличностната комуникация и тяхното въздействие върху
функционирането на подрастващите, комуникацията в семейството
(здравословна комуникация и проблемна комуникация),
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комуникационни характеристики на родителските стилове,
семейните отношения, свързани с процеса на промяна на всеки
подрастващ при постъпване в прогимназия, отношенията родител -
дете и юноша - група връстници. Литературният преглед има за цел
да обогати знанията и да даде представа по темата, свързана с целта
на изследването.
1.1 Ефектът на родителския авторитет и поставянето на
граници върху поведението и емоциите на децата
За разлика от миналото, когато авторитетът на родителите не се е
поставял под съмнение, в съвремието нещата стоят по различен
начин. Възрастните са задължени да носят пълната отговорност и
тежест за възпитанието на децата си. Родителите днес чувстват, че
губят авторитета си над децата; много от тях са безпомощни пред
необузданите си и избухливи децата. Има разлика между тежестта
на възпитателните задачи, които родителите искат и трябва да
изпълняват, и лошите емоционални ресурси, с които разполагат, за
да се справят успешно (Хаим Омер, 2000, с. 10). По различни
причини родителите се въздържат от определяне на граници.

Популяризирането на психологията доведе до по-голяма
осведоменост за емоционалните нужди на детето, като ги постави в
центъра, а нуждите на родителите бяха изтласкани в периферията.
Родителите се превърнаха в поколение, объркано и несигурно в
упражняването на власт над децата си. Осезаема е и липсата на
общи образователни насоки. Тази неяснота допринася за
възприемането на родителите от децата като слаби (Хаим Амит,
2006, с. 30) и по този начин трудността на родителите да
упражняват авторитет се увеличава.

Трудностите при интервенцията на родителите в живота на
децата им идва и от там, че подрастващите в този етап от живота си
определят идентичността си и своята независимост, изразяваща се в
желанието им да правят нещата по свой начин. Всички ограничения
и правила се възприемат от много млади хора като доказателство,
че родителите им не ги разбират и уважават и все още ги виждат
като безпомощни малки деца, които не са в състояние да взимат
независими решения и да се справят сами в живота. Много от
напреженията, характеризиращи юношеството, произтичат от тази
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сложна връзка - родители и деца (Edna Katzenelson & Amiram Raviv,
2017).
1.2 Родителски авторитет
Определянето на граници е разкрило през годините различни
посоки - от строг подход до свобода и всепозволеност. Оказа се, че
тоталната толерантност и строгите подходи не са правилния модел
и не повлияват положително на поведението на децата. Докато
авторитарното отношение води до агресия, хиперактивност,
антисоциално поведение, пълната толерантност е оказала
объркващо въздействие. Вместо увереност се развива
разочарование, ниско самочувствие и липса на увереност. Децата в
тези семейства имат повече поведенчески проблеми и страдат от
ниско самочувствие, ограничена способност да понасят
разочарование, неспособност за самоуправление. Те се нуждаят от
интегриран подход, който съчетава определяне на ясни и
последователни граници. Необходимо е да се прилагат
допълнителни фактори, като гъвкавост, адаптиране на
ограниченията към развитието на детето, осигуряване на рамка,
чувство за сигурност, свобода и право на независим избор от страна
на детето. Моделът на родителския авторитет е свързан с по-малко
поведенчески проблеми и проблеми с психичното здраве.
Родителският авторитет включва относително високо ниво на
подкрепа и се характеризира с поведенчески изисквания и
ограничен родителски контрол.
1.3 Видове родителски стилове
Няколко автори (Grolnick, 2003, p. 31; Gupta&Theus, 2006, p. 21)
смятат, че начинът, по който родителите се справят с въпроси,
свързани с поведението на децата им и като цяло взаимодействат с
тях, е известен като родителски стил. Родителският стил включва
отношения между родител и дете, което може да включва уважение
или липса на такова към детето.

За целите на изследването се използват три родителски стила:
авторитетен, авторитарен и либерален. Те се различават по
измерения и резултати и по ефекта си върху функционирането на
подрастващите, както и по моделите на взаимодействие.
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Авторитетните родители са едновременно взискателни и
контролиращи, но също така са грижовни и възприемчиви към
нуждите на децата си. Те са възприемчиви към двупосочната
комуникация, обясняват на децата си защо са установили правила,
изслушват тяхното мнение относно поставените правила. Децата,
възпитани с авторитетен родителски стил, са уверени в себе си, с
развит самоконтрол и висока самооценка.

От друга страна, авторитарните родители са взискателни и
нивото на контрол е високо, децата нямат право на собствено
мнение и самостоятелност. Тези родители подкрепят едностранната
комуникация, установяват правила без обяснение и очакват те да
бъдат спазвани без възражения или въпроси.

За разлика от авторитарното родителство, либералните
родители не са взискателни и не контролират. Те имат сърдечни
отношения с децата си и са възприемчиви към нуждите им, но
поставят малко ограничения. Ако установят правила, рядко ги
прилагат до голяма степен. Най-често децата са изправени пред
взимане на самостоятелни решения и се оказват неподготвени за
разочарованията, ограниченията и отговорностите.
1.4 Юношество
Думата юношество има широко понятийно съдържание. Основно е
свързано с промени в поведението и социалния статус, с полово
развитие, определено от биологични фактори. Социалното
съзряване се определя от социалните институции, а Шериф и
Уокър смятат, че проблемите, пред които е изправен юношата,
варират в различните култури, но в западното общество
юношеството е универсално. В повечето западни страни то се счита
за период на нарастваща свобода, през който основното задължение
е подрастващите да придобият образование и отношенията родител
- дете се променят. В този период, обаче, взаимодействието между
връстниците придобива по-голямо значение (Elliote&Feldman,
1993).

Този период може да повдигне въпроси за независимостта и
самоидентичността. Периодът на развитие на юношеството е един
от най-трудните етапи в живота, както за родителите, така и за
тийнейджърите. Някои деца започват пубертета на 11-годишна
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възраст, а много от тях продължават да се променят и да растат до
началото на 20-те си години. Преходите, които се случват вътре в
индивида и в семейството, са фундаментални и многоизмерни.
Случващите се промени са биологични, физически, емоционални,
когнитивни, правни, социални, междуличностни и културни.
Въпреки че има значителни разлики в начина, по който се справят с
този преходен период в различните общества и култури, основните
индивидуални промени, които се случват, са универсални.

Юношеството кара родителите да търсят информация или
психологическа помощ. Този период може да бъде изключително
труден или такъв, който изисква повече търпение, креативност,
хумор и обич от страна на родителя и на тийнейджъра. Успехът на
този етап също изисква ясна и убедителна информация, която
позволява на родителите да осъзнаят важната роля, която играят в
развитието на личността на своя тийнейджър. Според Виржиния
Сатир краят на юношеството е началото на съзряването. Това, което
не е свършено тогава, ще трябва да бъде завършено по-късно.
1.5 Социална интеграция на юношите
Социалната интеграция по време на юношеството е труден процес,
а е и е притеснително за много тийнейджъри, които не говорят или
пишат за това. Неуспехът за социално интегриране в юношеството
може да бъде много неприятно преживяване за детето.
Подрастващият е в маргинална категория, като не успява да се
интегрира социално, изпитва чувство на срам, катастрофа, бедствие
и провал. Едно от предизвикателствата на юношеството е
установяване на принадлежността към група връстници, да се
чувства част от екип, да може да говори с други момичета и
момчета, да се смее с тях и да бъде заобиколен от приятели. Всеки,
който не е успял да постигне тези неща, със сигурност, ще се
почувства дискомфортно. Дори момичетата не говорят много за
това с близките си. Липсата на интеграция сериозно вреди на
подрастващите, те се чувстват неравностойни, не се харесват. Тук
родителите имат важна роля - те трябва да са наясно с тази
трудност, да я обсъдят с тийнейджъра и да изяснят факта, че той не
е сам, чувствата които изпитва в този период от живота си са
нормални.
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1.6 Преходът от началното училище към прогимназията
Прогимназията е част от официалната образователна система в
Израел. Тя е вторият етап в образователната кариера на учениците,
междинен етап между началното училище и гимназията.

Учениците от началното училище, особено учениците от 6 -ти
клас, при преминаването си в седми клас, се прибират у дома
разтревожени, притеснени и имат много несигурности и дилеми.
Тези чувства ги съпътстват в прехода; промяната има поведенчески,
познавателни и емоционални последици. В повечето случаи
промените, дори и да са желани, и особено тези за развитието
пораждат страх, безпокойство от неяснотата. Ранната подготовка, в
пълна координация и сътрудничество с началните училища и
средните училища преди и по време на прехода, дава възможност на
ученика да се адаптира по-добре, да развие умения и способности,
които да му позволят да преживее промяната по положителен
начин, да се адаптира и да функционира по-добре по време и след
нея.
1.7 Обобщение на първа глава
Родителите, като хора полагащи грижи, са най-важният фактор за
социализация в живота на детето. Те трябва да бъдат модел за
подражание и идентифициране на децата. Да бъдеш ефективен
родител означава да гарантираш физическото благосъстояние на
детето, да стимулираш интелектуалното му развитие, да
насърчаваш социално, приемливо и отговорно поведение, да
осигуряваш емоционална сигурност и да даваш морална духовна
насока.

За да се постигне положителна промяна в управлението на
социалната интеграция на подрастващите, е необходимо да се
създаде програма, която да се фокусира върху професионалната
намеса, ориентиране към повишаване на техните умения. В
следващата глава е описано съдържанието на уъркшопа и
методологията на изследването.

Съответният отговор на прехода на подрастващия, му
позволява да се адаптира по-добре към училищната система.
Родителските стилове, като позиция и убеждения, имат голямо
значение за поведението в трудни ситуации както на родителя, така
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и на детето. Грижовното родителско отношение, което показва
съпричастност към трудностите на детето, може да има
благоприятен ефект върху функционирането на подрастващите.

Втора глава – Методология на емпирично изследване върху
влиянието на родителските стилове
2.1 Методологически въпроси на изследването – основна цел,

изследователски въпрос и хипотези
Настоящото проучване има за цел да допринесе за обогатяване на
съществуващата литература за по-доброто разбиране на
родителските статус и роли, заемани по отношение на развитието на
детето. Изследването се фокусира върху тийнейджъри, група на
възраст 12-15 години, за да определи естеството на родителския
стил - родителския статус и роли, и да проучи кой от родителските
стилове може да бъде адаптиран и техния ефект върху поведението
на подрастващите в едно свободно и плуралистично общество, в
общообразователното училище в Ашдод - Израел и според
резултатите да насочи родителите към по-добро родителство.

Тази дисертация проучва задълбочено въпроса относно
„отглеждането на юношите да станат отговорни“, добре
приспособени, социално интегрирани възрастни, които ще
допринасят положително за обществото. Чрез задълбочаване в
академичната литература, подкрепено от анализ на резултатите от
въпросника, в научен и академичен подход се представят
иновативни и практически решения на основните проблеми на
социалната интеграция на подрастващите. При проследяване и
разговори с родители, участващи в уъркшоп, се видяха прозренията,
които те получиха за връзката си с децата си. Те разбраха къде са
допуснали грешки и какво би могло да бъде поправено, и че нищо
не е загубено, и че са се страхували да се изправят пред децата си и
да поставят ясни граници. След уъркшопа обаче, те получиха
увереност да се изправят пред децата си и да бъдат асертивни,
последователни и категорични в техните искания.

Целта на изследването е да проучи дали благоприятният
ефект от авторитетното родителство, наблюдаван в западното
модерно общество, може да бъде генерализиран за израелския
културен контекст. Степента, в която образованието на детето е
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част от родителството, изисква допълнителен дебат (дискусия) и
проучване.

Изследователски въпроси
1. Влияят ли родителският стил и статус на поведението на
подрастващите, които не са склонни да поемат отговорност за
действията си?
2. Могат ли семействата да функционират по-добре при промяна на
родителските стилове?
3. По-ефективен ли е авторитетният стил в мултикултурно
общество (като Израел) в предлагането на емоционална подкрепа,
определяне на ограничения и в същото време показване уважение
към децата, като им се даде право на избор и позволи да поемат
отговорност за действията си?
4. Подрастващите признават ли авторитета на родителите?
5. Ефективна ли е предложената програма за интервенция,
предназначена специално за справяне с прехода на подрастващите
към прогимназия, за укрепване на родителския авторитет, особено
за деца с поведенчески проблеми и СДВХ.
6. Дали се явява специална характеристика на програмата
предотвратяването на отпадането от образователната система?
2.2 Дизайн на емпиричното изследване

2.2.1 Изследователски методи – Това проучване използва
интегрирани качествени и количествени методи, за да опише и
изследва различните родителски стилове в мултикултурно
общество (в случая - Израел) и неговите възможни ефекти върху
поведението на подрастващите.

2.2.2 Изследвана съвкупност и извадка
Има три изследвани съвкупности:

а. Родители - 100 майки и бащи (повечето от тях са майки) на
подрастващи ученици, участващи в това проучване;
б. Подрастващи ученици в общообразователно училище на възраст
12-15 години (с всеки ученик, който участва в изследването
неговият родител също участва в изследването), които имат
различни трудности при постъпване в прогимназия
в. Учители, които преподават на същите ученици, участващи в
изследването (дванадесет преподаватели).
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Изборът на автора да изследва деца от ранно тийнейджърство е
защото тя е работила с тях от години, има богат опит с тях. Втората
причина е нейният добър достъп до тази съвкупност.

2.2.3 Инструментариум
Инструментариумът включва: въпросници, интервюта,

наблюдения и социометричен тест (който е предназначен да тества
социалния статус на ученика в класа и степента на приемане от
другите).
Въпросници – На родителите (майки и бащи) беше даден
въпросник за идентифициране на техните родителски стилове
(въпросникът е взет от Робинсън и др. (приложение 1). Вторият
въпросник беше даден на учителите, за да опишат социалното
поведение на своите ученици (приложение 3).
Интервюта – Интервютата с родители са направени от
изследователя, за да подбере родители, които ще участват в
изследването и да провери степента на желание за участие в
изследването. С учителите и учениците се провеждат интервюта, за
да се събере повече информация за тяхното социално поведение.
Наблюдения – Направени са наблюдения на родители, учители и
деца, за да се събере повече информация за тяхното социално
поведение.

2.2.4 Изследователски хипотези
Хипотеза 1: Традиционният родителски авторитет и

поставянето на граници в семейството са изправени пред нови
предизвикателства, повлияни от съвременната култура.

Хипотеза 2: Ръководството на родителите и
интервенционната терапия за родителите ще допринесат за
подобряване на отношенията родител-юноша чрез прилагане на
граници.

Хипотеза 3: Родителските стилове влияят върху
поведението на подрастващите, които не са склонни да поемат
отговорност за действията си.

Хипотеза 4: Семействата функционират по-добре при
промяна на родителските стилове.

Хипотеза 5: Авторитетният стил е по-ефективен в
мултикултурното общество (като Израел), чрез предлагане на
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емоционална подкрепа, поставяне на граници и уважение на децата,
като им се дава право на избор и им се позволява да поемат
отговорност за действията си.

Хипотеза 6: Юношите не признават авторитета на
родителите.

Хипотеза 7: Предложената програма за интервенция,
предназначена специално за справяне с прехода на юношата към
прогимназията, е ефективна, тъй като засилва родителския
авторитет, особено за деца с поведенчески проблеми и СДВХ.

Хипотеза 8: Специалната характеристика на програмата е
предотвратяването на отпадането на ученици от образователната
система.

2.2.5 Изследователски процедури
Изследваната група на родителите са ръководени и

инструктирани по време на процеса в училище в Ашдод.
Въпросникът се дава на родителите на първата среща, за да се
идентифицират техните родителски стилове. В същото време се
правят наблюдения върху подрастващите и се провеждат интервюта
с техните учители и родители, за да се получи цялостна картина на
поведението им.

Както вече споменахме, групата ученици е позната на автора
от работа с тях в минали години. В края на уъркшоповете,
родителите трябва да попълнят въпросниците за втори път, за да се
провери дали уъркшопа е повлиял на стила на родителите.

2.2.6 Статистически методи на анализ
Статистическият анализ на констатациите е направен с SPSS:

Описателен анализ на данните, Факторен анализ на данните.
Използвани са и редица статистически тестове, за да се

проверят изследователските хипотези: Т- тест, Корелация на
Пирсън, ANOVA тест, Kruskal – Wallis тест, Post Hoc тест.

Трета глава – Резултати от емпиричното изследване
3.1 Работа с ученици
Учениците в началното училище се подготвят за прехода към
прогимназията на редица нива.
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1. На ниво училище - координаторите на началното училище се
срещат с координаторите на прогимназията в началото на октомври
(началото на учебната годината) и отново към април. Целта е да се
предотврати пропуск в усвоения материал.
2. На социално и емоционално ниво – съветникът от прогимназията
отива в началното училище и влиза в шести клас, като целта е да
разкаже и да запознае учениците със структурата на училището и
предметите на обучение (например, защото има предмети, които
учениците от началните класове все още не са изучавали),
лаборатории за обучение, различни методи на преподаване, закони,
правила на поведение и др. Съветникът също така говори с
учениците за емоциите и чувствата по време на прехода, като
позволява на учениците да споделят емоциите си и да задават
въпроси, които вероятно ги притесняват. Две седмици след
първоначалния разговор съветникът кани учениците да обиколят
прогимназията, за да се запознаят със структурата й, например къде
се намират секретариатът и ръководството, къде се намират
лабораториите, къде е стаята на медицинската сестра и всички
класове по стаи. По усмотрение на съветника, родители на деца със
специални образователни потребности и такива със социални
проблеми. Така родителите могат да изберат класа, в който детето
им да бъде записано или евентуално отписано и преместено в друг
клас.
3. На информационно ниво – Съветникът се среща преди края на
април след пасхалния празник с директора на началното училище,
за да обменят информация за общата картина на учениците, които
ще се преместят в прогимназията. Биват обсъдени проблемните
ученици, тези с увреждания или други затруднения. Също така се
набляга на това как може да се лекуват някои ученици, трябва ли да
бъде продължено лечението им след постъпване в прогимназията.
След това съветникът се среща с класните възпитатели, за да
получи личен отчет за всеки ученик, като например: Дали ученикът
е от семейство с един родител; има ли финансови проблеми, болест
на родител или проблеми в обучението, разстройство с дефицит на
внимание, диагностицирани ли са и лекуват ли се, трябва ли да ги
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диагностицират преди да пристигнат в прогимназията, какъв е
социалният статус и образователната ситуация на всеки ученик.

В заключение в диаграма са описани – Работа с учениците и
родителите при прехода към прогимназия.
Фигура 1: Работа с ученици и родители при преминаване към
прогимназиална схема.

Среща със старши
професионален учител

преди прехода
Среща на родителите

със съветника
Среща на съветника с

възпитатели

Среща на съветника с
ученици

Ръководство на
родителите на среща

с учители

Съветник с ученици
(самостоятелно)

Среща на съветника с
мениджъра

Ръководство на
родителите от

инструктор на среща
с ученици

3.2 Анализ на темите
Прегледът на научната литература очерта 8 теми, докато анализът
на 100-те случая очерта още 3, които също са важни. Източник на
информацията са юношите и техните родители.

Темите, които бяха установени: (подредени в низходящ ред - от
най големия брой до най-малкия):
1. Специфични училищни проблеми - социална адаптация в процеса
на преход (51)
2. Родителски статус и роля в съвременното семейство (33)
3. Юношеството - проблеми със социалния статус (24)
4. Проблеми на родителите, родителски дистрес в съвременната
епоха (20)
5. Семейната институция в съвременното общество (19)
6. Преместване от началното училище в прогимназията (18)
7. Диагностицирани с училищни затруднения (11)

Работа с
ученици
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8. Социална интеграция/ поведение на подрастващите (11)
9. Диагностицирани с СДВ/СДВХ
10. Различни проблеми с подрастващите (6)

Повечето от темите, свързани с юношите, са преплетени, което
трябва да се очаква при анализиране на въпроси, свързани с
подрастващите. Например, всички, които са имали конкретни
проблеми в училище (тема 1), винаги са имали и проблеми в
семейството или с родителите. В тези проблеми има силно
реципрочно въздействие. Върху юношите се оказва влияние от
различни източници: започвайки със семейството и преминаването
към училище, връстниците, съвременните медии с всичките им
приспособления, техните различни тенденции, хобита, таланти и
т.н. Комбинацията от тези въздействия с различните емоционални,
практични, реалистични или предполагаеми фактори превръщат
юношеството в един от най-сложните периоди във живота на всеки
човек. В допълнение към всичко, са различните традиции, религии,
общества, навици и обичаи на средата, в която живеят. Тъй като
целта на това изследване е да се анализира родителския статус и
ролите в семейството като фактор на социалната интеграция,
проблемите, които са разгледани, са свързани с тези фактори.

Темата, която беше най-силно очертана, е тема 1 –
„Специфични училищни проблеми“, които бяха открити в 51 от
100-те анализирани случая. Факторите, които бяха установени като
имащи по-голяма влияние са: родителите са разведени, ниско
самочувствие, особености на семейната структура и други. По
подобен (реципрочен) начин темите, свързани с родителството
(тема 2 - Родителски статус и роля; тема 4 - Проблеми на
родителите; тема 5 - Семейната институция в съвременното
общество и т.н.) имат отражение в проблеми на подрастващите в
училище и прехода им към следващата училищна степен.

Тежкото положение на родителите в съвременната епоха
изисква непрекъсната допълнителна помощ и напътствия. Има
родители с психически, физически или емоционални проблеми,
които или не са в състояние да възпитат децата си, не могат да ги
контролират и да ги насочат правилно. Има родители с
икономически проблеми, наркомани или с други зависимости.
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Всичко това оказва голямо влияние върху децата им, както беше
установено и в нашето изследване.

Предлаганите напътствия и насоки биха възстановили
доверието на родителите в самите тях, в решенията и преценките,
които взимат за техните деца. Целта на настоящата работа е да се
изследват родителските умения и опитност, за да се идентифицират
проблемите, възпрепятстващи интеграцията на подрастващия в
училище - чувство на неудовлетвореност и самота, и да се разгледа
програмата за интеграция на подрастващите. Това е отразено в
уъркшопа с родители, който беше ограничен във времето - само 30
сесии. Бяха повдигнати основни въпроси, като повечето лични
разговори с родителите бяха доброволни поради липса на бюджет.
3.3 Работа с родители за изграждане на уъркшоп
Програмата на уъркшопа е част от цялостна програма за
подрастващи ученици в преход от началното училище към
прогимназията. Изследванията показват, че основният проблем е
интеграцията на подрастващите, както в учебно, така и в социално
отношение, която произтича главно от резкия преход. Затова
община Ашдод в сътрудничество с Национално управление за
борба с наркотиците и алкохола реши да реализира превантивен
проект, който, от една страна, да работи с ученици, които не се
интегрират социално и академично, и от друга страна, да работи с
родителите на тези ученици с цел подготовка към прехода.
3.4 Структура на уъркшопа
Уъркшопът за родители е изграден въз основа на разговорите,
интервютата с учители, родители, ученици и докладите на
съветниците.

В съдържателен план груповата работа включва теми като
„Потребност от принадлежност“, „Поставяне на граници“,
„Диалогова комуникация“, „Субективната гледна точка“,
„Преходи“, „Естествени и логически резултати“, „Справяне с
тревожността“, „Проблеми с вниманието и концентрацията“,
„Придаване сила на родителите“, „Подобряване процеса на учене“,
„Социални умения“.

Осем от последните сесии бяха за малки групи. Вместо 35
родители, в групата имаше между 8 - 10 родители, които имаха
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затруднения да идват редовно на срещите, или родители, които се
затрудняват в разбирането на посланието на семинарите.
Допълнително, с някои родители се проведоха между 2-4
индивидуални сесии.
3.5 Социално-демографски характеристики на родителите -
семейно положение, образование, възраст, страна на произход
Изследваната група е взета от списъка на новите ученици, които
постъпват в прогимназията и имат проблеми с интеграцията както в
академичен, така и в социален план. Списъкът беше препратен от
образователния консултант на прогимназията. Учениците са на
възраст 12-15 години, идващи от пет различни основни училища от
всички части на град Ашдод.

Изследването включва 100 юноши и 100 родители (по един
родител с юноша). Извадката беше направена на случаен принцип
от общата група на ръководителите на проучвания.

Разпределение по семейното положение: 73% семейни, 16%
разведени, 5% овдовели, 6% самотни родители.

Разпределение на родителския статус по образователно ниво -
55% от извадката (родители) са с академично образование, 4% с
основно образование и 41% с професионално ниво на образование.

Разпределението по възраст (от 31 до 52 години), ако
родителят е в напреднала възраст, то това се дължи най-вече на
втори брак или изследваното дете е трето или четвърто.

Разпределение по произход - по-голямата част от участниците
50 % са родени израелци, Мароко 15% , Франция 6% , Полша 4%,
Русия 9%,  Тунис 3%,  други 13%.
3.6 Родителски стил - Начинът, по който родителят отглежда и
възпитава детето си, се нарича родителски стил. Родителството е
свързано с осигуряването на уютен, сигурен дом. Родителят помага
на детето да научи правилата на живота и да развие себеуважение.

Резултатите след попълване на въпросника от родителите
показват, че 58 % са с авторитетен стил, 34 % - авторитарен и 8 % -
либерален. Всички стилове не са „в чист вид“, а в различна степен
включват и останалите. В резултат на програмата за интервенция
авторитетният стил стана по-силен, а либералният - по-слаб. След
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интервенцията 68% от учениците са показали подобрение, а 32% не
са се повлияли. (Причината за това е представена в анализа).

Таблица 3. Статистически данни за родителските стилове.
Интервенция Родителски стил Mean (±S.D)

Преди
Авторитетен (0.527±)3.081
Авторитарен (0.589±)2.765
Либерален (0.334±)3.140

След
Авторитетен (0.526±)3.958
Авторитарен (0.535±)2.864
Либерален (0.501±)2.315

Таблицата показва, че след интервенцията участниците са
склонни да се съгласят в по-голяма степен с твърденията за
авторитетния стил и в по-малка степен с твърденията за либералния
стил на родителство. Не е установена значима разлика в нивото на
съгласие с твърденията за авторитарното родителство.

3.7 Анализ на взаимоотношенията (подхипотези)
3.7.1 Подхипотеза 1: При промяна в родителските стилове ще

има разлики между подобряването на ситуацията и липсата на
подобрение.

За да се тества разликата при подрастващите (подобрение или
липса на подобрение) в зависимост от промяната на родителския
стил, беше проведен t-тест на независими извадки със зависима
променлива родителски стил (обща и подпроменливи) и независима
променлива - подобрение на ситуацията или без подобрение.

Резултатът показва значителни разлики между подобрения на
ситуацията до липсата на подобрение в зависимост от промяната на
родителските стилове. Родителите, чиито деца се подобриха след
програмата за интервенция, промениха значително своя стил към
по-авторитетен, по-малко авторитарен и либерален, но имаше и
родителите, чиито деца не се подобриха. С други думи, родителите,
които са работили усилено и са сътрудничили по време на
уъркшопа, се промениха значително и промените засегнаха децата
им положително.
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3.7.2 Подхипотеза 2: Има връзка между възрастта и
родителския стил.

За проверка на това допускане беше приложен корелационен
анализ (корелационният коефициент на Пиърсън) преди и след
интервенцията. Резултатите показват, че както преди
интервенцията, така и след интервенцията няма връзка между
възрастта и родителските стилове. Хипотезата не беше потвърдена.

3.7.3 Подхипотеза 3: Съществуват различия в родителските
стилове (авторитетен, авторитарен, либерален), повлияни от
образователното ниво.

За да се тества тази идея, беше извършен еднопосочен анализ
на вариацията (ANOVA) преди и след интервенцията.
Зависима променлива: родителски стил
Независима променлива: ниво на образование (основно,
професионално или академично).

Преди интервенцията:
Авторитетен родителски стил: Има значителна разлика в

родителските стилове между различните нива на образование (F
(2,94) = 3,225, р <0,05). Post hoc анализ на Scheffe установи, че има
значителна разлика в авторитетния родителски стил между
основното образование и академичното образование (р <0,05). Няма
разлики между базовите и професионалните нива на образование
(р> 0,05) или между професионалните и академичните нива на
образование (р> 0,05). Хипотезата е потвърдена.

Авторитарен родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията е установено, че няма значителна разлика в
родителските стилове между различните нива на образование (F
(2,95) = 2,299, р <0,05). Следователно Post Hoc тестовете са
ирелевантни. Хипотезата не беше потвърдена.

Либерален родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията беше установено, че вариациите на популацията са
неравни. Затова беше проведен тест на Kruskal-Wallis.
Констатациите показват, че няма разлики между нивата на
образование ((2) = 3.045, р> 0.05), което означава, че либералният
родителски стил не се влияе от нивото на образование. Хипотезата
не беше потвърдена.
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След интервенцията:
Авторитетен родителски стил: При еднопосочен анализ на

дисперсията е установено, че има значителна разлика в
родителските стилове между различните нива на образование (F
(2,94) = 8.520, p <0.05). Post hoc анализ на Scheffe установи, че има
значителна разлика в авторитетния родителски стил между
основното образование и академичното образование (р <0,05). Няма
разлики между базовите и професионалните нива на образование
(р> 0,05) или между професионалните и академичните нива на
образование (р> 0,05). Хипотезата е потвърдена.

Авторитарен родителски стил: При еднопосочен анализ на
вариациите се установи, че има значителна разлика в родителските
стилове между различните нива на образование (F (2,95) = 4,889, р
<0,05). Post hoc анализ на Scheffe установи, че има значителна
разлика в авторитетния родителски стил между основното
образование и академичното образование (р <0,05). Няма разлики
между базовите и професионалните нива на образование (р> 0,05)
или между професионалните и академичните нива на образование
(р> 0,05). Хипотезата е потвърдена.

Либерален родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията беше установено, че вариациите на популацията са
неравни. Затова беше проведен тест на Kruskal-Wallis.
Констатациите показват, че няма разлики между нивата на
образование ((2) = 0,718, p> 0,05), което означава, че либералният
родителски стил не се влияе от нивото на образование. Хипотезата
не беше потвърдена.

3.7.4 Подхипотеза 4: Има различия в родителските стилове
(авторитетен, авторитарен, либерален) въз основа на разликите в
етническия произход.

За тестване на това допускане е проведен еднопосочен анализ
на дисперсията (ANOVA) преди и след интервенцията.
Зависима променлива: родителски стил
Независима променлива: произход: Израел, Мароко, Франция,
Полша, Русия и Тунис.

Преди интервенцията:
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Авторитетен родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията беше установено, че вариациите на популацията са
неравни. Затова беше проведен тест на Kruskal-Wallis.
Констатациите показват, че няма разлики между страните на
произход (Х2 (2) = 6.706, p> 0.05), което означава, че авторитетният
стил на родителство не се влияе от страната на произход.
Хипотезата не беше потвърдена.

Авторитарен родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията е установено, че няма значителна разлика в
родителските стиловете между различните страни на произход (F
(6,93) = 1,0, p> 0,05). Следователно Post Hoc тестовете са
ирелевантни. Хипотезата не беше потвърдена.

Либерален родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията е установено, че няма значителна разлика в
родителските стилове между различните страни на произход (F
(6,93) = 0,862, р> 0,05). Следователно Post Hoc тестовете са без
значение. Хипотезата не беше потвърдена.

След интервенцията:
Авторитетен родителски стил: При еднопосочен анализ на

дисперсията беше установено, че няма значителна разлика в
родителските стилове между различните страни на произход (F
(6,93) = 1,315, p> 0,05). Следователно Post Hoc тестовете са
ирелевантни. Хипотезата не беше потвърдена.

Авторитарен родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията беше установено, че няма значителна разлика в
родителските стилове между различните страни на произход (F
(6,93) = 0,662, p> 0,05). Следователно Post Hoc тестовете са без
значение. Хипотезата не беше потвърдена.

Либерален родителски стил: При еднопосочен анализ на
дисперсията е установено, че няма значителна разлика в
родителските стилове между държавите на произход (F (6,93) =
0,621, p> 0,05). Следователно Post Hoc тестовете са ирелевантни.
Хипотезата не беше потвърдена.

3.7.5 Подхипотеза 5: Има разлики в родителските стилове
(авторитетен, авторитарен, либерален) преди и след интервенцията.
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За да се тества тази подхипотеза, беше проведен t-тест за
зависими извадки.

Авторитетен стил на родителство: Съществува значителна
разлика преди и след интервенцията [t (98) = -6,655, p <0,01].
Средният резултат на авторитетния родителски стил преди
интервенцията (M = 3,581, S.D. = 0,628) е значително по-нисик от
средния за авторитетния родителски стил след интервенцията (M =
3,964, S.D. = 0,526). Хипотезата е потвърдена.

Авторитарен родителски стил: Съществува значителна
разлика преди и след интервенцията [t (99) = 6.909, p <0.01].
Средният резултат на авторитарния родителски стил преди
интервенцията (M = 3.080, S.D. = 0.527) е значително по-висок от
средният резултат на авторитарния родителски стил след
интервенцията (M = 2.864, S.D. = 0.535). Хипотезата е потвърдена.

Либерален родителски стил: Има значителна разлика преди и
след интервенция [t (99) = 13.337, p <0.01]. Средният резултат на
либералния родителски стил преди интервенцията (M = 2.765, S.D.
= 0.590) е значително по-висок от средният на либералния
родителски стил след интервенцията (M = 2.315, S.D. = 0.501).

Като цяло програмата за интервенция помогна много за
увеличаване на авторитетния стил и намаляване на другите два
стила – авторитарен и либерален, особено за родители, участвали и
сътрудничили повече, а децата показаха значително подобрение.
3.8 Дискусия и обобщение
Целта на дисертацията е да се изследва темата за родителския
статус и роля като фактор на социалната интеграция. Така е било от
самото начало на света: от родителите се очаква да обучават децата
си, да се грижат за техните нужди и да ги подготвят за живота. Но и
до днес съществуват различия в родителските стилове на
възпитание поради културното разнообразие, степен на
образование, осъзнатост, ценности, религиозни вярвания.
Постмодерността и бързият напредък на технологиите също влияят
на традиционната семейна институция.

Разликите в родителските стилове, роли и статус отразяват
отношението на родителите към определянето на границите в
поведението на подрастващите. Поставяните от родителя граници,
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особено за един объркан юноша, допринасят за плавния му преход
към това да порасне отговорен възрастен, да има щастлив и
здравословен живот.
Настоящото изследване очерта няколко важни проблемни зони:
Специфични училищни проблеми

В това поле попадат проблемите свързани с прехода от
началното училище към прогимназията, взаимоотношения с
другите, агресията в училище, усвояването на учебния материал,
особено когато има диагнози за училищни затруднения или
СДВ/СДВХ. Изглежда, че нараства броя на учениците с диагнози,
но в същото време нараства и броя на експертите, които могат да
работят по тези проблеми.

Близо до тези проблеми (и преплетени с тях) са затрудненията
провокирани от самия период на развитие – юношество.
Съвременното общество предлага много алтернативи във всички
области на живота и очаква, че по време на юношеството всеки ще
намери отговори на въпроса за личната идентичност. Тук се
открояват проблемите на подрастващите, свързани с изграждане на
нова идентичност, социалната адаптация, социалната интеграция,
проблеми с отговорността, взаимоотношенията с възрастните
(липса на уважение), способността да се отлага получаването на
възнаграждения за вложени усилия. Като цяло подрастващите
мислят по различен начин от по-зрелите хора и имат по-малък
контрол върху своите действия, импулси, пориви и т.н. Те имат по-
малко търпение, тъй като са свикнали всичко да става бързо и
веднага. У тях липсват разбиране, състрадание, търпение и
толерантност към всеки, който действа по-различно от тях.

Настоящото изследване установи, че като правило
специфичните проблеми в училище са повлияни от битови и
семейни проблеми. Например на родители, които са в процес на
развод децата им биват хванати в капана на неприятни и понякога
грозни битки; лошо икономическо положение; родители, които
работят с часове и нямат свободно време; семейства на самотни
родители и така нататък.
Родителски статус и роля в съвременното семейство, проблеми на
родителите
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За разлика от миналото, където авторитетът на родителите не
е поставян под съмнение, днес родителите често са безпомощни
пред децата си и им е трудно да упражняват властта си.
Популяризирането на психологията доведе до по-голяма
осведоменост за емоционалните нужди на детето и факта, че много
учени като Фройд твърдят, че произходът на всички
психологически проблеми на децата е в родителите. Родителите
стават поколение, което е объркано и несигурно за упражняване на
правомощия пред децата си. В наше време няма обективни истина,
ценности или стандарти за отглеждане на деца.

Родителят, който функционира добре и е добър за децата си, е
този, който се чувства добре за себе си, е сигурен в себе си, спокоен
в родителството си и чиито емоционални нужди са удовлетворени.
Има няколко фактора, които усилват трудностите с родителството:
липса на ангажираност с децата; изтощение; стремеж към
перфекционизъм; липса на обратна връзка или негативна обратна
връзка; ниска самооценка на родителя.

Преминаването от традиционно авторитарно общество към
модерно демократично общество лишава родителите от
традиционния опит – „Вече не е това, което беше“. Чрез медиите
намалява зависимостта на децата от родителите – „Те не се нуждаят
от нас“. В центъра на семейството се поставя изключително детето
– „За кого работим, ако не за него“. Психологическите теории за
родителската вина доведоха до „Нас винаги ни обвиняват“. Загуби
се обществената подкрепа за упражняване на родителската власт
докато се разраства кръга на родителската отговорност – „Работим с
вързани ръце“.

Взаимоотношенията на родителите с подрастващите деца са
сложни, характеризиращи се с колебания нагоре – надолу,
отдалечаване и сближаване. Типичните конфликтни теми са
помощта вкъщи, дневния ред, външния вид, парите, секса. Всичко
това са нормални явления, дори и не винаги да е лесно справянето с
тях, но има някои ситуации в отношенията с родителите, които са
много вредни и важно да не се стигна до тях – прекъсване на
връзката, контакт изключително с единия родител, родителят като
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единствен контакт (липса на контакт с приятели, близки връзки),
неангажиран родител.

Изправени пред много и разнообразни проблеми, родителите
се нуждаят от подходяща помощ. В настоящото изследване при
прилагане на интервенционна програма с родителите 68% от тях
докладваха за подобрение след уъркшопа с тях. Част от тези
промени се отнасят до промяна на родителските стилове и до
подобрените умения да се поставят граници.
3.9 Заключения и препоръки
Ясно е, че проблемът с отношенията родител-дете не е само на тези
родители, които се обърнаха към нас, този проблем характеризира
съвременното родителство, той е както културен, така и проблем на
обкръжаващата ни среда. Родителят днес трудно се справя със
ситуации, в които има разлика или несъответствие между избора на
детето - когато става въпрос за него или неговата среда - и това,
което изглежда е най-доброто за детето в очите на любящия,
грижовен и отговорен родител. Тази трудност е свързана със
съмнения и объркване относно правилното и погрешното
отношение в съвременната плуралистична култура. Трябва ли да се
определят правила и ограничения или трябва нещата да се оставят
да следват и организират естествено? Загубата на ясна и единна
линия на образование отне от родителя способността да разбира кое
е „правилно“, „грешно“ и „безобидно“. Обърканият и неосведомен
родител се отказва от водещите роли и в резултат на това детето му
остава „сирак“ в областта на живота.

Определянето на граници е нашата способност като родители
да поставяме вътрешни такива в себе си и да не се поддаваме на
спонтанниреакции при стресови ситуации. Когато детето е
избухливо, реакцията на родителя в тази ситуация служи като
пример за подражание. Родителят, имащ правомощия и отговорност
за определяне на границите, е основата за здравата връзката с
детето, родителят е този, който ще помогне на детето като постави
граници, за да се формира вътрешният свят на детето, да бъде
организиран и ясен. Причините за тревожност при детето ще
намалеят, ако то се възпитава в среда без заблуди и илюзии. Всичко
това може да се постигне чрез ясни и последователни послания, за
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да бъде разбрано какво е позволено и кое не. От изключително
значение е родителят да насърчава детето да споделя и изразява
всичко което го притеснява. Сърдечното родителско отношение,
което показва съпричастност към трудностите на детето, може да
има благоприятен ефект върху живота на подрастващите.

Родителството е трудна професия, въпреки че днес изглежда
още по-трудна, въпреки количеството наръчници и възможностите
за консултиране на разположение на родителите. Богатата
информация, която достига до родителите от различни медии, и
липсата на качествени инструменти за филтриране на тази
информация, дават на хората усещане, че са се изгубили.
Родителите вече не разчитат на чувствата и естественото си
разбиране и са безпомощни пред огромното въздействие на
„улицата“ и съвременното общество. Популяризирането на
психологията е довело до по-голямо осъзнаване на емоционалните
нужди на детето и както много експерти, като Фройд, твърдят, че в
основата на всички психологически проблеми в детството са
именно родителите. Стига се до „бягство“ от родителската роля.

Има жизненоважна необходимост от укрепване на родителите
и овластяване на родителството: това се постига чрез даване на
стратегии за справяне, които да помогнат на всеки родител. В името
на развитието на значимо родителство, трябва да се проектира
родителско лидерство, което да повлияе на техниките за определяне
на граници.

Направен е опит да се изследват когнитивните и
емоционалните процеси, преживявани от подрастващите, когато
преминават от начално към средно училище. Внимание заслужава
работата с подрастващите с диагнози. От опита на работа с
подрастващи, авторът смята, че колкото по-млад е ученикът по
време на диагностицирането, толкова по-вероятно е това да повлияе
на начина, по който той или тя ще възприема увреждането.
Диагнозата, направена в началото на юношеството, помага за
изграждането на идентичност, което включва и обучителни
увреждания. Диагнозата, извършена след пубертета, след
формирането на идентичността, е придружена от труден процес,
който изисква „демонтаж“ и „реконструкция“ на идентифицираната
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идентичност с цел ограничаване на увреждането. Насърчаващата и
подкрепяща среда позволява развитието на положително
самочувствие. Децата с положително възприятие за себе си също ще
могат да се справят с недостатъците си, няма да се страхуват
прекалено от неуспеха и ще действат сигурно към целите си. От
друга страна, критичната среда и негативното отношение от страна
на техните родители и учители ще ги направи недоволни от себе си,
изпитващи трудности да се оценят и да идентифицират своите
способности. Тези деца ще се чувстват несигурни, ще се страхуват
да поемат рискове и ще се страхуват от провал (Chen-Kaponi, 1996).

Установено е, че възприемането на отношенията с приятели
като положителни насърчава чувството за емоционално
благополучие и социална принадлежност. Това положително
чувство подкрепя положителното участие в заниманията в класната
стая. Класната стая е социален контекст, тъй като учениците не учат
сами, а в присъствието на групата връстници. Интеграцията в тази
група и успехът в училище са два централни аспекта на
положителното развитие в ранна юношеска възраст и приемането
на егото в по-късната юношеска възраст (Hadar-Packer, 2013).

Една от практическите последици от изследването е, че бе
установена значимостта на ранното и прецизно разпознаване на
затрудненията, за да се предотвратят негативните преживявания на
ученика в училищната среда и неговото семейство. Те биха довели
до нежелание за учене (липса на мотивация), оформяне на
негативна представа за себе си както и липса на увереност в
способностите си. Ето защо, на учителите трябва да се даде повече
контрол и трябва да бъдат обучени. При наличие на контрол,
учителите биха идентифицирали учениците с увреждания и тези,
които имат проблеми с адаптацията (липса на социални умения). За
тази цел учителите се нуждаят от обучение на място в рамките на
системата. Изисква се сътрудничество между страните, участващи в
процеса на подпомагане на учениците като цяло и по-специално на
учениците с обучителни трудности, съветника, диагностика и
преподавателя, които ще работят като мултидисциплинарен екип,
така че децата да получат подходяща образователна подкрепа.
Необходимо е също така учениците да бъдат включени във
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вземането на решение относно естеството на корекциите и
адаптирането им към вида на увреждането. И най-важното е да се
гарантира, че услугите се предоставят в рамките на училището и не
зависят от икономическите възможности на родителите.

Подходящо е да се направи задълбочено проучване на
възприятията на родителите за начина, по който те приемат детето
си с обучителни увреждания и детето си с общи трудности в
адаптацията и стратегиите за справяне, които са изработили през
годините. Важно е да се изследват процесите в светлината на
основното предположение, че семейството е средата за отглеждане
на детето и е една от решаващите променливи при оформянето на
механизмите за справяне в стресови ситуации.

Други изследвания трябва да се насочат към онези, които
правят законите и променят правилата в областта на обучителните
трудности. Според автора, наличните бюджети на тези училища за
насочване на родителите са недостатъчни и не покриват дори една
трета от необходимото. Въпреки всички негативи, община Ашдод
прави пробив с програмата за работа с родители на национално
ниво. Много други общини в Израел идват да учат и копират
модела на работа с родителите. Наложително е хората да разберат
външните сътресения и кризи, които в крайна сметка засягат
подрастващия, борещ се да получи „сертификат“ за зрелост.

Освен това е важно да се изследва връзката между вида на
увреждането и дълбочината (вид трудности) и други посреднически
фактори като: устойчивостта на семейството, подкрепата в училище
и способността на ученика да се справя със стресови ситуации.

Важно е да се следи развитието на тези ученици сега и в
бъдеще, дали очакванията им са били реализирани, да се проверят
докладите на учителите след завършване на уъркшопа с родителите.
Би било чудесно да видим, точно тези ученици вече като големи,
какво влияние са оказали върху продължаващата си кариера във
военната служба, а дори и след това в рамките на академичното
обучение при избора на професия и създаването на семейство.

От практическа страна и за да се достигне интереса и
участието както на родителя, така и на детето, трябва да се положат
усилия за създаване на образователни програми за родители,
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акцентиращи на необходимите инструменти, които той/тя трябва да
включи в родителския стил. Освен това тези програми, ръководени
от фасилитатор (професионално ръководство или терапевт), трябва
да засилят доверието на родителите в програмата за възпитание.
Родителят трябва да се чувства уверен, за да успее да се справи с
всички проблеми, с които се сблъсква подрастващия ежедневно.
Освен това идеята, че има практически решения на техните
проблеми, трябва да бъде предадена на родителите, както и да се
въведе лична система за проследяване на тяхното участие в групата.

Тази дисертация разглежда задълбочено въпроса за
„възпитанието на подрастващите, за да станат отговорни“, да се
приспособяват добре, социално интегрирани възрастни, които ще
допринесат за благото на обществото. Чрез задълбочаване в
академичната литература, подкрепена от анализ на резултатите от
въпросника, в научен и академичен подход се представят
иновативни и практически решения на основните проблеми на
социалната интеграция на подрастващите. Нова светлина беше
хвърлена върху родителските стилове, за да се намери най-доброто
решение, което включва структура, твърдост и граници, за да
подкрепи детето с любов, топлина, съпричастност, комуникация и
много диалог родител-дете, така че всичко това трябва да бъде
постигнато в ранна възраст.

IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
1. Направена е систематизация на основни научни теории и
изследователски перспективи и подходи за родителските стилове,
родителския статус и роля.
2. Резултатите от цялостното изследване запълват съществуващ
дефицит в изследванията на родителските стилове и проблемите на
взаимоотношенията между подрастващите и родителите в
съвременното израелско общество.
3. Резултатите от емпиричното изследване доказват, че
родителският стил не зависи от социално-демографски
характеристики. А промяната на родителския стил може да се
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осъществи при подходяща интервенционна програма, независимо
от социално-демографските характеристики.
4. Предложени са иновативни и практически решения на основните
проблеми на социалната адаптация и интеграция на подрастващите,
при прехода има от един жизнен етап към друг, така че да станат
отговорни членове на обществото.
5. Практико-приложната значимост се изразява в това, че е
предложена работеща програма за работа с родителите на деца със
затруднения при училищната интеграция в израелски училища.
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