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Abstract: The human being is fated to live in a society, in order to successfully fight the forces of the hostile surroundings in 
both - natural and social environment. In this way he can acquire knowledge and qualities for sociality. He acquires a status 
created, approved and embodied by the collective life of the people. 
The human being is “fated” to be social. In this way, against every individual there are the “others”– in the various 
metamorphoses of the groups. And every group has its “soul”, its own live. Inside this group a man thinks feels and acts 
differently, not in the way he would do it if he is alone. 
In the presentation is presented the following : socialisation, disadaptation and rehabilitation of the personality. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА 

роцесът за социализацията на личността е фундаментален за развитието на 
човека и неговото възпроизводство. Сложен и многопластов, той не може пълно 
и обхватно да се изследва и обясни в границите на една отделна наука, тъй като 

същността и формирането на човека са комплексен предмет на цялото човекознание.  
С изследването на социализацията от различни гледни точки се занимават редица науки - 

социология, психология, социална психология, философия, дидактика, педагогика и др.  
Социалната педагогика е именно една от тези науки, която има за цел да даде научно 

обяснение на процесите на социализация на личността в зависимост от потребностите на 
обществото и възрастовите и индивидуални  различия на формиращата се личност.  

Социализацията на индивида e функция на обществото. Нейната същност като формиращ 
механизъм може да се разбере при условие, че личността се разглежда едновременно като обект 
и субект на социалното въздействие - процес на формиране на социална активност и нейната 
реализация. 

В този сложен процес, човешкото същество с определени биологически заложби 
придобива качества, които са му необходими за живот в обществото.  

Социализацията осигурява приемственост на историческото развитие, „усвояване от 
индивида на определена система от социални роли и култура”. Процес на социално 
взаимодействие, предаване – усвояване и използване на социален опит.  

Тя е трансформацията от асоциално към социално съществуване, усвояване на категории 
на мислене, система от идеи, вярвания, традиции, морални ценности. Човешката личност 
възприема и интериоризира през своя живот социо-културните елементи на средата, интегрира 
ги към структурата на своята личност под влияние на опита и значимите други и се адаптира 
към социалното обкръжение където живее. 
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Ролята на възпитанието в процеса на социализацията е значима, защото чрез него се 
създава социалното цяло, а единичните желания се подчиняват на колективната воля. 

Възпитанието е „въздействието, оказвано от възрастните поколения върху онези, които 
още не са узрели за социалния живот”. То има за цел да създаде и да развие в детето определен 
набор от физически, интелектуални и нравствени качества, които общество и социалната среда 
изискват от него.  Извършва се целенасочено под ръководството на ръководител, учител, 
родител, и т. н., с цел формиране на желани и одобрени от обществото модели на поведение. От 
своя страна социализацията е неорганизиран и стихиен процес, при който могат да бъдат 
постигнати всякакви резултати - както желани, така и резултати, обратни на общоприетите в 
обществото. Могат да бъдат  усвоени практики, които са неприемливи за обществото - лъжа, 
насилие, пасивност и пр. 

Социализацията обхваща всички процеси, свързани с обучението, възпитанието, 
приобщаването към социума, които позволяват на личността да участва в социалния живот. В 
това участва цялото обкръжение на индивида - семейство, съседи, родственици, връстници, 
средства за масова информация и т.н. Тя стига определена степен и завършеност при достигане 
на социална зрялост. След изграждане на личността формирането по-нататък става чрез 
непрекъснато съпоставяне на Аз-а с този на другите. 

 
ЕТАПИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 
В науката съществуват множество различни виждания за възможната периодизация. 

Етапите на социализация могат да бъдат съотнесени към възрастовата периодизация на 
развитието на човека. А. Мудрик посочва такава, която не общоприета, но е удобна от 
социално-педагогическа гледна точка:  
 младенчески (от раждането до 1 год.); 
 ранно детство (от 1 – 3 год.); 
 предучилищно (доучилищно) детство (3 – 6 год.); 
 младша училищна възраст (6 – 10 год.); 
 старша подрастваща възраст (12 – 14 год.); 
 ранно юношество (15 – 17 год.); 
 юношество (18 – 23 год.); 
 младост (23 – 30 год.); 
 ранна зрелост (30 – 40 год.); 
 късна зрелост (40 – 55 год.); 
 възрастен (55 – 65 год.) 
 старост (65 – 70 год.); 
 дългожителство (дълголетие) – след 70 год. 

 
През различните фази се извършват редица необратими изменения, които се отразяват 

върху личностните качества и цялостния психически облик. 
Решаващото значение на ранната социализация или още наречена “първична”, е периода 

през първите няколко години от живота на детето. 
Следващите стадии обобщено се наричат “вторична” социализация. Формирането на 

личността се разгръща неравномерно и хетерогенно в зависимост от особеностите на 
“усвояването на ролите” и смяната на позицията на личността в обществото – социалното 
съзряване е разнородно и неравномерно. Чрез усвояване и реализиране на социалните роли, 
подрастващите осъзнават и усвояват взаимоотношенията с обкръжаващата ги социална 
действителност и формират своето “Аз”, в зависимост от личната позиция и статус. 
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Социализацията не е характерна само за детството, тя продължава и в зряла възраст. 
Въпреки тясната връзка между тях, съществуват значителни различия.  

Много функции, роли и статуси се разбират и осмислят от личността най-добре през 
зрялата възраст. Истинският смисъл на редица социални функции не е достъпен докато човек 
не започне сам да ги упражнява.  

За социализацията в зряла възраст от особено значение е обстоятелството, за това как 
човек възприема другите. Изградените отношения с по-възрастните, с връстниците, с по-
младите  от него предполага способност за бързо ориентиране и изменение на наложили се 
образци на поведение. За социализираният или социализиращият се възрастен е характерно 
единството между поведението и ценностите, които усвоява и споделя.  

Мненията за характера на социализацията през времето на старостта са твърде 
противоречиви. Смяната на ролите, статуса, функциите и задълженията предполагат процеси, 
които по своята същност се доближават до социализацията, но тук целите се различават 
съществено от тези на социализацията в детството, младостта и зрелостта.  

 
ФАКТОРИ  И ИНСТИТУЦИИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 
Факторите за социализацията на личността са многобройни. Като най-съществени и 

значими се разглеждат и изследват: семейството, училището, приятелските групи от връстници, 
средата за социализация, средствата за масова комуникация, трудовия колектив и др.  

 
Семейството  
Социализацията на личността започва в семейството. Решава се главно в детството, 

определено като „златен период” – създават се всички личностни нагласи, формират се 
социалните измерения на личността, сексуална, религиозна, етническа, политическа 
идентичност и социална позиция на детето.  

Специфичните функции на семейството са свързани с възприемането ролите на мъжа, 
жената, децата и прилагането на социален контрол.  

В семейната среда се поставя началото за развитие на възприятията, чувствата, езика, 
светогледа, способностите, някои особености на характера, които остават за цял живот.  

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

Семейството изпълнява  „резонираща” функция – свързана със самочувствието, 
личностното развитие, самореализацията, постиженията.  

В семейната среда се проявява т.н. „Пигмалион ефект” – очакването от родителите за по-
силно (по-слабо) развитие и реализация на детето води до стимулация на точно такова развитие. 

Определящи фактори в семейството са неговата пълнота, трудовата заетост, близостта и 
отдалечеността на поколенията, разпределението на властта, компетентността на членовете, 
семейната атмосфера, правилата за налагане на респект, целите за социализация. 

Основни задачи на семейството са предаването на колективните ценности и идеи, 
подпомагане за съзряване и интеграция в обществената структура, социален обмен и контрол. 

 

Училището 
Ценност на обществото от най-високо ниво. Институция, призвана да извършва трите 

основни дейности – възпитание, образование, социализация. 
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Социализацията в училището обхваща един дълъг период от живота на децата и юношите. 
Приобщава ги към по-широк кръг от хора, запознава ги с актуалните норми и правила. 

Развива и утвърждава техния мироглед и житейски нагласи, залага базата за 
способностите на бъдещия специалист и гражданин. Полага   основата за разбиране  на  
социалната система и живота в обществената среда. 

Задачата на образованието е – усвояване на колективните морални норми и разбирания 
като свои и привързване на отделните индивиди към общото цяло. 

Този ансамбъл от знания и нагласи - културен модел, идеал, създава условия за 
унификация (обединяване), действайки с еднаквото си учебно съдържание и нормативна основа 
и същевременно действа селективно, свързано с различни специфични знания, компетентности, 
техники. Учебното съдържание е средство за регулация на социализацията като определя 
нейните основни параметри.  

За благоприятното социализиращо въздействие е необходимо: да се поддържа 
положителна нагласа у детето към училището и неговия педагогически колектив, учебният 
процес да бъде организиран и провеждан интересно, живо, близко до играта или съчетано с нея, 
да въздейства положително на емоционалната сфера на детето. Родителите също трябва да се 
отнасят с уважение към учебно-възпитателната работа, учителя и училището, да подпомагат 
училищната адаптация като не допускат незаинтересованост, подценяване на учебните занятия 
в училище и в дома, бележкарско поведение, пристрастие към пропуски и несправедливости в 
учебно-възпитателната работа.  

 
Приятелски групи от връстници 
Със своята специфична субкултура, нерядко дори и банди с антикултура, това са другата 

голяма общност с изключително влияние върху социализацията на децата. Ценностите и 
нормите в тях често са в противоречие с обществените – семейните и училищните. Това е 
мястото, в което те са далеч от възрастните.  

Групите имат свои маркери за идентичност. Животът и дейността в тях се ръководят от 
правила, интереси, ритуали и по-общи  изисквания, произтичащи  от  нуждите на самите 
членове.  

Като фактор на социализацията се отличават със следните особености: членовете имат 
приблизително еднаква  възраст; всеки член има различна степен на престиж и влияние върху 
другите; групата е съсредоточена около свои специфични интереси; групата удължава процеса 
на социализация; 

За социализацията е значим опита, който се придобива за изграждане  на равноправни 
отношения с другите. Този опит е изключително трудно да бъде придобит  при  
взаимоотношенията с родителите, учителите или с другите възрастни, с които общуват.  

Особено голяма е ролята за формиране на избирателната способност – формират се 
особеностите на предпочитанията, ценностните ориентации в сферата на личностните 
отношения, изграждат се начими черти на характера. Реализират се емоционалните връзки, 
другарски  и приятелските чувства.  

За формирането на някои черти от характера, влияние указва половият и възрастовият 
състав на членовете. 

Ролята на приятелските групи е от особено значение през юношеството, когато започва 
противопоставянето на авторитетите, раздвоението между семейството и училищния дух, 
нуждата от себе утвърждаване. Голямо е значението на „взаимното възпитание”, тъй като 
мнението на връстниците се цени далеч по-високо, отколкото мнението на възрастните.  
 

СРЕДА ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
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Средата влияе много силно върху социализацията. Географската среда: има разлика в 
процесите на социализацията в града и селото. Тази в града е по-ранна, но тази в селото е по-
стабилна, с по-малко грешки и отклонения.   

Социалната среда – социалното пространство, въздейства чрез системата си от норми и 
ценности, системата на разпределение на труда, фактор за изграждане на професионална 
идентичност и реализация. Основа на социализацията в общественото пространство е трудът – 
професията, отношенията на сътрудничество, на подчинение… Социалната среда влияе и със 
своята диференциация – детето придобива своя социален облик, в зависимост от социалната 
класа на семейството и приятелите си, за която е характерна много силна социална 
приемственост. 

Етническата среда: няма съществена разлика в механизма на социализация при 
различните етноси, но разлика се появява при социализацията на етническото мнозинство и 
малцинство в дадена страна.  

Социализацията зависи силно и от референтната среда: от хабитуса (облика) на средата, 
към която индивидът изпитва симпатии и се стреми. Тя не винаги е среда, в която живее. 

Социалната среда създава специфични условия, които водят до формирането на също 
така специфични черти на социалния характер на хората, които живеят през дадена 
историческа епоха - характеристиката на социализиращата среда.  

 
СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 
Съвременните масмедии доминират над училището по време на ангажиране на детското 

съзнание. Предоставят разнообразни форми на социално поведение, имащи формираща 
мирогледа и социализираща роля. Те са разнообразни: печатни – вестници, списания, книги, 
статии; аудиовизуални – радио и телевизия, изложби, концерти; мултимедийни – Интернет, 
сайтове, енциклопедии и др. 

Медийното участие в социализацията може да бъде незначително, а от  друга  страна 
може да играе важна роля в социализацията в два основни  аспекта: 
 когато е основен  източник на информация; 
 когато формира нагласи, възприятия  и мнения; 

Използвайки медиите за развлекателни цели, децата са въвлечени  в масово социално 
учене. Този факт е предпоставка за ограничаване и регламентиране достъпа на детската 
зрителска аудитория до масмедиите, поради липсата  на умения у децата да подхождат  
избирателно към медийните  излъчвания.  

Телевизията може да има ефективна образователна употреба, защото: приковава 
вниманието на децата; те се идентифицират с телевизионни персонажи; тя е мощно средство за 
показване на социалните възгледи; и дискусии на социални проблеми. 

Усъвършенстването на средствата за масова комуникация, цифровизацията на 
информацията и достъпността на техните носители за все по-голям брой потребители, появата 
на мултимедия и навлизането на глобалната информационна мрежа Интернет в бита, 
професията и ежедневието на хората, са обективни фактори, които в началото на 21 век 
обуславят наличието на видоизменена социална среда. Уникалните възможности на Интернет 
за комуникация се разглежда като благоприятно условие за трансфер на социално познание към 
подрастващите поколения. 

Световната информационна мрежа Интернет не е просто технологично чудо, тя е 
социален феномен, който може да играе важна роля в социализацията на личността като 
основен източник на информация, имащ богати възможности да формира социални нагласи, 
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възприятия и възгледи у потребителите. С развитието на новите технологии, модерният 
компютър се превръща в алтернатива на печата и електронните медии като обединява 
възможностите им. Социалните нагласи и възгледи, формирани с участието на Мрежата, 
излизат извън рамките на характерните за отделната общност, етническа група или дори нация. 

 
Трудов колектив 
Трудовият колектив включва вече социализирани хора и неговото действие е в много 

отношения ресоциализиращо. Основното, което трябва да се отбележи, е че в него 
функционират две структури на отношенията – официални и неофициални, свързани с 
различни страни на социализацията – първична и вторична и с различни типове идентичност на 
личността. Той действа главно с механизмите си за формиране на колективен човек и с 
изграждането на специфично отношение към труда.  

 
ДЕЗАДАПТАЦИЯ 

Дезадаптация (от лат. предпоставка de…или фр. „Des...”) означава преди всичко 
изчезване, унищожаване, пълно отсъствие и значително рядко се употребява като понижаване, 
намаляване.  

Най-често под „дезадаптация се разбира несъответствието на социалнопсихологическия и 
психофизиологически статус на човека към изискванията на ситуацията за жизнена дейност, 
които не му позволяват да се адаптира към условията, към средата на съществуването му”. През 
целият си жизнен път, човек се адаптира по някакъв начин към околната среда. 

Дезадаптацията се разглежда като процес, като проява и резултат. 
Дезадаптацията като процес – е тогава, когато при определени условия, обстоятелства 

(в детската градина, класа, групата и пр.) и в условията на жизнената дейност се снижават 
адаптивните възможности на човека. Тя може да се прояви по всяко време и  да доведе до 
различни последствия. В други случай дезадаптацията може да има слабо изразен характер и 
практически да остане незабелязана, ставайки на определен етап сериозен проблем за 
личността, проявява се силно, когато човек е неприспособим към определена ситуация и не 
може да намери себе си. В този случай последствията могат да бъдат много сериозни за 
личността. За децата продължителната дезадаптация може да предизвика задръжки в 
развитието, негативни мисли, тревожност, страх, агресия и др..  

Дезадаптацията като проява – това е външната характеристика на някои 
неблагополучния на човека, намиращи израз в нетипично поведение и отношение в условията 
на средата. Формите на проявление във всяко дете са различни. Външното и  разпознаване не е 
лесно. Нужно е добре да се познава човека и типичните за него реакции в различните ситуации. 
Разпознаване на признаците на дезадаптация позволява на възпитателя своевременно да 
реагира на ситуацията, предотвратявайки негативните последици. Става въпрос не за изолиране 
на възпитаника, а за предотвратяване на значителните негативни отрицателните деформации. 

Дезадаптацията като резултат – това са качествено нови състояния  и прояви, които не 
съответстват на условията на средата и не са типични за човека, изхождайки от предишните 
поведения и отношения на човека към връстниците му, към ученето и дейността. По отношение 
на децата това е доказателство за това, че неговото поведение, отношение и изпълнение на 
дейностите (в отношенията си с децата и възрастните, игрите и др.) не съответства на 
социалните норми, които са специфични за  него  и за неговите връстниците в  дадената среда.  

Понякога дезадаптацията включва и елементите на деструктивно отношение към 
приетите норми на поведение от обществото или трудности при овладяването им от личността.  

 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

181 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
  

SOCIALISATION, DISADAPTATION AND REHABILITATION 
OF THE PERSONALITY 

MARIYA NEDELCHEVA, NURTEN ILIYAZOVA 176-182 

 

Равнища на дезадаптация: 
 Временна дезадаптивност – това е самото обстоятелство, че човек осъществява 

адаптивни процеси винаги, когато се укаже в проблемна ситуация. 
 Устойчива ситуативна дезадаптираност – тогава, когато личността не намира пътища 

за адаптация в определени социални ситуации, независимо, че прави опити за това. 
 Обща устойчива дезадаптивност – това е състояние на перманентна фрустрираност, 

(постоянно емоционално състояние на безпокойство, апатия, агресия), която активизира 
останалите вече патологически защитни механизми. 

 
Основни причини за дезадаптация   

 личностни фактори (вътрешни) - свързани са с недостатъчната му реализация, това са: - 
продължително боледуване, ограничени възможности за общуване със средата и хората, 
дълга изолация на човека независимо от възрастта му, преминаване на друг вид дейност 
(дълга ваканция, за временно изпълнение на други задължения) и др.; 

 фактори на средата (външни) – те са непривични за човека, създават му дискомфорт и 
снижават личната му проява. Към тази категория се отнасят: нездрава семейна 
обстановка, отсъствие на внимание и необщуване с детето от страна на родителите, 
подтискане на личността от нова обстановка, от групата, от колектива, от присъствието 
на дадена личност. 
Дезадаптацията води до различни последици с негативен характер - личностни 

деформации, недостатъчно физическо развитие, задръжки в психическото развитие, мозъчни 
дисфункции, нервни разстройства, самотност, проблеми свързани с взаимност в отношенията с 
връстниците и другите хора и др. 

 
Реадаптация на личността 
Процес на преодоляване на дезадаптацията. 
Терминът реадаптация (от лат. re... означава повторно действие, възобновяване , 

противодействие и adaptio – приспособяване) – комплекс от мерки, насочени към 
възстановяване на адаптивните възможности на човека, загубени или отслабени под 
въздействието на различни фактори, в това число и вследсвие на целенасочена самоактивност, 
които съдействат, подпомагат адаптирането му към условията за работа и живот. 

Рехабилитационната, възстановителна дейност трябва да е насочена към стимулиране 
приспособяването на човека (групата) към определени условия на външната среда и 
възстановяване на адаптационните му възможности.  

Възпитателите, работещи с деца - личности с деформации в поведението, девиантно 
поведение следва да създават специална за тях среда на жизнена дейност.  

Качествените изменения в личността на детето ще са вследствие на изпълнението на 
други норми и правила свързани с новите условия. 

Педагогическото майсторство на възпитателите се изразява в това да направи така, че 
възпитаника да стане съучастник във възпитателния процес и изпълняващ всички изисквания 
на възпитателната среда.  
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