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ВЪВЕДЕНИЕ 

Едни от основните фактори, които водят до отпадане от училищната система, конфликти, 
агресия, неуспешен учебно-възпитателен процес и др., са в основата на емоционални причини 
– невъзможност да се контролират емоционалните състояния, беднота или прекалена 
интензивност на емоциите и чувствата, липса на самоконтрол, липса на интерес към учебните 

дейности и др. Изграждането на позитивен психоклимат в класната стая, адекватно поведение 
и умения за сътрудничество обаче не се свързва с академичното обучение по педагогика във 
ВУЗ-овете, а трябва да се тренира в реална практическа среда от учителите в детските градини 
и училищата (Еlias & Amold, 2006). Емоциите и чувствата са важни при изграждането на 

умения за опериране на всякакъв вид информация, мотивацията, социалните комуникации, 
писмената комуникация, вниманието, концентрацията, паметта, критичното мислене, 
творчеството, поведението, здравето и дори оцеляването (Goleman, 1995; Jensen, 1998; Kusche 
& Greenberg, 1998; Sylwester, 1995). Ето защо, емоционално интелигентният учител е 

изключително важен в съвременната педагогическа среда. Тези качества обаче е необходимо 
да бъдат развивани още в предпрофесионалната подготовка на педагогическите кадри или чрез 
допълнителни квалификации по време на кариерата им. 

Много изследвания доказват взаимовръзката между разпределението на Его -

състоянията, решаването на конфликти и емоционалната интелигентност на хората (Alipieva, 
2015; Илиева, Василева, 2015). Его-състоянията Родител, Възрастен и Дете дават възможност 
за справяне с текущите събития в живота чрез трансакциите и насочват емоционалните 
състояния на хората. Изпробвайки тренинг-моделите на трансакционния анализ, са подобрени 

не само комуникативните умения, но и емоционалната компетентност на редица 
представители от помагащите професии – учители, социални работници, медицински 
служители и др. 
  

 
1Докладът е представен на Секция Педагогика и психология на 25 октомври 2019 с оригинално заглавие 

на български език: РОЛЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕГО-СЪСТОЯНИЯТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Значение на емоционалната интелигентност на преподавателите за учебно-

възпитателния процес 

Емоционалната интелигентност може да бъде дефинирана по няколко начина. Саловей и 
Майер (Salovey &Mayer, 1990) я описват като част от социалната интелигентност на личността. 
Тя е свързана със способността да опознаеш себе си , като ръководиш мислите, 

преживяванията и действията си. Саловей и Майер създават четирифазен модел на ЕИ, 
известен още като модел на способността за възприемане, използване, разбиране и 
управляване на емоциите и чувствата. Способността за възприятието на преживяванията е най-
важният елемент, който се свързва с разчитането на невербалните сигнали в комуникаията и 

експресията на емоционалните преживявания. Да се използват емоциите е способността те да 
бъдат обработени от познавателната система. Емоциите също съдържат информация, като 
тяхното „разбиране“ е умението да се извлече необходимата информация и да се даде най -
подходящия емоционален отговор в ситуацията. Компетентността да се управляват емоциите 

е свързана с разпознаването на емоционалните сигнали, да се утвърди саморегулацията и да 
се установи в комфортна зона (What is emotional intelligence (EI). The four branch model 
[Internet] New Haven, CT: Baywood publishing company, Inc; 1997). Тези четири сета умения са 
част от междуличностните и комуникативните умения, които са от изключително значение за 

помагащите професии. 
EИ е необходима компетенция на личността. Учителите трябва да владеят своите 

емоционални състояния в училището и детската градина и да общуват ефективно с учениците 
и училищния персонал (Harrison&Fopma-Loy, 2010). Те трябва да разпознават своите и 

чуждите емоции в комуникацията. Например, учениците много често изглеждат гневни и са 
агресивни спрямо учителите, а всъщност са фрустрирани и се страхуват от вероятните оценки 
или реакциите на другите ученици в класната стая. Преподавателят трябва да умее да 
разпознава, разбира и контролира ситуацията, като наблюдава и направлява своите емоции и 

чувства, за да намери най-правилната реакция.  
Изследванията доказват, че повишената емоционална компетентност на учителите 

спомага за тяхното психоемоционално благополучие и ефективност в учебно -възпитателния 
процес, което способства и за развитието на социалното и емоционалното развитие на техните 

ученици (Gill & Sankulkar, 2017). Приема се, че децата и юношите, които са възпитавани от  
емоционално интелигентни преподаватели, усвояват по-успешно директно и индиректно от 
тях емоционални умения. Благодарение на това те от своя страна развиват умения за справяне 
с житейските проблеми, което подпомага по-нататъшното им развитие в университета и 

професията. Бракет и Катулак (Brackett & Katulak, 2007) предполагат, че обучението по 
емоционална интелигентност подпомага учениците да усъвършенстват своите 
междуличностни отношения с връстниците и учителите. През последните години в научната 
литература съществува дебат, дали емоционалната интелигентност е компетентност, която е 

вродена или може да се придобие чрез обучение и практика. Теоретиците са на различни 
мнения по този въпрос, но са единодушни, че ЕИ е в основата на ефективното себеусещане и 
удовлетвореността от живота. Килиян (Killian, 2012) твърди, че тя е в основата на 
удовлетвореността от живота, здравето, работата, учебното представяне и лидерството.  

 
Взаимовръзка между транзакционния анализ и емоционалната интелигентност 

Използването на трансакционния анализ (ТА) за теоретична и практическа рамка и 
обяснителен модел на човешкото общуване води до положителни последици в разнообразни 

области на помагащите професии. ТА е прилаган в учебната практика на фармацевти за 
идентифициране на Его-състоянията и за по-успешно комуникиране с пациентите в болнични 
заведения, между учители и ученици в класната стая и др. Емоционалната интелигентност на 
личността може да се прояви в Его-състоянията и в различните транзакции в директната 

комуникация. Такива модели на развитие на ЕИ са използвани в западноевропейските страни 
и Америка, за да се повишат уменията на работещите специалисти в помагащите професии. 
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Например, американските асоциации American Council of Pharmaceutical Education’s 
Accreditation Standards and Guidelines, American Association of Colleges of Pharmacy’s (AACP), 
и Center for the Advancement of Pharmaceutical Education (CAPE) представят основните 

комуникационни умения за студенти от медицинските специалности.  
Транзакционният анализ е разработен като психоаналитична парадигма за човешката 

личност и поведение чрез известните книги „Игрите, които хората играят“ на Ерик Бърн 
(Berne, 1964) и „Аз съм ОК – Ти си ОК“ на Томас Харис (Harris, 1967). От тогава неговите 

теоретични и емпирични принципи постоянно се използват в груповата и семейната 
психотерапия. ТА има строга научна база, прецизен фокус на изследване и ясна концептуална 
рамка, която се прилага в множество аспекти от човешкия живот. Много от термите, въведени  
от Бърн и Харис, се използват във всекидневната реч. Като лесен за разбиране и приложение 

подход, ТА притежава огромен потенциал за обяснение и моделиране на поведението на 
хората. Така, той може да предложи на преподавателите рамка за идентификация, съставяне 
на профили, класификация, анализ и мониторинг на поведението на редица нива – вземане на 
решения, тестиране, комуникация, контролиране на конфликтите и повишаване на 

самоосъзнаването, както и емоционалната интелигентност (Campos & MkCormik, 1972). Тази 
парадигма може да помогне на учителите във всички нива на образователната система да 
повишат компетенциите си в интеракциите, които се осъществяват в класната стая, като 
достигнат до успешни резултати, както за себе си, така и за учениците. Например, Ке йт 

Ашкрофт и Лорийн Формън-Пек (Ashcroft, &Foreman-Peck, 1994) наблюдават причините за 
конфликтите и бариерите в комуникацията в училищните класове, което би позволило на 
преподавателите да помогнат в процеса на общуване и самоопознаване на своите възпитаници. 

Берн дефинира Его-състоянията като „постоянен модел на усещане и преживяване, който 

директно се свързва с модел на поведение“ (Berne, 1966, цитиран в Stewart, 1992, стр. 12). 
Според това определение, личността на индивида е изградена от три Его -състояния: Родител, 
Възрастен и Дете, които представят определени видове поведения. Клод Щейнер (Claude 
Steiner, 1994, стр. 27) обяснява, че те са различни от фройдистките Его, Супер -его и Ид, защото 

всички състояния са част от Аз-а на личността. Така, те представляват обективно поведение, 
а не хипотетични конструкти. Всеки от нас ще представи поведението си чрез трите вида 
състояния, като нормалната, балансирана личност ще възпроизвежда еднакво модели и от 
трите вида състояния. При някои хора, обаче, се наблюдава доминиране на някое от 

състоянията.Много автори посочват, че най-емоционално интелигентно е Его-състоянието на 
Възрастния, тъй като останалите две не покриват необходимите характеристики за 
саморефлексия, самоконтрол и усещане на ситуацията и чуствата на  другите хора в 
комуникацията. Детето е незряло, непреклонно, негъвкаво и не решава добре наложените от 

ситуацията задачи. Родителят от своя страна е повеляващо, даващо твърде много инструкции 
и е авторитарен по природа. Тъй като не възприема значимостта на другите в комуникацията, 
често не е емпатийно и е конфликтно. Възрастният търси баланса в междуличностните 
отношения, като остава хладнокръвен и контролира емоционалните си състояния. При него се 

наблюдава мониторинг и подкрепа на вижданията, емоциите и нагласите на другите участници 
в разговора. Той взема решения съвместно с останалите, без да пренебрегва желанията им, 
като дава еднакво предпочитание на личностната и социалната компетентност. Така, хората с 
водещо Его-състояние на Възрастния:  

- Разбират своите емоции и чувства; 
- Контролират емоционалните си състояния; 
- Мотивират другите; 
- Разпознават и разбират техните емоции; 

- Ръкодят отношенията, като проследяват емоционалните преживявания на хората. 
Его-състоянията на хората могат да влизат в комплиментарни или кръстосани 

трансакции, които трябва да бъдат оценени от учителите и използвани в класната стая. 
Терминът „траскация“означава взаимодействието между двама или повече души и се използва 

да опише, как хората говорят или действат помежду си. Трите Его-състояния във Вас влизат в 
комуникационна връзка с Родителя, Детето и Възрастния у другия, с който общувате. Всички 
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комуникационни актове са серия от трасакции от Его-състояния, които се сменят една друга. 
Тези смени могат да бъдат Възрастен-Възрастен, Възрастен-Дете, Възрастен-Родител, 
Родител-Родител. Комплиментарната трансакция се появява, когато комуникацията между 

двама и повече души се осъществява между едни и същи състояния, или когато изпращачът  
на съобщението очаква точно определен отговор от желаното състояния (например, Родителят 
на единия партньор да очаква подчинение от Детето на другия). Отрицателни форми на 
комуникация може да се очакват, когато състоянията на партньорите влизат в кръстосани 

трансакции, които са неприспособими едни към други – Адаптирано Дете към Контролиращ 
Родител, Възрастен към Контролиращ Родител, Естествено Дете към Обгрижващ Родител.  

Всичко това трябва да бъде оценено от учителите, когато те се опитват да взаимодействат 
с учениците си или при осъществяването на контрол върху собственото поведение или това на 

техните възпитаници. Например, когато възникне конфликт в класната стая, те трябва да 
активират състоянието на Възрастния и да разпознаят действащото състояние на  
ученика/учениците, психологическите игри, които те играят в момента, и постепенно да ги 
научат да използват повече състоянието на Възрастния при вземането на решения и 

управлението на конфликти. Нещо повече, ако преподавателят е с доминиращо състояние 
Родител, а ученикът – Дете, конфликтът винаги ще възниква. 

  
Процедура на изследването 

Целта на настоящото изследване е да се проучат разпределението на Его-състоянията 
Родител, Възрастен, Дете и стратегиите заразрешаване на конфликтни ситуации от 
преподаватели от различни степени на образованието. 

Тя се реализира чрез няколко изследователски задачи:  

• Да се проучи наличието на различните Его-състояния и дали има развит 
Възрастен, който е в основата на емоционалната интелигентност; 

• Да се установи, какви са водещите стилове на решаване на конфликти при 
учителите, като се потърси взаимовръзка с развитите умения за контрол на емоциите и 

за емпатия в междуличностното общуване.  
В хода на изследването са изведени следните хипотези на изследването: 

• При всички ИЛ ще се наблюдава хармонично развитие и смяна на Его-

състоянията, като професията ще благоприятства по-доминиращия Възрастен; 

• Преобладаващи стилове на решаване на конфликти ще бъдат Компромисният, 
Сътрудничещият и Приспособяващият, тъй като показват по -високи нива на 
емоционална интелигентност. 

 
Извадка 

В изследването са включени общо 119 преподаватели, които са от различни степени на 
образованието и преподават в образователни институции на територията на гр. Русе. 

Демографските характеристики на извадката са следните: 102 жени и 17 мъже на възраст от 
23 до 61 г.; със стаж по специалността от 1 до 40 г.; двама учители са от подготвителна група 
към училищата (1,7 %), 62 (52,10 %) са от начален курс, 37 души (31,10 %) от прогимназиален, 
а 18 (15,10 %) – от гимназиалния етап на образованието. Извадката е подбрана така, че да 

отговаря на необходимостта да обхване всички степени на образованието, за да се получи 
пълноценна „картина“ на получените данни. 

 
Инструментариум 

Изследването се проведе на два етапа: прилагане на въпросник TAQ с с общата извадка 
от 119 ИЛ; тестиране с въпросника на Кенет Томас и Ралф; статистическа обработка на 
резултатите, в които се търсиха стандартните показатели за средни величини, стандартно 
отклонение, медиана и вариация, както бе приложен ANOVA анализ и коефициент на 

корелация на Пиърсън. Данните бяха обработени с програмата SPSS. 
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Резултати от изследването 

В Таблица 1 са представени статистическите показатели по суровите данни от 
приложения въпросник за всички ИЛ, т.е. точки от въпросника, които още не са приведени в 

проценти. При привеждането им в процентен израз по „ключа“ наTAQ се установява,има ясно 
доминиране на Его-състоянието на Родителя ( М= 15,71, SD = 3.05) след преведен коефициент 
от 89 %, като се наблюдава превес на контролиращият (М = 9,01, SD=1,675) над обгрижващия 
Родител (М=6,71, SD = 2,06). Показателите за Его-състоянието на Детето са 70 % (суров 

резултат от средна величина от 9,05, SD =2,113), а най-слаби са показателите за скалата 
Възрастен – 60 % (М= 10,92, SD = 2,780). Следователно, може да се приеме, че се отхвърля 
изследователската хипотеза за равномерно разпределение на Его-пластовете в извадката от 
всички ИЛ. Същевременно най-слаби са показателите на Възрастния, който по теоретически 

и практически допускания е с най-високи характеристики на емоционална интелигентност. 

Табл.1.: Статистически показатели за разпределение на Его-състоянията Родител, Възрастен и 

Дете при всички ИЛ (n=119) 

Его-състояние N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Родител 119 7 22 15.71 3.059 

Обгрижващ 119 4 12 9.01 1.675 

 Контролиращ 119 2 11 6.71 2.060 

Възрастен  119 6 16 12.17 2.133 

Дете 119 3 15 9.05 2.780 

      

 

Втората задача бе да се проследят водещите стратегии за разрешаване на конфликтни 
ситуации от страна на преподавателите. В Таблица 2 са показани резултатите от 
статистическия анализ от въпросника на Кенет Томаси Ралф Килман (Thomas-Kilmann Conflict 
Mode Instrument – TKI, 1974). По технологията на оценяване на инструмента отново се изисква 

суровите данни да бъдат изведени в проценти. От проведеното изследване сред 
преподавателите може да се установи, че водещи стратегии при решаването на конфликтни 
ситуации са Приспособяването (М = 6,45, SD = 2,049) и Отбягването (M =6,39, SD =2,075), 
съответно със 79 % и 59 %. Останалите стилове са значително по-рядко застъпени, като с най-

ниски показатели е именно Сътрудничещият стил (M=5,80, SD =1,938 или 20 % от проявените 
от ИЛ възможни стратегии), който е с най-високи показатели за емоционална интелигентност. 
Приспособяващият и Отбягващият стил, въпреки че не водят до конфликти и са емпатийни, 
показват липса на асертивност и мониторинг на собствените емоционални състояния. Така, 

изследователската хипотеза за повишени нива на социално и емоционално ориентирани 
стратегии за разрешаване на конфликти бе отхвърлена. 

 
Табл.2: Стастистически показатели за стиловете на решаване на конфликтни ситуации 

при всички ИЛ (n=119) 

Стил на 

решаване на 

конфликтна 

ситуация N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Процентен 

израз 

Съпернически 119 0 11 3.66 2.650 27 % 

Сътрудничещ 119 2 10 5.80 1.938 20% 

Компромисен 119 2 12 6.71 1.724 40% 

Отбягващ 119 1 11 6.39 2.075 59% 

Приспособяващ 119 2 11 6.45 2.049 79% 
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ИЗВОДИ 

 

От приложеното изследване с двата въпросника за разпределение на Его -състоянията и 

стиловете за разрешаване на конфликтни ситуации могат да се изведат следните изводи:  
1. Сред преподавателите се наблюдават повишени нива на разпределение на 

състоянията Родител, с превес на Контролиращия над Обгрижващия Родител, и Детето. 
Състоянието на Възрастния е най-малко разпространено. Тези открития корелират с 

предходни изследвания със студенти от педагогическите и непедагогическите специалности 
на РУ „Ангел Кънчев“ (Алипиева, 2016; Alipieva, 2017). Наблюдава се тенденция с възрастта 
леко да се покачват показателите за Възрастен, а да намаляват тези на Детето, като Родителят 
все още остава най-разпространеното състояние. Идентичните резултати в двете изследвания 

подсказват за специфична етнокултурна норма или „морален кодекс“, при който се 
наблюдават застъпване на по-директивни, емоционално базирани и авторитарни форми на 
оценяване и взаимодействие с другите. Същевременно се открива проблем, че при учителската 
професия, при която са необходими най-много качества на емоционалната интелигентност, 

най-рядко се открива състоянието Възрастен, което способства за по-лесното разрешаване на 
конфликтните ситуации и контрола на емоционалните състояния и рефлексия върху 
собствените емоции и чувства; 

2. От приложеното изследване с въпросника TKI се установи, че водещи стратегии за 

разрешаване на конфликтни ситуации са Приспособяването и Отбягването. Въпреки че са 
наложени от специфичната ситуация на учителя като „буфер“ между образователна система, 
родители и ученици (Мерджанова, 2011), те са малоефективни при установяване на контрол и 
дисциплина в класната стая, неасертивни са и са с ниска емоционална интелигентност. При 

взаимодействието на учителя с другите ученици е необходимо да се отчитат техните 
емоционални състояния, собствените преживявания, самоконтрол и адекватна на ситуацията 
комуникация, които могат да осигурят Сътрудничещият и Компромисният стил. Те обаче са 
рядко застъпени в извадката. 

Въз основа на горепосочените изводи могат да се направят следните предложения за 
подобряване социално-психологическия климат в класната стая и професионално-
личностните качества на преподавателите: 

- Още в подготовката на педагогическите кадри във ВУЗ-овете е необходимо да се 

осъществят курсове за повишаване на емоционалната интелигентност на бъдещите педагози, 
които стъпват на различни психотерапевтични похдоди (трансакционен анализ, арттерапия, 
клиент-центрирарана терапия и др.); 

- Би било адекватно да се предложат на практиците редица курсове за самоопознаване, 

саморефлексия, развитието на стилове за адекватно и асертивно разрешаване на конфликтни 
ситуации по образователните институции; 

- Да се развият и качествата на учениците, свързани с емоционалната им 
интелигентност и за контрол на собствените емоционални състояния. 

Тези препоръки са с препоръчителен характер и са насочени от проблемните зони в 
настоящето изследване. Те от своя страна могат да бъдат разрешени в сътрудничество между 
висшите учебни заведения и училищата, като се прилагат редица модели в практическа среда 
за повишаване на емоционалната интелигентност на учители и ученици, която е в основата на 

благоприятни междуличностни отношения в образованието. 
 
Докладът отразява резултати от работата по проект No 2019-РУ-05, финансиран 

от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет . 
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