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АДОЛЕС    
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Адолесценцијата е период на соз-
ревање или премин од незрело 
де   те во зрела личност. Како и се-

која тран сфор мација и оваа е исполнета 
со бури и молњи. Овој период ги опфаќа 
био лошките, психолошките и социјални-
те промени. Карактеристично е што во 
овој период е назначен интересот за 
секс, што воедно е и опасност, поради 
што во овој период постои биолошка 
можност детето да има свое дете. Ста-
нуваат помудри и пософистицирани во 
своите однесувања. Исто така, зго ле ме-
на е и нивната независност, како и от-
туѓувањето од родителите што е за ме-
нето со идентификација или припадност 
на групата. Категоризацијата за точниот 
период е тема на многу светски пси хо-
лози, а за некакви стандардни граници 
се спомнуваат следниве: рана, средна и 
доцна адолесценција. Раната адолес-
ценција  почнува од 11 до 14 години, ср-
едната од 15 до 18 години, и доцна од 19 
до 21 година, која, пак, во нашата сре-
дина е адаптирана и кон образовниот 
систем. Често пати родителите кои не се 
запознати со промените кои настануваат 
во овој период понекогаш креваат не-
потребна паника. Но, исто така, вакви 
заблуди можат да се случат и тогаш кога 
некои родители и девијантните про ме-
ни кај своите деца им ги припишуваат 
на пубертетските промени. И во двата 
случаја можат да се направат грешки 
кои родителите можат подоцна скапо 
да ги платат. 

Адолесценцијата е период на брзи 
промени во расположението со вна-
трешни конфликти и нагласена потреба 
за кавги со околината; бунтовност, нај-
често без причина; испитување и екс-
периментирање со границите на бес-

Во овој број од рубриката Диоптер во кратки 
црти ќе ги изложиме поважните етапи од 

развојот во периодот на адолесценција или 
пубертетот, со што на родителите ќе им 

овозможиме полесно да ги воочат границите 
меѓу нормалните појави и појавите кои водат 
до застранување. Што всушност претставува 

пубертетот и кога се јавува? 

мртноста; радозналост и истражување 
на светот. Често пати родителите за бо-
раваат кога тие биле деца и понекогаш 
не ги препознаваат во нив и своите пу-
бертетски однесувања. Многу често де-
цата во потрага по својот идентитет зна-
ат да бидат драстично упадливи во сти-
лот на облекување, музиката која ја слу-
шаат и начинот на кој се однесуваат. Не-
кои родители, поради неприфа ќа њето на 
стилот на детето во овој период, знаат 
премногу агресивно да го на мет нат сво-
јот стил, со што кај тие деца доаѓа до 
фрус трација, и во одредени случаи реа-
гираат со прифаќање на наметнатиот ро-
дителски стил, што многу често по доцна 
прават истите тие деца да се чув ствуваат 
како да се во туѓа кожа. 

Може да се случи поагресивните или 
бунтовни деца по ниедна цена да не го 
прифатат исфорсираниот наметнат стил 
од родителите што, исто така, прет ста-
вува опасност тие да й  се приклонат на 
групата, односно да направат иден ти-
фикација на група која полесно ќе ги 
прифати нивните егзибиционистички 
потреби и да дојде сепак до нешто што 
подоцна ќе значи опасност во одне су-
вањето на детето.

АДОЛЕСЦЕНЦИЈА И ПОЛОВ 
ИДЕНТИТЕТ

Еден од многу важните моменти во 
овој период е половиот идентитет. Нор-
мално е во овој период да дојде до 
значајни промени на физичкиот изглед, 
како и на друштвените и моралните 
норми во однесувањето, осамосто ју-
вањето и преземањето на одговорноста 
од страна на младиот човек. Во овој 
период многу често доаѓа до отстапки 

од нормалниот развој. Нарушувањето 
во половиот идентитет е специфичен 
психопатски облик, кој се поврзува со 
неуспешна интеграција на психо лош-
ките процеси во прифаќањето на својот 
пол, половите улоги т.е. машкоста или 
женственоста. 

Најчестите манифестации на ова на-
рушување настануваат во доцната адо-
лесценција и се карактеризираат со: ин -
тензивен страв, депресивни осаму вања, 
суицивни идеи, како и промени во ис-
храната и сонот. Во еден случај младите 
ги избегнуваат личностите од спро тив-
ниот пол, а во друг се впуштаат во 
бројни хетерогени врски. Особено 
важна улога во овој период игра се-
мејството. Во некои семејства доаѓа до 
промена на улогата на родителите кон 
децата, по што тие прават и погрешна 
идентификација. Често пати машките де-
ца во присуство на предоминантна мај-
ка а инфериорен татко почнуваат да ја 
имитираат мајката и да се однесуваат 
како неа. Во моментот кога момчето ќе 
сфати дека сите други жени не се како 
неговата мајка и сите други мажи не се 
како неговиот татко правилно ќе го на-
сочи половиот размер. Но, ако тоа не се 
случи може да дојде до големо на ру шу-
вање во прифаќањето на соп стве ната 
машкост. 

Има семејства во кои таткото упра-
вува со челична рака и сите дома ги 
третира како објекти. Мајката е нежна, 
но сосема неефикасна затоа што на 
ќерката не й нуди сигурност и заштита. 
За да ја отстрани опасноста која мајката 
секогаш ја чувствува од таткото и по-
чнува да го имитира неговото агресивно 
однесување, со што се губи примерот за 
машки идентитет, што е сосема неиз вес-

НОРМАЛНОТО ИНОРМАЛНОТО И 
ДЕВИЈАНТНОТО 
ВО ПУБЕРТЕТОТ    



37  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 575 / 8.7.2005

  ЦЕНЦИЈА

но како подоцна ќерката ќе го изгради 
својот полов идентитет.

ЗА ШТО НАЈЧЕСТО РОДИТЕЛИТЕ 
И АДОЛЕСЦЕНТИТЕ СЕ ВО 

НЕДОРАЗБИРАЊЕ?

Недоразбирањата обично се јавуваат 
околу едноставни работи, како што се, 
изведувањето на секојдневните обвр с-
ки, околу финансиите или нивниот из-
глед. Исто така, чести се недора зби ра-
њата околу семејните односи, училиш-
тето, зборувањето на телефон, изле гу-
вањата, љубовните авантури, прија те ли-
те и сексуалното однесување. Адо лес-
центите чувствуваат константна на пна-
тост меѓу потребата да останат блиски 
со своите родители и со сфа ќањата дека 
сепак тие можат да бидат и независни 
од нив.

Кога кавгите меѓу родителите и де-
цата во адолесценцијата се пона гла-
сени?

Една од нормалните појави во овој 
период е и развивањето на сопствениот 
идентитет и обликувањето на соп стве-
ните ставови и раздвојувањето од ро-
дителските. Исто така, адолесцентот поч-
нува да ги согледува грешките на ро ди-
телот и сè почесто сфаќа дека тие секо-
гаш не се во право, односно по ч нува да 
прави деидеализација на ро дителот. Сè 
тоа се последици од про мената на на-
чинот на мислењето, кој се одвива во 
текот на адолес цен цијата. Тогаш адо лес-
центот станува по ап страктен и логичен 
и стануваат сè по заинтересирани за кон-
цептите, како што се правда и права. Тие 
промени во начинот на размислувањето 
овоз мо жуваат адолесцентите да го пре-

испитаат и родителскиот авторитет и 
нив ните ставови. Судирот меѓу ро ди-
телите и децата обично се темели на 
различни начини на кои родителите и 
нивните деца ги разбираат и ги де фи ни-
раат се мејните правила и случувања. 
Адо    лес центите често сметаат дека го-
лем број нешта треба да бидат по нивни 
избор а не наметнати од родителите, 
како што и најчесто во нашето социјално 
опкру жување се прави. На пример, ро-
дителот би рекол - додека си под мојот 
покрив твојата соба мора да биде чиста. 
Адо лесцентот би одговорил - тоа е моја 
со ба, па затоа ќе биде таква каква што са-
кам јас. 

Зошто кавгите предизвикуваат про-
блеми?

Расправите имаат тенденција да се 
зголемат во текот на раниот пубертет од 
11 до 14 години, па дури и до средината 
на адолесценција, односно од 15 до 18 
години, а нагло се намалуваат во текот 
на доцната адолесценција од 19 до 21 
година. 

Што значи кавгата меѓу родителите 
и децата за нивниот однос?

Наспроти фактот дека родителите и 
адолесцентите често се караат, тоа об ич-
но и не го загрозува нивниот од нос. Всуш   -
ност, многумина од нив за своите ро-
дители зборуваат со вооду шевувања и 
љубов и покрај тоа често пати знаат со 
нив да влезат во судир. Кавгите во овој 
период се сметаат за нормален процес 
во растењето на де цата и тие секој-
дневно го прават де тето да станува сè 
понезависно и да се чувствува само уве-
рено.

НЕКОИ ОД ТЕХНИКИТЕ ЗА 
СООЧУВАЊЕ СО ПРОБЛЕМИТЕ

Иако некои родители би сакале нив-
ното адолесцентно дете да порасне пре-
ку ноќ, тие сепак гледаат дека тоа не е 
можно. Ќе посочиме неколку идеи кои 
ќе им помогнат на родителите и на 
адолесцентот на патот на нивното рас-
тење.

-Родителот да ги прифати потребите 
на адолесцентот што натаму ќе му по-
могне да биде и од поголемо влијание 
на детето.

-Родителот да се обиде да се однесува 
како адолесцентот, со што ќе ја избегне 
веројатноста на детето да забега во де-
ликвентно однесување.

-Недоразбирањето да се прифати ка-
ко позитивна помош во намалување на 
непријателството. Решавањето на кав-
гата не е лесна задача, но зависи од тоа 
како родителот ќе одлучи да се носи со 
неа и со што желбата судирот да се ре-
ши на позитивен начин може да биде и 
добронамерен во крајниот исход на 
проблемот.

КАКО РОДИТЕЛОТ ДА СИ 
ПОМОГНЕ САМ НА СЕБЕ

1. Една од најважните лекции е да се 
прифати природноста на пу бертетот. 
И да се научат децата дека секое од-
несување има и свои после дици, и 
дека треба да ги преземат одго вор-
ностите од нив.

2. Останете имуни на давањето со-
вети, освен ако адолесцентот тоа го 
бара од вас. Еден родител рекол: Што 
помалку совети давам, тој повеќе сака 
да разговара со мене.

3. Прифатете го одделувањето. Со 
развојот на сопствениот идентитет во 
периодот на пубертет доаѓа и до 
природно одделување на детето од 
родителот, што не значи и изолирање. 
Тоа е само цел да се воспостави не за-
висност.

4. Пуштете го адолесцентот да раз-
мислува сам за себе. Нека ве смири 
фактот дека домот е сигурно место 
каде што може детето да ги дефилира 
своите фрустрации, да ги среди мис-
лите и да ги сфати промените за соп-
ствениот живот.

5. Очекувајте и недоследност од ва-
шиот адолесцент. Тој минува низ прем-
ногу емоционални, физички и хор мо-
нални промени, кои се при род ни за 
овој дел од развојот. 

6. Дајте му на својот адолесцент 
мож ност да биде сам кога тоа ќе му е 
потребно.

7. Дозволете му на адолесцентот да 
преземе дел од грижата. Ако вие за сè 
се грижите наместо него, тој ни когаш 
нема да стане одговорен. 

Ако семејните правила отворено се 
изложат и се дозволи да се разговара 
со нив, често пати може да се избегне 
кавгата меѓу родителот и адолесцентот. 
Наредбите не помагаат во развојот на 
адолесцентот. Обидете се правилата 
во домот и семејството да ги носите за-
еднички со адолесцентот. Многу че сто 
настануваат проблеми кога детето ќе 
оди на студии или, пак, кога ќе за мине 
на летување без родителот или на от-
служување на воениот рок. По требно 
е да се нагласи и тоа дека на ру шу ва-
њето на половиот идентитет во адо-
лесцентната фаза може да биде од мин-
лив карактер и да се смета дека тој е 
правилно идентификуван кога ќе се 
надминат пречките на кои детето ќе 
наиде во својот развој.


