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„Семејството не е дефинирано само по презимето или крвта,
тоа е дефинирано според посветеноста и љубовта. Ова значи
да бидете таму кога сте потребни најмногу. Ова значи да се
грижите еден за друг. Ова значи да се сакате едни со други дури
и во оние денови кога не можете да се поднесете. Ова значи
никогаш да не се откажете едни од други.“ – Дејв Вилис

1.

Семејство

Семејството е основна клетка на едно општество, тоа е прилично
сложен феномен доколку сакаме да го разгледуваме од научен
аспект. Историјата на семејството (неговата појава) започнува
со појавата на првите племенски заедници, каде што половите
односи во рамките на една група не биле регулирани. Во овие први
облици на семејство, сродството е она кое ги уредува семејните
односи. Роднинските, т.е. семејните односи низ историјата на
семејството исполнувале најразлични потреби кои заедничкиот
живот ги прави многу полесни.
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Исто така, сродството во првобитните заедници претставува
основа за структуирање и поделба на луѓето и влијае врз основните
економски процеси и пренесување на културата.
Низ историјата, семејството се појавувало во најразлични форми,
за денес да ја добие прочуената форма на нуклеусно семејство
(составено од родителите и децата), или современо семејство во
кое родителите имаат повисок степен на индивидуалност (нема
ниту матријархат ниту патријархат). Можеме да извлечеме една
дефиниција за семејството која ќе нагласува дека семејството
е интимна група на луѓе кои меѓусебно се поврзани со крвни,
сексуални или правни врски. Вака дефинирано, семејството
извршува/ло неколку исклучително важни функции:
Социјализаторска функција - се заснова на принципите на
промовирање на семејните вредности, нивно вградување во
начинот на однесување и размислување на личноста , принципот
на изградба на хумана личност, прифаќање на социјалната улога
на личноста и целосно етаблирање на социјалното однесување на
личноста уште во најраните фази на нејзиниот развој.
Биолошко психолошка функција - подразбира обезбедување
на поддршка на членовите на едно семејство, пружање љубов,
внимание и почит се со цел одржување на една хармонична
средина
Производна функција - ја нема во модерното семејство, а се
однесува на производство на добра, внатре во самото семејство.

2.

Состојбите во семејството денес

Според Webster’s New World College Dictionary (1997) дефиницијата за традиционалното семејство вели: „тоа се сите луѓе кои
живеат во домот, домаќинството“. За разлика од поранешните
години, семејството денес не мора да се состои од двајца
родители и нивните биолошки деца, со татко кој оди на
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работа и мајка која останува дома за да ги одгледува децата.
Всушност, многу поневообичаено е ваквиот тип на семејство да
опстане во денешното ултрамодерно општество (McCarthy,1992).
Традиционалното семејство, кое како цврста синапса главно
го одржува економската зависност на членовите, се распаѓа,
а одлуките за брачен развод се донесуваат полесно и побрзо.
Децата денес може да бидат подигнати од самохрани родители,
баби и дедовци, тетки, чичковци, хетеросексуални двојки кои
не се во брак, хомосексуални парови (Williams, P., & Huitt, W.
1999). Има и такви кои пораснале со роднини или во домови
за згрижување. Децата на разведени родители може да имаат
поинаков стил на живеење: живеат со едниот родител еден дел
од неделата или месецот, а другиот дел со другиот родител;
А има и такви средношколци кои се во брак или живеат одвоено
од родителите. И како надоврзување на ова доаѓа и констатацијата
дека семејството повеќе не е статична единица, која со структурата
на сопствената интеракција рамномерно и трајно влијае врз
животниот свет на децата. Напротив, тоа се третира како група
во непрекинат развиток. Луѓето за семејните врски, обично,
мислат дека ги создала природата: доминантната културна
претстава за современото семејство во светот е хетеросексуална
двојка со потомство (Бенет В.Б.,2003). На ова, академиците кои
се занимаваат со нетрадиционалните семејства, тврдат дека
тоа ги дефинира семејствата премногу тесно, исклучувајќи ги
проширените и de facto семејства и наметнувајќи го јадреното
семејство на двајца венчани хетеросексуални партнери и нивното
потомство, иако всушност, треба да има поголема почит за
разнообразието. Децата кои ќе се најдат среде семејни борби
често стануваат средиште на борбите меѓу возрасните, во
семејствата. И без оглед дали семејството на детето е хетеросексуален венчан пар или самохран родител, семејната
автономија не треба да стане изговор за правата на децата. Во
многу семејства денес, целокупното воспитување се заснова на
забрани. Со тоа детето учи што не смее да прави и како не смее
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да се однесува. Родителите ретко го користат спротивниот
начин: со изградување на позитивните особини и навики да ги
спречат негативните, вториот метод бара системски пристап
и напор од двата родитела. Вака неорганизираното воспитување
може во поединечни случаи да спречи потешки последици, но
не овозможува изградување на целосна личност. Со децата кои
се нурнати во култура која ја дефинираат рекламите, медиумите
за забава и притисокот од врсниците, честопати доминираат
влијанија кои тие не ги разбираат и на кои не им се противат.
Соочени со такви предизвици и за да имаат какви и да се
реални изгледи за поништувачка иформативна моќ, родителите
во ова време можеби ќе мораат да се постават на едно поцврсто
стојалиште против таа култура. Дејствувањето на родителите, кое
во одредени околности може да се смета за деспотско, во други
може да биде нужно или барем оправдано. Родителите, за децата,
треба да бидат високо морални личности кои ги почитуваат
поставените норми, за да можат со својот авторитет да поставуваат
морални барања. Грешките кои се прават во начинот на кој се
спроведува воспитувањето, и покрај желбата и настојувањето
на родителот да формираат правилна личност, често доведуваат
до несакани последици. Постои голем број семејства каде
воспитувањето се базира на телесно казнување. Применувањето
на телесната казна одговара на старите воспитни принципи: со
примена на сила, да се натераат на послушност и покорност. Но,
денес тоа е сосема погрешен пристап, детето на диктатурата на
родителите одговара на ист начин, прво во домот, а потоа и надвор
од него, во социјалната средина.

2.1.

Криза на современoтo семејство

Што би требало да претставува семејството? Во идеална варијанта,
тоа е место каде луѓето постапуваат великодушно еден кон друг;
или каде се поставуваат интересите на семејството пред
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интересите на другите. Но, денес семејството доживува криза,
а тоа е показател за кризата во општеството. Затоа, денешното
семејство се сфаќа не како „свето“ место за растење, туку како
нужност. Може да се каже дека живееме во време кога семејството
доживува тешка криза. Сфаќањето на животот во семејството
доживува значајна преобразба. Иако не постои единствен тип
на семејство, повеќето истражувачи се согласуваат со неколку
основни карактеристикина современото семејство. Тоа во
основа повеќе ужива во материјалната страна на животот, иако
поради тоа не е посреќно. Во исто време ги трпи и последиците
од индустријализацијата, урбанизацијата, напредокот на
технологијата. Однесувањето на младите луѓе денес е биполарно:
покажуваат тенденција да бараат идентитет во конформизмот
или во криминалот. Родителите им ги пренесуваат на своите
деца анксиозноста, агресивноста и непријателските нагони кои
произлегуваат од нивните пореметени односи. Преокупирани со
сопствените потреби, не обезбедуваат адекватна емоционалност
за своите деца. Сакањето и негувањето на дете, не може во
практика да се оддвои од формирањето на вредности на тоа
дете. Родителите се плашат дека нивните деца може да се
најдат во позиции кои тие ги сметаат за туѓи и неблагодарни и
дејствуваат за да ја намалат опасноста за остварување на тој страв.

3.

Функции на семејството

Поради брзите промени во општеството и општествените
односи и брзото темпо на живот, семејството се модернизира
и се подготвува за извршување на своите функции. Оттука,
неговиот развој и неговата улога е неопходно да се поддржува од
различни аспекти, од кои што особено важни се општественополитичкиот, правниот и економскиот. Во насока на ова, во
нашата држава е потребно да се води грижа за една од основните
улоги на семејството, а тоа е градењето на социјализаторската
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улога на семејството и во овој контекст се наметнува прашањето:
како би изгледало општеството од аспект на развојот на здрави
личности? При проучување на класификациите на семејните
функции кај различни автори од педагошки и социолошки аспект,
констатирани се некои базични улоги, без кои семејството не би
функционирало, а функции кои не би можело да ги преземе
и обавува ниту една општествена институција, на начинот на
кој тоа го прави семејството. Се работи за четирите „универзални
функции на современото семејството“:
•
•
•
•

биолошко-репродуктивна;
економска;
социјализаторска (воспитно-образовна компонента); и
сексуална функција, која не мора да биде реализирана внатре
во самото семејство, но сепак се смета за дел од семејните
функции.

Биолошко-репродуктивна функција
Оваа функција е основна карактеристика на семејството; со неа се
задоволуваат половите нагони и емотивните врски, но и раѓањето
и растењето на децата. Новиот живот настанува во семејството,
без оглед за какво семејство се работи. Животот се одржува и
продолжува со создавање или усвојување на потомството. Без тоа
би се изгубил континуитетот на животната заедница и токму ова
е главната причина за репродуктивна функција. Современото
семејство се одликува со низок наталитет, дезинтеграција и
дезорганизација на семејството. Дезинтеграција на семејството
означува расчленување, односно разделување на семејството
на се помал број членови. Под овој поим не се подразбира само
намалување на семејството само на биолошкиот збир – родители
и деца, туку и понатамошно разделување на веќе смаленото
семејство на се помал број членови – намалување на бројот
на децата. Имено, се поголем е бројот на родители со едно или
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со две деца. Дезорганизацијата, односно кризата во семејството
исто така, придонесува кон слабеење на наталитетот, а под овој
поим се подразбира „пореметување“ на современото семејство.
Некои од причините за процесот на дезорганизација се порастот
на стандардот, еманципацијата на жената, социјализација на
капиталистичкото општество, сеопфатната улога на државата
за заштита на поединецот, новиот карактер на современото
семејство (фаза на преминување од патријархално во современо
демократско семејство, како претфаза до постмодерното
семејство).

Економска функција
Современото семејство не поседува средства за производство. Тоа
веќе не е „заедница на произведувачи“, односно произведувачка
единица како кај патријархалното семејство, туку исклучиво
потрошувачка, конзумирачка единица, т.е. „заедница на
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потрошувачи“. За да може квалитетно да ги исполни останатите
функции, современото семејството со својата работа и приходи
мора да ги осигура и задоволи егзистенцијалните потреби на
своите членови. Економското осигурување на егзистенцијата,
односно приходите на семејството играат значајна улога во
неговата стабилност. Семејството тежнее кон пораст на животниот
стандард. Имено, заедничкиот живот бара доволно храна, облека,
обувки, станбен простор и средства за одржување на биолошкиот
и духовниот живот. Murdock, кој е наклонет кон нуклеарната
семејна заедница, со воодушевување ја опишува поделбата на
работата внатре во семејството, односно специјализирање на
мажот и жената за одредени активности. Таквата економска
соработка внатре во семејството не само што во голема мера
ја исполнува економската улога, туку на сопружниците кои
заеднички работат, им пружа бројни позитивни искуства кои
ја „зацврстуваат нивната заедница“. Воопшто, идеализирањето
на семејството како незаменлива, идеална заедница која ја
сочинуваат мајка, татко и нивните деца, се гледа од објаснувањето
на Murdock. Што значи, нуклеарното семејство е изразито складна
институција во која мажот и жената имаат интегрирана поделба
на работата. Но, кога се зборува за пренесување на семејните
функции на други општествени институции, една функција
е многу суптилна и осетлива за пренос, односно со нејзиното
слабеење или губење семејството веќе не би требало да постои.
Се поставува прашањето: Како тогаш би изгледало општеството,
гледано од педагошко-психолошки аспект за развојот на здрава
човечка личност? Се работи за социјализаторско - воспитнообразовна функција на семејството.
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Социо-економски карактеристики на
семејството

Родителите од различни социјални класи покажуваат разлики
и варијации во воспитните стилови. Направено е испитување
за утврдување на разликите во воспитувањето меѓу мајките од
урбани и рурални средини и дојдено е до заклучок дека кај
мајките од рурални средини постои згрижувачка зависност
и поголема попустливост. Родителите од урбаните средини и
од семејствата со повисок социо-економски статус им даваат на
децата повеќе задолженија, со што членовите на семејството
стануваат понезависни. Сиромаштијата е во релација со бројни
физички и психо-социјални проблеми што се јавуваат кај децата
и адолесцентите. Драстични економски промени генерираат
деца со тешко однесување, а економската депривација на
семејството како вистински извор на фрустрации, најчесто
води кон агресивно однесување на најмладите. Родителите кои
заработуваат помалку, често манифестираат чувство на немоќ
и недостиг од влијание врз социјалниот живот на детето, за
разлика од оние кои заработуваат просечно или над просечно.
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Социјализаторска (воспитна) функција
Семејството се јавува како значаен социјален систем, во кој се врши
процес на воспитување на подмладокот во физички, морален и
интелектуален поглед. Социјализаторската функција се смета за
една од најважните функции на семејството. Семејството во овој
контекст се јавува како значаен социјален систем, во кој се врши
процес на воспитување на подмладокот во физички, морален и
интелектуален поглед. Формирањето на личноста, на нејзините
персонални карактеристики, во голема мера зависи од начинот
на кој тие се втиснати од страна на семејството. Семејството
задоволува безброј човекови потреби кои се неопходни за развој на
една здрава личност, како што се потребите за идентитет, потребата
за сигурност, развој, образование. Во нашата држава многу малку
се води грижа за една од основните улоги на семејството, а тоа
е градењето на социјализаторската улога на семејството која се
заснова на принципите на промовирање на семејните вредности,
нивно вградување во начинот на однесување и размислување на
личноста, принципот на изградба на хумана личност, прифаќање
на социјалната улога на личноста и целосно етаблирање на
социјалното однесување на личноста, уште во најраните фази
на нејзиниот развој. Во принцип, воспитувањето што децата
го добиваат во современото општество е поделено помеѓу
семејството и општеството. На оваа релација се можни различни
улоги. Семејното образование може да биде поконзервативно и
понапредно од социјалното образование и обратно. Ова исто така
може да доведе до девијации, па и до деликвентно однесување
ако детето не се снајде во двојната позиција. Во секој случај, овој
дуализам остава длабоки траги во душата на детето. Пример за
ова е период по Втората светска војна, кога расте деликвенцијата
кај младите во целиот свет, па и во социјалистичките земји
(тепачи, хулигани, и сл.), таа се јавува како последица на губење на
перспективата во животот или поради лошото влијание на некои
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форми на општественото воспитување (филмови, криминални
романи и др).
Што се однесува до образование, современите семејства, по
правило, немаат никакво влијание врз стекнување образование
на своите членови. Образованието се стекнува во училиштата: од
најниско до највисоко. Во капитализмот, училиштата можат да
бидат јавни и приватни. Вторите се или секуларни или верски, а
денес во сите области основното образование е бесплатно, додека
вишото и високото образование се плаќаат. Затоа, и покрај еднакви
формални услови, училиштата се достапни само за деца на богати
родители во капитализмот. Стипендиите пак се обезбедуваат
за школување на талентирани и сиромашни деца. Додека пак
најбогатите граѓани обично ги школуваат своите деца во специјални
колеџи (САД) или специјални високо образовни институции
(Франција), каде што добиваат систематско образование. Во
денешно време, постои можноста за вонредно образование на
возрасните лица во вечерните училишта, специјални курсеви и
други слични начини. Припадниците на современото семејство
имаат тенденцијата да стекнат што е можно поширок степен на
образование и повеќе стручни квалификации.
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Сексуална функција
Објаснувајќи ја сексуалната функција се наведуваат правила и
норми на однесување кои во повеќето општества ограничуваат
или тотално забрануваат полова активност надвор од брачната
заедница. Исто така, сексуалната функција се брани со тврдењето
дека истата не само што го зацврстува семејството како заедница,
туку и придонесува за стабилизација на општествената заедница
бидејќи „ограничувачките правила го спречуваат можното
разорно делување на општествениот поредок во случајот кога
половиот нагон би бил сосема слободен“ (Haralambos i Holborn,
2002). Во современото демократско семејство репродуктивната
функција (чија цел е продолжување на човековиот вид) се одвојува
од функцијата на задоволување на половиот нагон (чија цел пак,
е задоволување на најинтимните желби меѓу сопружниците).
Оваа функција, според многу автори, претставува важна сфера
во животот на жените и мажите. Од неа подоцна произлегува
репродуктивната функција; се вели подоцна – затоа што половата
активност пред брак веќе не претставува табу-тема и се почесто
има и деца кои се родени надвор од брачна заедница, како и
бракови и вонбрачни заедници засновани на раѓањето на децата
зачнати во текот на вонбрачните односи. Говорејќи за сексуалната
функција, се воочува истакнувањето на родителството, а ретко
се говори за задоволување на полов нагон меѓу мајка и мајка, татко
и татко, мајка и нејзиниот привремен партнер кој не е член на
семејството, или таткото и неговата привремена партнерка која
не е член на заедницата, но служи за задоволување на половиот
нагон.

Да сумираме!
Семејството е предмет на проучување на многу научници. Па, има
многу дефиниции за семејството врз оваа основа. Семејството е
една од најстарите социјални групи,тоа е тесно поврзано со бракот,
сродството и домаќинството, но не може да се идентификува со
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нив. Во повеќето земји се случуваат значителни промени, дури
и во традиционалната форма на семејството, која на нашите
простори беше позната како семејна задруга, чиј број е многу мал.
Оваа форма има хиерархиска структура и жените имаат помалку
права од мажите. Улогата на жената се сведува на раѓањето,
воспитувањето деца и обавување на домашните работи. Со раѓање
на синови позицијата на жената станува посигурна, бидејќи тие се
врзуваат со крвниот однос со продолживање на групата.
Општите карактеристики на патријархалното семејство на
нашите простори се потпираат на приватна сопственост и цврста
роднинска структура. Во семејствата како ова, доминацијата
на мажите над жените и старите лица над младите е сосема
природна. Бракот се заснова на слободен избор и подлабока
емоционална приврзаност на идните сопружници, но преку
договор на старешините на семејствата, при што голема улога
играат материјалните интереси на семејството. Основната цел на
бракот е да се прошири лозата, затоа овие семејства се одликуваат
со голем број деца. Овде владее формална моногамија, верност се
очекува само од жените, додека мажите имаат поголема сексуална
слобода, како пред бракот, така и во брак. Во овој вид семејство,
индивидуата практично не е во можност да опстои сама, во
овие семејства е изразена и економската функции, исто како и
семејната и сродничката солидарност.
Модерното или демократско семејство потекнува од периодот
на појава на капитализмот. Тоа се појави на брановите
на
индустриската
револуција
и
нејзините
последици:
индустријализација, урбанизација и генерално на технолошкиот
прогрес. Бидејќи неговото создавање е поврзано со појавата на
работничката класа и интелигенцијата, многумина ова семејство
го нарекуваат уште и работничко-службеничко семејство. Една
од основните карактеристики на едно демократско семејство
е, пред сè, економската карактеристика. Социолошките
карактеристики се рефлектираат во поголема динамичност,
подвижност и отвореност на семејството. Поради нивната голема
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подвижност, тие ова семејство го нарекуваат и „семејство на
тркала“. Моралната карактеристика означува промена во целиот
систем на вредности. Се надминуваат разликите во нееднаквоста,
наметнувањето авторитет, доминацијата, владеењето на мажите.
Се воспоставуваат односи на еднаквост, почитување и љубов.
Помеѓу членовите на семејството би требало да владеат односи
на рамноправност, почит и длабока емотивна приврзаност, иако
тоа често не е случај во пракса. Во овој вид семејство, сексуалните
функции се одделуваат од репродуктивните, бројот на децата
радикално се намалува, кругот на роднините се стеснува, а
роднинските врски се слаби, воспитните функции делумно
се префрлаат во пошироката социјална заедница (градинки,
училишта), а економските функции генерално се сведуваат
на заедничката потрошувачка. При избор на брачниот другар,
изборот е слободен, а не наметнат и се прави врз основа на љубов,
а не врз основа на посебни интереси. Односот на општеството кон
жените и децата, исто така, се менува. Жената се вработува надвор
од семејството и полека ја напушта улогата на домаќинка. Тоа е
суштинската премиса на нејзината еманципација и го зајакнува
нејзиниот углед во семејството и општеството. Врз основа на ова,
таа станува се порамноправна со мажот. Правната карактеризација
подразбира законска, па дури и уставна заштита на семејството.
Речиси и да не постои земја во светот која денес не го штити
семејството со устав. Посебна грижа се води за најчувствителните
категории: децата, вработените жени, инвалидите, болните и
старите лица.
Овој вид семејство, сведочи за големо отуѓување на поединецот
во семејството, кое се пренесува и на заедницата. Во голем
број се јавуваат злоупотребата, занемарувањето и помалку
грижа посветена на децата, и на овој начин се јавува голем број
малолетнички деликвенции. Бидејќи родителите се презафатени
како резултат на тешката економска состојба, децата честопати се
оставени сами на себе, а воспитувачите не можат да ја надоместат
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љубовта, вниманието и грижата која децата ја очекуваат од
нивните родители.
Поради лошата економска состојба, постои и криза на моралот во
семејството, така што честопати се соочуваме со злоставување во
семејството, како на сопружниците така и на децата. Во иднина
очекуваме поголема свест на заедницата во препознавање на овие
семејни проблеми и во решавање на истите.

„Љубовта на семејството
е најголемиот
благослов во животот.“
– Ева Буроус
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