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abstract: Helping behavior is a phenomenon that largely determines positive communication between peo-
ple, because it is associated with the skills of empathy, compassion, conflict resolution, communication without 
aggression. very interesting from a scientific point of view is the helping behavior in children, how it is formed 
and in which cases it manifests itself . A survey was conducted among primary school children in order to exam-
ine their attitudes to help their classmates. The topic has been a subject of scientific pedagogical interest for sev-
eral years, but today it is especially relevant in the context of modern requirements for interpersonal communi-
cation. The results of the study will be analyzed in the report.
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помагащото поведение е феномен, който предопределя до голяма степен позитивната комуникация 
между хората, защото се свързва с уменията за емпатия, съчувствие, преодоляване на конфликти, общу-
ване без агресия, взаимна подкрепа, разбирателство, емоционална стабилност. много интересно от на-
учна гледна точка е помагащото поведение у децата, как се формира то и в какви случаи се проявява. про-
ведено е анкетно проучване сред деца в начална училищна възраст с цел да се изследват техните нагласи 
да помагат на своите съученици. темата е обект на научен педагогически интерес от няколко години, но 
днес тя е особено актуална в контекста на съвременните изисквания за позитивна междуличностна кому-
никация не само лице в лице, но и в интернет-пространството. 

помагащото поведение е показател за отличен контрол над личните емоции до степен, в която инди-
видът успява да идентифицира успешно чувствата на другите и на тази база конструира своето поведение 
и отношенията си с тях. да се помага и да се оказва социална и друг вид подкрепа на хора, които са неу-
мели, които нямат компетенции да се справят в ситуации на стрес и затруднение, е умение, което трябва 
да бъде научено още в училище. то трябва да се преподава от педагозите, а овладяването му – да бъде 
изисквано от всеки ученик още в начален етап (I–Iv клас). това е умение, от което индивидът се нуждае 
през целия си живот, защото благодарение на него функционират всички човешки обединения (семей-
ство, роднински кръг, приятели, интимни контакти, екипи, групи, общности, общество) [1]. просоциално-
то поведение се свързва с успешното развитие на интелектуалните способности, уменията за емпатия и 
за баланс в личните чувства [2]. от психологическа гледна точка се смята, че има разновидности на про-
социалното поведение, сред които са: споделяне на информация, оказване на помощ и подкрепа, спо-
деляне, утешаване, сътрудничество, доброволчество, защита от нараняване и/или предпазване от тор-
моз1. някои автори подчертават, че има два аспекта на помагащото поведение: първият аспект е свързан 
с междуличностната комуникация и колективната отговорност, затова поведението на индивида се съо-
бразява с изискванията в общността; вторият аспект търси значението на личния избор и независимото 
от другите желание за помощ [3]. Вероятно някъде тук се сблъскват алтруизмът и егоизмът като лично-
стни качества. алтруистът помага, за да се почувства другият по-добре, а егоистът търси собствена изго-
да от предлагането на помощ, дори тя да е само удоволствието от позитивната емоция. Според някои те-
ории, изследващи релацията настроение – помагащо поведение, егоистът предлага помощ, за да подо-
бри своето моментно състояние.
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Редица съвременни автори проучват връзката между музикалното възпитание и образование на де-
цата и развитието на уменията им за себеизразяване, за себеразкриване. когато става дума за контрол 
над емоциите, няма как да не се отбележи, че има различен израз на себепознанието и разкриването 
пред останалите, които са тясно свързани с мотивацията и желанието да помагаме на другите. См. Смил-
кова подчертава, че: „музиката е език, който влияе върху емоционалната чувствителност и въображение 
на децата“. авторката допълва още, че „децата са отворени към света на музиката, особено когато им е 
представен интересно и интригуващо“, а „ролята на учителя в музикалното възпитание и образование 
на децата е изключително голяма“ [4]. а „изборът на тип, стил, характер музика е индивидуален, но той 
е продиктуван от личностната нагласа, чувствителност, настроение или необходимост“ [5]. музикалните 
интереси на съвременните ученици не се изследват много обстойно, но те определено могат да хвърлят 
светлина върху техните възприятия и нагласи спрямо околния свят и другите хора. Съвременната музи-
кална индустрия сякаш повече стимулира агресията, отмъщението и хейтърското поведение, отколкото 
стремежът към подпомагане на другия. 

просоциалното поведение е въпрос и на личен успех или провал в живота. както липсата на акаде-
мични постижения в училище може да се приеме като причина за трайна безработица или неудовлетво-
реност от професията, така ниските нива на социално и емоционално функциониране все по-често се из-
следват като детерминанта за здравословно и психологическо неблагополучие в по-късна възраст на ин-
дивида (например появата на зависимости, затлъстяване, склонност към насилие, социална изолация, 
фрустрация, липса на комуникативна толерантност, нежелание за обвързване). от тази гледна точка, ня-
кои автори смятат, че възпитанието в просоциално поведение трябва да започне още в предучилищна 
възраст, за да е устойчиво на външните влияния, но, разбира се, основите са положени в ранно детство в 
семейството [6]. някои проучвания, свързани с възпитанието на просоциално поведение в предучилищ-
на възраст, се фокусират върху стимулирането на активна нагласа у детето за диалог и сътрудничество, 
независимо от обстоятелствата [7]. Без съмнение, взаимодействието между дете и родител повлиява в 
дългосрочен план поведението на детето, включително и просоциалните му прояви [8]. добрият пример 
в семейството благоприятства развитието на детето в тази посока и обратно липсата на семейно възпи-
тание за помагащо поведение увеличава отговорността на педагога. най-лесно у дома помагащото по-
ведение започва да се възпитава чрез грижата за околните, която се случва естествено; чрез домашния 
труд (оправянето на стаята, помагането на мама с готвенето, пренасянето на покупките, обгрижване на 
по-малък брат или сестра, грижата за домашен любимец); чрез семейните разговори; чрез създаването 
на подкрепяща среда [9]. изградените навици ще се развият в умения и вътрешна потребност да се по-
стъпва според правилата на позитивното общуване, да се търси комуникация без агресия с околните, да 
има стремеж към личното и чуждото благополучие. не е реалистично да се разчита на естествената чо-
вешка доброта, която ще помогне на детето да развие умения за помагащо поведение. Факт е, че то се 
възпитава и това трябва да започне от възможно най-ранна възраст. тогава училището само ще доразви-
ва умението, което е изключително важно ако се стремим към създаването на едно хуманно гражданско 
общество. 

Реализирани са изследвания, които проучват връзката между помагащото поведение у най-малките 
деца и техните първични инстинкти. оказва се, че ако някой около тях изтърве личен предмет на земята, 
те ще го вдигнат и ще му го подадат, без да бъдат призовани за това. децата се чувстват още по-добре, 
когато разпознават помощта в околния свят, когато стават свидетели на оказване на помощ. поведенче-
ските прояви на просоциалността могат да бъдат интерпретирани по различни начини, но подобна реак-
ция от страна на децата трябва да се разчита като демонстрация на силна вътрешна мотивация и като до-
казателство, че човешкият индивид се ражда с вродено чувство за грижата за другия [10]. Ясно е, че това 
се проявява във възрастта, когато детето все още не е пожелало вещите на ближния … проблемът с пома-
гащото поведение в предучилищна и начална училищна възраст е неспособността на децата, поради со-
циално-когнитивни ограничения, да определят точно нуждите на другия. те все още не могат да носят та-
кава отговорност, че да действат от чуждо име с цел подобряване на състоянието му. В този смисъл, три 
от разновидностите на помагащото поведение, а именно безусловна подкрепа, споделяне на проблема 
и утешаване, могат да имат негативен ефект не само за получаващия, но и за отдаващия помощ. причи-
на за това е неправилното разчитане на сигналите, което може да доведе дори до злоупотреба с дове-
рието на помагащия. например: безусловната подкрепа често се манипулира, споделянето на проблема 
може да е свързано с финансова обремененост, а утешаването може да предизвика емоционална кри-
за у страдащия, ако не е адекватно на ситуацията [11]. просоциалността в поведението на индивида е от 
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изключително значение в процеса на растеж и развитие на детето. това се дължи на факта, че помагащо-
то поведение е база за социалните взаимоотношения със семейството, връстниците и приятелите. колко-
то по-рано започне възпитанието в просоциално поведение, толкова по-голяма е вероятността то да ста-
не естествено и устойчиво за личността. В тийнейджърска възраст нещата стават по-сложни, защото от-
ношенията с връстниците имат силен емоционален заряд. може да се каже, че тогава приятелският кръг 
е най-силният възпитателен фактор и определя поведението на юношата. когато действията се диктуват 
от групата, вътрешната мотивация и убедеността в собствената правота е от изключително значение [12]. 

оказването на помощ, особено между близки, всъщност съдържа по-разнообразни нагласи и отно-
шения, отколкото обикновено се възприема. Различни изследвания показват, че то може да носи нега-
тивни емоции не само преди, но и след реализирането на помощта, най-вече когато е свързано с чувство-
то за отговорност повече отколкото с желанието и вътрешната мотивация. може да се направи извод, че 
има различия в образа на помагащия, основани на обобщения индивидуален избор, както и на параме-
трите на всяко едно конкретно взаимоотношение2. Съществува и друга гледна точка към помагащото по-
ведение на хората в зряла възраст. изследва се влиянието на три мотива, които са: емпатия, търсене на 
силни усещания и маргинализиране. Вторите два мотива се появяват след анализ на различни житейски 
ситуации, особено кризисни, в които се откриват силни прояви на алтруистично поведение. търсенето на 
силни усещания или склонността към приключения води до високорискови действия и склонност към ге-
роизъм3. обикновено традиционните разбирания свързват търсенето на силни усещания и преживява-
нето на социална маргиналност с деструктивно поведение, но съвременните изследвания ги разглеждат 
като мотиви за оказване на помощ4. Разбира се, интересът към просоциалното поведение на личността е 
свързан и с множеството потенциални ползи от него, които важат не само за реципиента на помощта, но 
и на самия източник на това поведение. Според някои автори подобна активност може да: 

 y повиши усещането за смисъл и полза в живота;
 y въздейства благоприятно върху личната самооценката; 
 y спомага за изграждането на добра репутация в обществото; 
 y насърчава добрите взаимоотношения с останалите;
 y подпомогне свързаността с общността5 .

В съвременната социално-педагогическа теория алтруизмът се посочва като понятие, абсолютно про-
тивоположно на агресията, защото това е „поведение, насочено към другите, стремеж да се направи не-
що за другия, без да се очаква нищо в замяна“ [13]. просоциалното поведение се разглежда като по-ши-
роко понятие от алтруизма, защото „включва помощ, споделяне, доброволно поведение при неопреде-
лени мотиви, които могат да не се знаят или да не бъдат изобщо алтруистични“ [13]. много автори се 
обединяват около идеята, че помагащото поведение у децата е повече спонтанно, отколкото планирано 
и определено не се реализира от егоистични подбуди. помагащото дете цели щастието на другия, а не 
своето собствено, когато предлага помощ и подкрепа и не е задължително да очаква възнаграждение за 
своите действия. още нещо, оказва се, че малките деца имат различна мотивация да помагат на своите 
връстници и на своите родители или други възрастни. причината за това е, че интересите на връстници-
те са сходни с тези не детето и най-елементарната подялба на една играчка може да предизвика емоцио-
нален дискомфорт у предлагащия или у приемащия помощ. тогава не става дума за споделяне, а по-ско-
ро за борба за надмощие [14]. В съдържателен аспект, помагащото поведение у децата включва основно:

 y споделяне (на вещи, информация);
 y успокояване, което се дължи на вродената емпатия и силното чувство за справедливост, характер-

ни за малките деца;
 y подаване (на паднала вещ и/или предмет, който се намира на разстояние) [14].

В следващите възрастови периоди от детството, помагащото поведение постепенно започва да ста-
ва преднамерено и социално обусловено, т.е. зависи от условията на конкретната ситуация6. оказва се, 
че мотивите за помагащо поведение у децата се различават от мотивите на възрастните и се концентри-
рат основно около: възрастовите характеристики; примерът, който се дава на детето; социално-когнитив-
ното развитие и вътрешната мотивация [15]. Явно тук още не може да става дума за полови различия при 
предлагането на помощ; за колективна отговорност; за моментното настроение на помагащия; за пове-
дение на наблюдател; за религиозна или културна обремененост и т.н. 

След краткия литературен обзор следва анализ на проведеното изследване. анкетирани са 50 учени-
ци от начални училища в гр. Бургас, всички между 9-11-годишна възраст. от тях 29 (58%) са момичета и 21 
(42%) – момчета. Целта на проучването не е да се коментира полът като детерминанта на помагащото по-
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ведение, но анализът на получените резултати дава възможност да се направят някои изводи. доказано 
е, че мъжете са по-спонтанни в предлагането на помощ и определено са склонни към героични постъп-
ки, докато жените акцентират на дългосрочната и постоянна грижа, особено за най-близките си хора, как-
то и на проявите на милост, саможертва, благотворителност. при децата тези факти също излизат наяве, 
но сега от научна гледна точка е много интересно да се наблюдават техните нагласи, защото през послед-
ните десетилетия се забелязва разминаване между биологичните и социалните роли, в резултат на което 
женският вече не винаги е „слабият“ пол. оказва се, че момичетата в началното училище също са склон-
ни към героични постъпки, изживяват се като супер-героини и искат да притежават свръх-сили, за да за-
щитават себе си и своите приятелки.

За изследването е използвана авторска анкетна карта, която се състои от 20 въпроси за получаване на 
информация в различни аспекти: как децата разбират помощта; разговарят ли на тази тема с детето най-
близките му възпитателни субекти (родители и учители); на кой са склонни да помогнат учениците; при-
теснява ли ги общественото мнение; търсят ли изгода от помощта; как се чувстват, когато помагат или не 
помагат; получават ли добри примери за помагащо поведение от околните; асоциират ли оказването на 
помощ само със супер-героите; променя ли се желанието им за помощ в зависимост от моментното им 
настроение. някои от въпросите за затворени, при други има опция за повече от един отговор, а при тре-
ти – на учениците се дава възможност да изразят личното си мнение.

Всички анкетирани живеят и учат в гр. Бургас. населеното място е много сериозна детерминанта на 
помагащото поведение – смята се, че хората от по-малките населени места са по-задружни и повече си 
помагат, когато се налага. В големите градове много хора се крият зад анонимността, а синдромът на 
„страничния наблюдател“ (индивидът, който се присъединява към събралата се тълпа и не оказва помощ 
на пострадалия, защото приема колективното поведение и не разчита сигналите, че се изисква подкре-
па) е много по-силен [16]. 

100% от анкетираните деца са категорични, че искат да помагат на другите хора; че им става мъчно, 
когато видят разплакани деца; че не желаят по света да има болни, гладни, възрастни или хора, които во-
юват. За изследваните ученици помощта се изразява в (отговорите са подредени в низходящ ред): мно-
го хубаво нещо – 100% (50 ученици); да си оправя стаята – 62% (31 ученици); да имам отлични оценки в 
училище – 48% (24 ученици); да помогна на мама с домашните задължения – 38% (19 ученици); да под-
крепя приятел в труден момент – 28% (14 ученици); да пазаря за семейството – 26% (13 ученици); да за-
щитя някой, който не може да се защити сам – 22% (11 ученици); да откликна на нечия молба – 14% (7 
ученици). други отговори, които не са предвидени в анкетата, но учениците посочват, са: грижа за дома-
шен любимец; да помагаме на по-малките; да се усмихнем на някой; да направим комплимент; да посе-
тим баба и дядо; да купим хубав подарък; да успокоим, когато някой плаче; да слушаме госпожата; да не 
ядосваме мама; да си ядем цялата порция; да бъдем добри. от посочените отговори на този въпрос ста-
ва ясно, че децата в начална училищна възраст свързват помагащото поведение повече с доброто въз-
питание и отношението към най-близките, отколкото с оказването на подкрепа на други хора. повечето 
ученици се стараят да са безупречни в домашните и училищните си задължения и изчерпват помагащото 
си поведение с удовлетворението, че са изпълнили изискванията на родителя и на учителя. много силна 
е все още връзката на детето със семейството и училището, а възпитателното им влияние е изключител-
но силно. Разбира се, това ще се промени в пубертета. едва 28% биха подкрепили приятел в труден мо-
мент, 22% ще предложат защита на по-слабите и 14% ще отговорят на чужда молба. В същото време де-
цата проявяват желание да се грижат за домашен любимец и по-малките от тях, а това по същество е под-
крепа за безпомощен. оказва се, че повечето анкетирани ученици разговарят често с родителите си на та-
зи тема. 86% (43 деца) споделят, че у дома често обсъждат различни проблеми, свързани с хората в нуж-
да и как трябва да им се помага, но повече са разговорите за помагането в семейството и изпълнението 
на конкретни домашни задължения, съобразени с възрастта. учениците допълват, че според родителите 
им по този начин се научават да бъдат самостоятелни и да имат отговорности. В същото време, дискуси-
ите в училище по темата са далеч по-малко. едва 42% (21 ученици) смятат, че тази тема се дискутира дос-
татъчно в училище. останалите са на мнение, че с приоритет са проблемите относно агресията и влоше-
ните отношения между учениците, както и лошата дисциплина, в това число ненаписаните домашни, не-
научените уроци и слабата самоподготовка по различните учебни предмети. 100% от изследваните деца 
помагат само на хора, които познават. останалите предлагат помощ: 66% (33 деца) само на хора, които 
харесват; 60% (30 деца) само на близки, приятели и приятелки; 52% (26 деца) само на хора, които са им 
помагали преди това; 30% (15 деца) на хора, към които изпитват съжаление и са ги помолили за подкре-
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па; и едва 6% (3 деца) биха помогнали на всеки човек. тук е нужно да се направи уточнение, че повечето 
ученици на тази възраст имат забрана от родителите си да разговарят с непознати и може би отчасти на 
това се дължи тяхното дистанциране от проблемите на другите. доказателство, че в помагащото поведе-
ние в начална училищна възраст няма егоизъм, а подбудите са съвсем искрени и целят щастието на дру-
гия, а не собственото, показват следващите резултати от анкетното проучване. Според тях 100% от анке-
тираните ученици не търсят награда или някакви облаги срещу тяхната помощ. 34% (17 деца) допълват, 
че обикновено получават благодарност или нещо в замяна на усилията си, но отново подчертават, че не 
това са техните подбуди, за да подадат ръка на някой. интересно е, че на прага на тийнейджърската въз-
раст, по-голямата част от анкетираните ученици не се притесняват от мнението на своите връстници. 82% 
(41 деца) споделят, че поемат риск да станат обект на подигравки от страна на своите съученици, кога-
то помагат, но това не ги притеснява. по-тревожен е процентът от респонденти (12% – 6 деца), които до-
пълват, че е възможно да станат не само обект на подигравки, но и на агресия, когато защитават по-сла-
бите си връстници.

Факт е, че просоциалното и помагащото поведение се възпитават от най-ранна възраст. Родителите 
и педагозите в началното училище носят голяма отговорност за това. не е достатъчно да се задоволим с 
гражданското образование на децата, защото грижата за другия е в основата на позитивната комуника-
ция, а добрият пример на значимите възпитателни субекти е от фундаментално значение. 
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