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Ријеч аутора

Често се дешава, да се, у предговору књиге, аутор правда зашто је
одређену тему обрадио на предочен начин, од коликог је значаја
истражени проблем...итд. Да ли је такав приступ оправдан или не о томе
постоје различита мишљења.
Моје „оправдање“ је у наредним редовима и другачије је од других
свих, зато препуштам читаоцу, био он стручњак или образован лаик за
психологију, да када прочита и проучи књигу, о томе сам донесе оцјену и
суд, али му прије тога препоручујем да прочита истиниту причу која ме
мотивисала да се бавим темом, која није, до ратних збивања -.90-тих
година на просторима СФРЈ, била у дјелокругу психолога, са ових наших
простора. То је психологија избјеглиштва.
Клица овог рада је зачета, на мом, бившем радном мјесту, у
кабинету школског психолога, у Економској школи у Ваљеву. Једног
хладног децембарског јутра ’92, у moj кабинет је ушла ученица, чији ми је
клинички изглед одмах привукао пажњу. Блиједа, физички и психички
исцрпљена, испијеног погледа, у љетњој гардероби са изношеним
патикама, разбарушене косе. Чим је ушла у просторију, полако се, без
ријечи, спустила на столицу крај топлог радијатора. Својим мршавим
ручицама загрлила је радијатор као неког најрођенијег. Овај мали дјелић,
њених покрета разоткривао ми је патњу у којој се нашла. Поставио сам јој
питања које иначе психолози постављају свакодневно:
„Како се зовеш? Који проблем желиш да ријешимо?“
Кратко, са тремолом у гласу, тихо је одговорила:
„Ја сам Сања, избјеглица из Мостара. Желим да разговарам са Вама“.
Кроз главу су ми пролетеле умотворине о моћи разговора, топле и лијепе
људске ријечи...
Понудио сам је топлим чајем и сендвичом. Финим бонтонским
покретима, са захвалношћу је прихватила понуђено а са сваким наредним
залогајем, потиснута младалачка енергија је избијала на видјело.
Окријепила се и поновила циљ доласка у мој кабинет, али сада уз
констатацију:
“Ја сам дошла да разговарам, а Ви као да сте затечени!?“ Кренуле су јој
сузе и са њима њена прича о избјегличкој трауми.
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Хиљаде пута сам поставио ова питања, али овај одговор и појава су
ме, заиста затекли. „Полако. Имамо времена. Слушам те. Причај“одговорио сам.
„Морам професоре неком изнети све ове слике и осјећања која
носим из свог завичаја“.-наставила је Сања. „Тата је остао у рову, мама,
брат и ја смо се придружили колони, нисмо се ни поздравили, пожуривала
нас је војска ...Грмило је, димило и горјело на све стране...“ Зграбили смо
нешто крпица, рибље конзерве, личне карте...Тешко заспим, лоше спавам,
бојим се полудићу...“
Прва асоцијација која ми је пала на памет, била је, да уз име Сања, иде
презиме „Избјеглица“.
„Нећеш полудити...Други су узроци лудила...Сања, о чему размишљаш,
кад не можеш да заспиш“?- наставио сам.
Е мој професоре, о чему размишљам? Не размишљам. Мозак, као да ми је
стао. Само осјећања још раде. Страх, стрепња, неизвјесност, брига....Тата?
Хм...Ко зна!?” Да ли је то, то што Ви питате?!
„Бринеш за тату. Недостаје ти твоја кућа, твој завичај? То је све
нормално.“ Сања је наставила:
„Недостаје ми много тога. Моја соба, школа, моји професори, моја улица,
ура на цркви. Сви су овдје према нама добри, али нека стрепња, неко
чудно осјећање ме заробило. На часовима сам тотално одсутна.”
„Шта ти је најтеже?“
Сања је дубоко уздахнула, устала је и погледала кроз прозор у даљине,
према обронцима Ваљевских планина.
„Ех кад бих знала шта ми је најтеже, добила бих Нобелову награду.“окренула се према мени.“ „Све ми је тешко... Када све саберем, одузмем,
подијелим и помножим, најтеже ми пада бијела избјегличка легитимација.
Машем с њом на све стране као са бијелом заставом. Ремети ми рад срца и
мисли...Свему има ваљда крај?! Шта све треба проћи до тог краја, мајко
мила!?“ „Да – ми- је- зна-ти“? - изговорила је тихо у слоговима.
„Има ли нешто што ти смета у школи, одељењу, у Ваљеву, а да ти ја могу
помоћи?“
„Сметају ми професоре погледи на улици, гледају нас као да смо мали
”зелени”, са неке друге планете. Тешко ми је када ме сажаљевају“.
„Сања, у почетку је у свакој новој средини тешко, док се човјек не
адаптира, ти си млада...а и рат је!? Свиђа ли ти се Ваљево?“- наставио сам.
”Град ми се не свиђа... отворено Вам кажем. Да је овдје лијепо звао би се
град Мостар, а не Ваљево, ријека би се звала Неретва, а не Колубара“...
Био сам затечен овим искреним и болним одговором.
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Не као психолог, него као обичан човјек. Мисли су ми се ројиле, емоције
су навирале...Брзо сам се вратио на професионални колосијек, и таман да
поставим питање, Сања ме поново изненадила питањем:
„О чему Ви, сада размишљате? Одакле сте? По говори бих рекла да нисте
одавде...!“ Изјаснио сам се ћутањем... Разумјели смо се...
Сањина појава и њена драматична исповијест су ми отворили врата
једног, до тада, за мене непознатог подручја људске муке и страдања,
психологије избјеглиштва. После неколико дана у ваљевском недељнику
„Напред“ је освануо мој чланак „Трауме ђака избјеглица“. Следила је
докторска дисертација о младим особама са избјегличким статусом и
њиховим емоционалним тешкоћама.
Све што сам од тог дана размишљао, читао, писао, истраживао и
изрекао на ову тему, носи печат Сањине драме, велику људску,
професионалну обавезу, дуг и одговорност према Сањи избјеглици из
Мостара и свим осталима, који су са својим породицама, пред ратним
страхотама и страдањима, спашавале „живу“ главу бежећи из свог
завичаја.
Моја размишљања и истраживања, о овом феномену су се,
углавном односила, као уосталом и у овом раду на младе особе,
адолесцентног узраста са избјегличким статусом.
За све што је добро у тексту, сваки налаз, који слиједи захваљујем
Сањи избјеглици из Мостара, симболу свих страдалника - избјеглица са
простора бивше Југославије.
За све оно што нисам умио изрећи, како сам мислио, а остало је у
мојој свијести, мислима и сновима, нека иде на моју душу, адресу, како
вам воља.
Р.Ч.
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„Вратићу се једном, родни доме,
Не знам тачно када...
Вратићу се једном родни доме,
Засад ти се враћам у уздаху моме-„
Мр сци псих Бојана Попадић
(Збирка пјесама:“Газећи боса по трњу“)
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Пихосоцијални аспекти избјеглиштва

Вијек, који је иза нас, био је обиљежен као вијек противрјечности,
“апсурда и људских дилема.“ У прошлом вијеку је дошло до популационе
експанзије, спектакуларних научних открића и, уопште, прогреса на свим
пољима људских дјелатности (на пољу културе, умјетности, образовања,
тржишта, економије...).
На пољу комуникација појавио се моћан систем комуникације Интернет (INTERnаtionаl NETwork) компјутерска мрежа свјетских
размјера, која је омогућила комуникацију међу људима, без обзира на
којим се тачкама земљине кугле налазили. Међутим, и поред афирмације
многих људских потенцијала и знања, од којих су неки прешли границе
наше планете, у прошлом вијеку људско биће је показало и своју другу,
мрачну страну. У прошлом вијеку вођени су најкрвавији ратови у
историји човјечанства. Планета земља је бомбардована најсавременијим
оружјем, трована је храна, вода, ваздух и земља. Такође, поред људским
умом и људским активностима изазваних несрећа, на планети су се десиле
многе природне непогоде које су за посљедицу имале велика људска и
материјална страдања. Према документу СЗО “Психосоцијалне посљедице
несрећа-превенција и вођење” (1993), у периоду од 1900 до 1988. године
339 милиона људи (без САД-а) било је погођено поплавама, 26 милиона
људи разорним земљотресима и приближан број, осталим природним
непогодама (тајфунима и циклонима). Све је то извазвало велике
материјалне штете и људска страдања. Међутим, осим општих
статистичких података о материјалним разарањима, није се располагало
објективним параметрима о психосоцијалним страдањима у ванредним
ситуацијама, све до седамдесетих година прошлог вијека, које се узимају
за почетак развоја “disаster” психијатрије, психијатрије и медицине
великих несрећа.
Прва систематска истраживања започео је Е.Стиерлин из Цириха
1909. године. Он је истраживао психосоцијалне посљедице код 21
преживљелог рудара у рударској несрећи и код 135 особа послије једног
земљотреса у Месини (1908) године.
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До тада многа психопатолошка стања, изазвана психосоцијалним
стресорима, објашњавана су само органским основама.
Следећи важан корак у придавању значаја психосоцијалним
узроцима и посљедицама, у ванредним околностима, су истраживања
извршена у Првом и Другом свјетском рату.
Наиме, опсервације војника и становништва, допринијела су да се схвати
утицај и значај психолошких и социјалних фактора у психогенези
психичких поремећаја. Даља истраживања подстакао је рат у Вијетнаму и
Линдеманова истраживања (1944). Овај аутор је истраживао психичке
посљедице код 491 испитаника који су настрадали у великом пожару у
ноћном клубу у Бостону.
Ова, и многа друга истраживања, бацила су ново свјетло на
посљедице ванредних догађаја. Дошло се до налаза да одређени утицај на
појављивање, природу и врсту психичких посљедица у масовним
несрећама, имају различити културни обрасци понашања, врста и
интензитет социјалне подршке, социјална структура страдалих итд.
Такође се дошло и до формирања квалитетнијих инструмената
истраживања, драгоцјених података за превентивне програме и
активности у ванредним животним ситуацијама. Једно од подручја, о
којем у психологији располажемо веома скромним знањима, је подручје
психологије избјеглиштва. Као и у многим другим подручјима, и у овој
сфери, важи правило, да је теорија једно, а пракса друго. Иако су, на
балканским просторима, народи кроз историју пролазили кроз трагедије
избјеглиштва, овај феномен је, до избијања рата 1992. године на
просторима бивше СФРЈ, био само један потиснути садржај, на који су
подсјећале приче и записи старијих генерација.
Подручје Балкана је, са разлогом, добило квалификатив ”буре
барута” јер је у историји то буре често пута експлодирало у форми ратова
или природних катастрофа. У хронолошком периоду, последњих десетак
година, катастрофични догађаји су поново ”актуелизовали (како рече др
Никола Иланковић) све раније трауме страдања и поново се доказало да су
помаци у сазријевању свијести великог броја људи минимални, или су
само (нееинволутивни) стереотипи који се понављају у одређеним
временским циклусима.”
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Избјеглиштво је свјетски феномен и свјетски проблем.
О величини овог проблема постоје прецизни статистички подаци.
Од колике је важности овај проблем говори и податак да је Европска
унија увела нову мрежу сателита којом се прати кретање избјеглица.
Сателити, укључујући и софистицирани Енвисат систем вриједан 1,4
милијарди фунти, који је у фебруару објелоданио министар за науку Лорд
Саинсбур, сада се користе за праћење избјеглица ван граница Европске
уније.
Ова нова иницијатива, позната под именом Глобално посматрање,
подразумијева и употребу сљедеће генерације ЕСА сателита који ће моћи
да из ваздуха сниме детаљну слику објекта мањег од три метра.
Филип Бускуин, европски комесар за истраживања, једном приликом је
рекао да ова иницијатива представља "добар примјер како је Европа у
стању да развије технологију која може да допринесе побољшању
квалитета живота и сигурности."(www.vrelа.co.yu, 2004)
Према подацима Билтена UNHCR-а, издатом поводом Свјетског
дана избјеглица, наведени су подаци који говоре да у свијету има
четрдесет милиона људи избјеглица. Од ове цифре, половина су млади.
Према подацима UNHCR-а од 20. јуна 2003, године, у том периоду
присилно је мобилисано и укључено у ратна дејства преко триста хиљада
младих испод 18 година. Стигматизација избјегличке катастрофе се види у
патњама појединаца, страдањима и патњама породица. Нарочиту патњу
проживљавају дјеца и млади који овај психички терет носе у својим,
ионако, због специфичности узраста, патопластичним психичким
сферама.

Дефиниције избјеглице
Поред ових алармантних чињеница, и поред тога што је
избјеглиштво проблем у свјетским размјерама које, по свом садржају,
спада у катастрофалне животне догађаје, и то догађаје који припадају
”роду најтежих савремених проблема”, наука овом проблему није
посвећивала адекватну пажњу. Прикупљајући знање о овој појави, први
корак се односио на анализу, прије свега, психолошке литературе:
ријечника, уџбеника, публикација и остале, доступне литературе у циљу
тражења психолошке дефиниције избјеглице.
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Труд је дјелимично био успјешан. Нисам успио наћи „чисто“
психолошко објашњење овог појма. Трагајући за дефиницијом, нашао сам
у једном стручном чланку, чија је тема избјеглиштво и који носи назив
„Избјеглица-како то (коме) звучи?“, реченицу аутора који лијепо каже
(али и потврђује наведену констатацију о недостатку дефиниције, п.а):
“Извјестан број људи, касније назван избјеглицама,...“(Крнета:1995).
Дакле, ”извјестан број људи - касније назван избјеглицама!?”
Ова креативна умотворина у форми, вјеште вербалне акробације са
аспекта хуманистичког психолога, је више од наслова чланка. Она на
драматичан начин одсликава вишедеценијско стање свијести, ниво знања
и поставља психосоциолошку дијагнозу о третирању планетарне трауме,
која данас, покрива просторе Авганистана, Источног Тимора, Еритреје,
Анголе, Руанде, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије...
У литератури постоје одређене дефиниције овог појма са
становишта правне, историјске, социолошке науке, а које се могу, уз
одређене допуне, али и пометње, примјенити и на психолошко објашњење
садржаја појма избјеглице.
У Конвенцији о правном статусу избјеглица из 1951.години се
каже:
”Избјеглица је особа која:
- има оправдан страх од прогањања због своје:
- расе,
- вјере,
- националности,
- припадности одређеној друштвеној групи, те
- политичког мишљења,
- налази се изван земље поријекла и
- не може се или се не жели ставити под заштиту те земље или се у њу
вратити због страха од прогањања. ”
Организација афричког јединства, која покрива одређене аспекте
избјегличких проблема у Африци, допунила је ову дефиницију
1951.године неким елементима који су је учинили објективнијом:
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- Избјеглица је било која особа која је присиљена напустити своју

земљу због вањске агресије, стране доминације или догађаја који
озбиљно нарушавају јавни ред у дијелу земље или цијелој земљи
њеног поријекла или држављанства.
Године 1984. група представника влада и угледних правника из Средње и
Јужне Америке усвојила је Картагенску декларацију. Картагенска
декларација је дефиницију избјеглице из Конвенције из 1951.године
учинила још објективнијом, укључивши у њу:
- особе које бјеже из својих земаља ”због тога што су њихови животи,

сигурност или слобода угрожени свеопштим насиљем, страном
агресијом, унутрашњим сукобима, грубим повредама људских права
или другим околностима које нарушавају јавни ред.”
( http://www.unhcr.bа/protection/pаrliаmentаriаns.pdf, 2004).
На основу разматрања одређених теоријских и практичних
димензија избјеглиштва, анализе досадашњих разних врста дефиниција
избјеглиштва и на основу методе „властите коже“ народа са ових
простора, формулисао са своју оригиналну дефиницију која у основи
полази и завршава у психолошким оквирима.
Она гласи:“
Избјеглица је особа која је присиљена да, због ратних страхота и
разарања, у својој средини, напусти мјесто становања и која услед
хроничног емоционалног трпљења последица психотрауматизације и
непредвидљивости трајања улоге избјегличког статуса, акумулира и
формира психопатолошки потенцијал који у новим, мирнодопским
околностима, пријети да се испољи кроз специфичну психопатолошку
симптоматологију у форми психичког поремећаја или психичке
болести“. Мада се, у литератури користи најчешће општи појам
„избјеглица“, који се обично користи за означавање свих категорија људи
који су против своје воље напустили своје куће и мјеста пребивалишта,
независно од тога какви су им планови и намјере о повратку у мјеста
пребивалишта и у своје домове, ипак се у пракси прави разлика између
избјеглица у односу на то гдје су избјегли и какви су им планови.
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Тако се “појам прогнане особе“, “избјегла лица“ или „интерно расељене
особе“ (displаced persons), користи за особе које су против своје воље
мигрирале и нашле сигурност у неким дијеловима властите земље, а под
појмом „избјеглица“ (refuges) се мисли на људе који су нашли уточиште
изван своје матичне земље.
У оквиру одређених свјетских правних конвенција дефинисана су
кључна права за заштиту избјеглица. Већина права за заштиту избјеглица
уједно су основна права из Универзалне декларације о људским правима
из 1948. године.
Права избјеглица су:
-

право на живот, слободу и сигурност;
право на тражење и уживање у азилу;
право на заштиту од мучења или окрутног, нечовјечног или
понижавајућег поступања или кажњавања;
право на заштиту од ропства или служинског односа (сервитута) ;
признавање особе пред законом;
слобода мишљења, савјести и вјероисповијести;
право на заштиту од произвољног хапшења и притварања;
право на заштиту од произвољног мијешања у приватни живот,
дом и породицу;
слобода мишљења и изражавања;
право на образовање;
право на учествовање у културном животу заједнице. (Ibidem)

Правна дефиниција избјеглица се углавном своди на њихова
социјална права и социјални статус. Нарочито је научнике иритирала
чињеница о дихотомној подјели људи на избјеглице и не-избјеглице, која
не може задовољити психолошке, социолошке студије и аспекте
објашњења ове појаве. Овај празан простор покушао је да премости М.
Месић, са Филозофског факултета из Загреба, у једној студији о
избјеглицама.
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Он је, на основу истраживања 1247 избјеглица са простора бивше
Југославије, извршио категоризацију избјеглица у одговарајући тип.
За основни критеријум категоризације неког избјеглице узео је
степен опасности којем је избјеглица био изложен у времену прије
избјеглиштва. На овај начин аутор је дошао до шест категорија
избјеглица:
1. ”антиципирајуће избјеглице''/расељене особе,
2. полуизбјеглице/полурасељеници,
3. изнуђене избјеглице/расељеници,
4. ратне избјеглице/расељеници,
5. прогнаници и
6. логораши/избјеглице/расељеници.
(www.pilаr.hr/drustvenаistrаzivаnjа)
Психологија избјеглиштва је подручје које, као што смо претходно
навели, није у досадашњој психолошкој науци довољно обрађивано.
Постоји више разлога зашто је то тако. Основни разлог лежи у
чињеници да је избјеглиштво феномен који се повремено јавља и
повремено заокупља интерес и пажњу научника. Овим феноменом су се,
због његове специфичности, углавном бавиле правне, хуманитарне
организације и хуманитарци појединци. То је сасвим оправдано јер, први
кораци у помагању људи су хуманитарни ангажмани који имају за циљ да
се избјеглим особама помогне у спасавању физичког интегритета,
обезбјеђивању смјештаја, одјеће, обуће, исхране и здравствене заштите. За
ове активности су, историјски гледано, људи одавно обучени јер је
историја ратних сукоба одавно присутна у историји цивилизације.
Међутим, када се ради о психолошкој помоћи и подршци, о овом
феномену се није много у науци ни знало а, такође с обзиром на историју
психологије, није било ни стручњака који су оспособљени за сагледавање
и пружање ове специфичне помоћи.
Ратна збивања 9о-тих година прошлог вијека, поред осталог и на нашим
просторима, актуелизирала су овај проблем, са политичког, хуманитарноекономског, социолошког и психолошког аспекта.
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Специфични друштвено-политички догађаји на просторима бивше СФРЈ
покренули су вијековне историјске несугласице и фрустрације,
активирали су акумулирану негативну енергију и трансформисали је у
ратни пожар.
Ратни пожар је покренуо талас избјеглица којима је била потребна
психосоцијална помоћ. С обзиром на специфичности рата и избјеглиштва,
психолози су добили посебну улогу, одговорност и простор за ангажовање
својих знања у пружању помоћи.
Изражене потребе за психосоцијалном помоћи и подршком довеле су
до формирања тимова и удружења стручњака разних профила. Они су,
поред пружања психосоцијалне помоћи трауматизованим људима и
групама, кроз разне стручне пројекте, програме и мреже психосоцијалне
подршке, паралелно, такорећи ”у ходу”, вршили истраживања, одржавали
стручне скупове, размјењивали и прикупљали искуства са терена.
Феномен избјеглиштва, као посебан облик присилне, нежељене миграције
становништва је, по свом садржају, близак катастрофалним животним
догађајима. „Поред избјеглиштва, у катастрофална животна догађања
сврставају се и ратови, поплаве, земљотреси, пожари - све оне велике
промјене у спољашњем окружењу, за које су карактеристична разарања и
губици таквих размјера да долази до поремећаја социјалне структуре и
социјалних функција друштва (Тиернеј).” (Влајковић и др., 2000).
Према статистичким подацима, процјењује се да је рат у бившој
Југославији протјерао близу 4 милиона људи у избјеглиштво. Овај податак
представља петину становништва бивше Југославије. Феномен
избјеглиштва на просторима бивше Југославије представља специфичан,
како историјски проблем, тако и проблем са становишта етничких односа
између бивших конститутивних народа СФРЈ и веома сложен
психосоцијални проблем. Наиме, највећи број ових људи неће се вратити
у своје предратне просторе и домове и биће, највјероватније, присиљен да
годинама живи у ”туђим кућама”, избјегличким камповима, страним
земљама и страним културама.
Колико год држава, друштво и шира свјетска заједница улажу у помоћ
избјеглицама, ипак је избјеглиштво катастрофична животна ситуација коју
најчешће прати безнађе, сиромаштво, траума.
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Као посљедица ванредне ситуације, организовани су разни програми
психосоцијалне подршке, чији је основни циљ усмјерен на ублажавање
ратних посљедица по принципу “корак по корак.“
Рад је започео са циљаним групама као што су:
-

-

дјеца узраста 7-10 година.
старија дјеца и млади до 18 година животне доби,
просвјетни радници (учитељи, васпитачи, наставници) у
избјеглиштву и групе волонтера за обуку за рад са избјеглицама
(из редова избјеглица и домаћег становништва),
породице погинулих и, на крају, у данашње вријеме,
актуелизован је рад са трауматизованим особама и породицама од
којих највећи дио чине ратни ветерани.

Избјеглиштво прате бројне посљедице. Најтеже су посљедице
психичке природе које, због своје природе, могу бити видљиве и латентне,
али оне трауматизују личност избјеглице и све оне друге, чланове
породице, на примјер, који су на неки начин у психолошком и социјалном
контакту са њима. Многе катастрофичне животне ситуације, као што су:
земљотреси, поплаве, пожари, карактерише, да кажемо једна ”нормалност
дистрибуције патолошких садржаја” од почетка до краја ситуације. За
избјеглиштво је карактеристично да фазе, кроз које пролази избјеглица,
избјегличка породица, имају одређени психосоцијални спецификум, чија
је основна карактеристика непредвидљивост трајања, како појединих фаза
избјеглиштва, тако и укупне избјегличке ситуације. Такође, не може се
рећи која је од фаза тежа за особу која проживљава и пролази кроз
избјеглиштво. На примјер, тешко је извагати шта је теже, сама ситуација
која претходи одлуци да се бјежи, која би се могла назвати првом фазом,
да се ”спаси глава, породица” или сам бијег који носи са собом такође,
одређену психичку трауму.
Такође, када је опасност ”прошла”, фаза интеграције није нимало
мање болна за сваку особу. У тој фази је разрјешење, али ”разрјешење”
које је уствари отварање и рјешавање старих и нових проблема јер живот
тече даље.
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Живот тече даље, али пред избјеглицом је дуг период прилагођавања,
прилагођавања на нову животну средину, која је често одвајање од ”мајке
земље”, на нове људе, на нову радну средину, на нову школску средину и
све то са ”пртљагом” психичких, физичких, социјалних траума и
неријешених проблема, пре свега егзистенцијалних проблема.
Ситуације кроз које пролази популација избјеглица су, по свом
садржају, катастрофална животна догађања која су карактеристична по
погибијама, разарањима, губицима, ударима, који доводе до поремећаја
социјалне структуре, социјалних функција друштва, поремећаја менталног
здравља и, уопште, индивидуалних људских драма. Међутим, личност
човјека је тако структуирана да се, као и свако живо биће, не предаје
олако, пред животним недаћама. Међутим, осим неких спорадичних
публикација о психолошким проблемима избјеглица, у оквиру
истраживања у вези са посттрауматским стресним поремећајима
узрокованим ратним траумама (нпр. Савјак, Слодњак; 1997), те два
релевантна психолошка зборника са приказима теоријских модела,
емприријских истраживања и терапијских поступака у раду са
избјеглицама у рату и непосредно након рата, ове теме код нас још нису
научно обрађиване.
Досадашња сазнања и практична искуства у раду са избјеглицама су
показала да људи, у процесу превладавања посљедица избјеглиштва,
пролазе кроз неколико фаза.

Фазе превладавања∗

Лазарус под превладавањем подразумијева ”когнитивне и
бихејвиоралне напоре усмјерене на савладавање, редукцију и толеранцију
унутрашњих и спољашњих захтјева који се јављају у стресној интеракцији
особе и спољашње средине.”(Влајковић и др.,2000). Он даље наводи,
следеће фазе превладавања:
- наслућивање или опомена,
- удар ( конфронтација) и постконфронтација.

∗

Фазе су написане уз ослањање на књигу Психологија избјеглиштва од Ј. Влајковић и
сарадника, дјело цитирану у раду
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По мишљењу наших аутора (Ибидем), избјеглиштво треба
посматрати у контексту треће фазе, али је неопходно анализирати све што
је претходило овој фази, тј. неопходно је анализирати претходне двије
фазе.
Наслућивање или опомена
У првој фази, фази наслућивања, ванредни догађај, катастрофа се није
још десила али,опасност ”виси у зраку”. У овој фази, на просторима
бивше СФРЈ, дошло је до миграција појединих дијелова становништва,
углавном са простора за која је степен угрожености квалификован као
”непосредна ратна опасност.” У овој фази избјеглице су, у новој средини,
пролазиле кроз подфазу неизвјесности коју је карактерисала глад за
информацијама. Информације су се размјењивале међусобно, интензивно
су се слушали радио и тв вијести, читала се штампа, везе су се
успостављале преко радио-аматера. На све друге могуће и немогуће
начине се покушавало доћи до информације. Ова глад за информацијама
је, уствари, одражавала унутрашњу напетост и потребу за успостављањем
психосоцијалне контроле, како појединца, тако и породице. У зависности
од низа познатих и низа непознатих фактора, личност користи разне
начине превладавања ове узнемирености.
Углавном, према Лазарусу, користе се палијативне форме
превладавања.
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Палијативне форме превладавања

Минимизација проблема
Основна карактеристика овог начина превладавања је емисија
оптимизма, коју су избјеглице манифестовале кроз увјерења да су ту тек
толико, ”док се ситуација не смири” и да ће кући ”ускоро”.
Неприлагођени новој ситуацији и изложени психолошкој
пропаганди, нису се одрицали свакодневних, текућих мисаоних и
практичних ангажовања и навика. Прављени су оптимистички планови
везани за ”скорашњи повратак”, узимали су се ”слободни дани” за
збрињавање дијелова породице код рођака, пријатеља, хуманитарних
организација, Црвеног крста, прије свега. Планирали су годишње одморе,
а и на низ других начина, са извјесном дозом стрепње, настојали су да се
одрасли чланови породице, углавном мушкарци, врате у завичај на своје
радно мјесто, иако је цјелокупна ситуација попримала ратни пожар.
Дистанцирање од проблема
Најупечатљивији примјер дистанцирања од проблема су
манифестовали становници вишенационалних средина који су живјели
под ирационалним увјерењем '' да се то њима не може догодити”.
Типичан примјер су становници Сарајева, вишенационалне средине, под
чијим кровом је прије рата живјело преко тридесет нација. Ни у једној
варијанти у свијести ”обичних” становника Сарајева није било мјеста
ратним разарањима и свему осталом што носи ова катастрофична
ситуација. Поред узнемирујућих вијести из осталих република тадашње
СФРЈ о ратном пожару, становници Сарајева су ”нормално” обављали
своје свакодневне животне активности и бринули своје животне бриге.
Позоришта, кафићи, биоскопи су радили као да се ништа, или барем
ништа нарочито, не дешава у њиховом блиском окружењу.
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Одбијање да се мисли о пријетњи
Карактеристичан примјер за ову форму преовладавања, наводи
Јелена Влајковић у свом чланку у књизи ''Психолошки аспекти
избјеглиштва''. ”Млада жена са двоје дјеце, од којих је једно инсулинзависни дијабетичар, напустила је Сарајево у посљедњем тренутку.
На питање:”Да ли се тада већ пуцало у Сарајеву?, слиједио је
одговор: „Јесте, али није у нашој улици.''(Влајковић и др.,2000).
Суочавање са пријетњом
Карактеристика овог начина преовладавања је рационално
понашање. Људи, који су на вријеме уочили и правилно процијенили
опасност, на вријеме су се организовали и напустили ратно подручје.
”Једноставно речено, донијели су разумну одлуку, „спаковали су се и
отишли.”
Удар (конфронтација)
У другој фази, која носи назив фаза удара или конфронтације,
ситуација је сасвим јасна. Катастрофа се испољава у свим својим
варијантама. У овој фази физички и психички интегритет човјека је
максимално угрожен. Палијативне форме преовладавања не помажу, чак
и одмажу. У овој фази се испољавају разноврсни, старији , познати и у
животињском свијету облици борбе за ”голи опстанак”, за ”голи живот”,
а то су: борба и бјекство из угроженог подручја. Ова фаза има, поред
реалне опште опасности, и елемената стреса. Људи бјеже на разне
начине и у разним правцима. У зависности како су и на који начин
прошли кроз претходно наведене фазе превладавања и колико су били за
то припремљени, физички и психички, зависи даље понашање. Једни
бјеже организовано, други неорганизовано, једни се боре организовано,
други неорганизовано, у зависности од низа других елемената који су
део укупне катастрофе. Од понашања и исхода преовладавања
претходних фаза зависи процес преовладавања у следећој фази, фази
конфронтације.
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Постконфронтација

Трећа фаза је фаза постконфронтације. Ово је уствари фаза
избјеглиштва. Фазе које претходе овој фази имају колико-толико ”рок
трајања”, а фаза избјеглиштва је фаза која може да траје мјесецима,
годинама, па и цијели живот. Интересантно је да психолози нису
имали јединствен стручни назив за избјеглиштво. Користили су се
разни термини као што су стрес и траума (Ван дер Вер и Лифтон).
Избјеглица доживљава свакодневно стрес или трауму. Стрес или
траума се доживљавају од стајања у реду за хуманитарну помоћ, за
”парче хљеба”, при губитку пријатеља, често и најмилијих чланова
породице, губљењу посла, занимања, живот у избјегличком кампу је
такође трауматичан…Запажања неких наших аутора говоре и о
специфичним потфазама фазе конфронтације или избјеглиштва.
Избјеглиштво има све елементе егзистенцијалне кризе. Појам криза, у
свом изворном значењу, потиче од грчке ријечи крисис и означава
животне ситуације у којима појединац, група или друштвена заједница
доносе одлучујуће, судбинске одлуке.То су одлуке у форми „бити или
не бити“. Најчешће су то одлуке које разрјешавају дилеме живот или
смрт, побједа или пораз, спасење или проклетство. Џералд Каплан,
родоначелник превентивне психијатрије, кризу сматра „прекретницом,
ризиком, и шансом, опасношћу, и могућношћу.“ Период
постконфронтације карактерише неколико фаза.
Фаза лаке еуфорије
Прва фаза избјеглиштва ја фаза лаке еуфорије. Ова етапа је
карактеристична
по
когнитивном
редефинисању
проблема:
”Најважније је да је глава на рамену”, ”важно је да смо живи и
читави”, ”важно је да смо избјегли опасности”. Као што и сам назив
говори, ово је фаза попуштања напетости, смирења, извјесног
олакшања и психичког опуштања.
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Следећа фаза избјеглиштва је фаза када се ”сабирају и одузимају”
утисци, губици и добици, када се свест проширује и поприма нове
видике.
Фаза туговања
Туговање је, по дефиницији, емоционални одговор на губитак.
Под губитком се подразумијева губитак вољене особе, материјалног
добра и сл. Фаза туговања је сложен процес који се одвија кроз
неколико потфаза. То су:
Прва потфаза

У овој потфази доминира шок и невјерица а особа је преплављена
механизмима одбране, од којих доминира порицање губитка,
потискивање, рационализација. Личност се осјећа конфузно,
обезвријеђено, изгубљено. Доминирају емоције жалости, плач и
реакције на соматском плану (стезање у грудима, „кнедла у грлу“,
гушење и сл.).
Друга потфаза
Овај дио је карактеристичан по евоцирању сјећања на изгубљену
особу, објекат, ситуацију и по испољавању рационалних мисли и
активности. Особа покушава да се помири са губитком, али губитак се не
може прихватити у потпуности. У овој потфазо се и даље јављају стања и
емоције туге, плач и реакције на соматском плану (губитак апетита, итд.).
Трећа потфаза
У овом дијелу се емоције смирују, особа показује интерес за
дешавања у својој средини, враћа се својим обавезама, пословима,
комуникацијама. Често се понављају сјећања на губитак, али у овом
периоду личност и даље има тужна осјећања, депресивнни садржај,
носталгична осјећања, али у знатној мјери контролише своје емоције и
понашање.
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Карактеристично за младе особе избјеглице је да постају свјесне
изгубљеног дома, школе, пријатеља, завичаја.
У овој потфази млада особа се ослања на разум. Враћа јој се нада у
живот, као и нада да ће се вратити у завичај. Млада пјесникиња Бојана
Попадић је у својој пјесми „Повратак“ на сликовит начин описала своју
наду и оптимизам, саставне елементе ове потфазе стиховима:
„Вратићу се једном, родни доме,
Не знам тачно када...
Вратићу се једном родни доме,
Засад ти се враћам у уздаху моме-„
(Попадић;2001).
Ријеч повратак у ријечнику адолесцената избјеглица је једна од
најчешће коришћених ријечи јер одражава доминирајућу тенденцију у
размишљању младих особа избјеглица у смислу повратка у завичај.
У овој потфази особа постаје свјесна да су јој у новој средини
угрожене одређене потребе, прије свега потреба за самопоштовањем и
потреба за прихватањем. Ово је период прилгођавања новој школи,
друговима, наставницима, период борбе за идентитет у новој средини. За
разлику од туговања одраслих, млади, услед своје укупне психодинамике,
углавном, брже преовладавају туговање и имају већу способност
адаптације.
Фаза протеста
Фаза туговања се превладава, али се дешава да прелази у фазу
протеста. У овој фази људи често „своде рачуне“, порцјењују свој статус.
Резултат овог „рачуноводства“ најчешће је процјена да је избјеглички
статус, у крајњој линији, понижавајући и да треба да га промијене. Отуда
се јавља протест, сукоби са члановима организација које су задужене за
избјеглице, сукоб са рођацима, долази до прекида рођачких веза,
разочарења, љутњи, бијеса и сл. Ипак, процес превладавања, као и живот
уосталом, тече даље.
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Једни се адаптирају на нове животне услове и ситуације, други
ситуацију прихватају са резигнацијом, трећи размишљају о повратку, или
се, када процијене да су се стекли услови, враћају у завичај или иду даље,
у друге земље.
Често је пут избјеглице почетак ”новог” живота. Живот се често
наставља у новој средини, културно, социолошки, психолошки,
географски различитој од завичајне средине. Избјеглиштво, нарочит
утицај има на најрањивији дио популације избјеглица, а то су младе особе.
Млади људ, због својих развојних, интрапсихичких процеса, пролазе кроз
кризе и због тога захтијевају посебан приступ и третман.
У избјеглиштву су блокирани, ометени основни адолесцентни
процеси
моторног,
моралног,
интелектуалног,
емоционалног,
психосексуалног и социјалног сазријевања. Млади са статусом избјеглице,
за разлику од својих вршњака старосједилаца, суочавају се истовремено са
два психосоциолошки захтјевна процеса, са одрастањем и са
превладавањем посљедица бројних губитака због ратних збивања.
Нарочито је у избјеглиштву угрожен процес формирања идентитета код
младог човјека. Младе особе адолесцентног узраста су иначе, у ванредним
ситуацијама, а посебно у ситуацијама ратних збивања и разарања, без
заштите коју имају дјеца и одрасли. Дјеца су заштићена родитељском
бригом и пажњом и нису у стању да објективно сагледају
проблематичност и озбиљност догађања, да процјене евентуалне
опасности и посљедице. Одрасли су заштићени својим животним
искуством и својим животним знањем. Адолесценти су негдје „на пола
пута“. За њих се каже да нису ”ни велики ни мали”. Они немају све ове
заштитне механизме, а експонирани су, као и остала избјегличка
популација, траумама избјеглиштва. Посебан удар на младе особе са
статусом избјеглице је губитак основних базичних ослонаца, које су
имали у завичају. За врло кратко вријеме, наравно, неприпремљени,
насилно одвојени, долазе у нову средину, без пријатеља, рођака. Слиједи
адаптација на школу, на нове другове, на систем рада, на другачију
културу, говор, жаргон.
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Велики број младих одлази у избјеглиштво са мајкама јер очеви,
углавном остају на фронту, а што опет изискује улагање менталних
напора у адаптацију, на нове породичне обавезе, улоге и одговорности.
У немогућности да се адаптирају, неки упадају у депресивност,
анксиозност, изолацију и усамљеност. Оптерећени и ухваћени у многе
дилеме, избјеглице, покушавају да изграде или да се прилагоде ”новом
свијету” и новом систему вриједности.
Због тих и низа других услова, адолесценти убрзано сазријевају, а
цијена тог и таквог сазријевања нам, у цјелини, још није позната и отуда
се јавља потреба за интензивнијим истраживањем и битнијим
ангажовањем психолога. Осим тога, с обзиром на сву сложеност
друштвене збиље, неопходно је имати у виду претпоставке и о томе да је и
популација младих са статусом старосједилаца, на посредан начин,
осјетила трауме избјеглиштва. Свака од ових популација, адолесценти са
статусом избјеглице и адолесценти са статусом старосједилаца, пролазе
кроз своја специфична искуства, добитке и губитке у односима и
контактима са „оним другим“.Условно речено, општи губици, који прате
избјеглиштво, донекле су јасни и расвијетљени (Слика бр.1). Многа од тих
искустава су се генерисала у психосоциопатологију (материјални губици,
анксиозност, депресивност, агресивност, суицидалност, сензитивност,
стрес, брига, страх…).
БЛИСКИХ
ЛИЧНОСТИ,
ЧЛАНОВА
ПОРОДИЦЕ

ИМОВИНЕ

СОЦИЈАЛНЕ
МРЕЖЕ

СМИСАО ЖИВОТА

Слика бр.1 Губици који прате избјеглиштво
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УЛОГЕ И
МЈЕСТА У
ДРУШТВУ

Наравно, трауматски доживљаји и животне кризе не дјелују истом
мјером на све младе људе. С обзиром на ову чињеницу, сваки случај
захтијева специфичну психосоцијалну обраду и помоћ. Свака
трауматизована личност је прича за себе и креће од почетка: од личног
развоја, породичне констелације, структуре личности, актуелног
психосоцијалног статуса, природе трауме, планова и сл., па до
специфичног третмана. Стручна литература би се, са становишта
данашњих знања, о психосоцијалним посљедицама рата по младе, могла
груписати у два основна подручја:
1.
2.

утицај рата на психолошки развој и здравље дјеце и адолесцената
и
психосоцијалне интервенције усмерене на дјецу и адолесценте
током и након рата.

Превладавање криза зависи од низа фактора.
У првом реду зависи од:
физичког здравља,
менталног здравља,
структуре личности,
нивоа социјалне интелигенције,
нивоа емоционалне интелигенције,
образовања,
породичне констелације,
нивоа трауматизма чланова породице и
материјалног статуса.
Пошто су ванредне ситуације, како их име и описује, ванредне и
непредвидљиве, понашање адолесцената, такође, носи одређену дозу
непредвидљивости. У таквим ситуацијама, младе особе, осим
конвенционалне психолошке помоћи и подршке за превладавање криза,
захтијевају специфичну психолошку и педагошку помоћ због:
- специфичног склопа личности,
- нивоа емоционалне зрелости,
- патопластичног емоционалног профила,
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-

нивоа социјалне интегрисаности,
образовног статуса,
васпитног статуса и
хронолошког узраста.

Уз низ наведених фактора, у процесу превладавања, специфично
мјесто заузима систем општих и специфичних вјеровања.
Вјеровања су основа сваке наде и оптимистичког расположења. Овдје
треба нарочито истаћи вјеру у сопствене снаге и могућности, вјеру у Бога,
правду, слободу. Нарочито је значајан феномен религиозности код младих
особа. Феномен је значајан из више разлога.
Прво, према многим истраживањима (Младеновић, Кнебл; 1988),
религиозност младих је стално у порасту. Друго, како каже Божин,
''религиозност је по дефиницији генерализовани ресурс отпорности и њена
дугорочна, посредничка улога у обликовању исхода превладавања
стресора заслужује и даље нашу пажњу.“(Божин; 2004).
У периоду младалаштва, када млада особа губи „нестајућу сигурност
дјетињства“, улази у период када се апстрактне когнитивне способности
интензивно развијају. Ове способности омогућавају младим особама да
стварају одређене теорије и вриједности о свијету који их окружује.
Са коликом пажњом се млади „баве“ свијетом око себе, толико, ако
не и више, баве се собом, смислом животне оријентације. У тој великој
мисаоној, емоционалној и практичној преокупацији, одређена улога и
мјесто припада способности религиозне интроспекције. Као што рече
Шимун Шито Ћорић: “Библијска слика горућег грма више се не схвата
дословце као у ранијим годинама, већ у директном смислу које та слика у
одређеном менталитету означава, тј.управо оно што је њоме „пјесник хтио
рећи.“(Шимун Шито Ћорић, 2007). Основни проблем код свих фаза
превладавања је у томе што оне нису временски ограничене, нису
континуиране. Превладавање може да тече у смјеру адаптације или
маладаптације.
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Пред психологе практичаре се поставља питање :“Како процијенити
квалитет - резултат криза превладавања?“
Хамбург и сарадници су издвојили три критеријума на основу којих се
врши процјена ефикасности превладавања:
a) до које мјере је ублажено лоше и непријатно осјећање, посебно
анксиозности,
b) до које мјере је сачувано осјећање самопоштовања,
c) да ли су сачуване интерперсоналне релације (Влајковић и др.,2000).
Породица у избјеглиштву
Породица, као друштвена заједница коју чине особе које су у крвном
сродству или су у брачним везама и који заједнички живе, има снажан
психолошки утицај на своје чланове. Научни радници су основне
психолошке појмове о развоју личности ставили у контекст породице.
Многи структурални елементи личности, разне форме понашања су
формиране и под утицајем породичних односа, нарочито односа на
релацији родитељи - дјеца. Стара кинеска мудрост каже да је породица
мјесто највеће могуће људске среће, ако је породица у реду - али и мјесто
највеће несреће - ако породица не функционише како треба.
Породица, као основни образац међуљудских односа и социјалнх
норми у избјеглиштву, има значајан утицај на понашање својих чланова.
Прва на удару ратних страхота и губитака је породица. Избјеглиштво, у
животу и динамици сваке избјегличке породице, представља значајан
животни догађај. Ова ситуација ”трансформише породицу, њен идентитет
и њен начин живота”. ”Избјеглиштво постаје дио породичне историје, оно
улази у породично наслијеђе и предање.”(Ibidem)
Иако су, на први поглед, избјегличке породице, због губитка предратног
социјалног статуса и добијања новог, избјегличког статуса, изједначене,
оне се у суштини разликују.
Разликују се по:
- свом саставу (потпуне, непотпуне, разорене), избјегличке
породице су најчешће састављене од дјеце и жена;
- материјалном статусу, образовању, националношћу,
религиозној припадности, културним, моралним и
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-

социјалним вриједностима
вриједностима, мјесту становања (село, град);
интензитету и времену експонираности ратним траумама;
интензитету доживљеног стреса и
плановима за будућност (останак у новој средини, одлазак
из завичаја и сл.).

Према подацима UNHCR-а из 2002. године, међународну заштиту је
требало отприлике 20,7 милиона људи на пет континената. Према
статистичким подацима UNHCR-а,, 48,9 % популације су биле жене
(Слика бр.2). Одрасли мушкарци и млади војно способни су остали на
ратишту. Процјењује се да је 45,6 % популације о којој се брине UNHCR
млађе од 18 година, 12,8 % је млађе од пет година (Слика бр. 2).
(http://www.unhcr.bа/protection/pаrliаment
mentаriаns.pdf (март-2004)

Слика бр.2 Хронолошка доб избјегличке
популације (2002.
(2002.год.)
100%
80%
До 18 год.

60%

До 5 год.
40%
Остали
20%

Укупно

0%

Породице избјеглица на просторима бивше Југославије се по много
чему разликују од избјеглица на другим
другим, свјетским просторима. Услед
неких специфичности везаних за ратна збивања, оне су биле изразито
вулнерабилне. Прије свега, ратна збивања у периоду 1992-1995. година су
на неки начин ”наставак” незалијечених рана и неријешених
међунационалних конфликата и националних траума из ранијих ратова
(балканских, Првог и Другог свјетског рата).
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Друго, рат је вођен између народа који говоре истим језиком, имају
сличну прошлост, иста имена, који су културно и просторно блиски.
Треће, рат је вођен са првим комшијама, бившим пријатељима,
колегама, рођацима, а ратних страхота нису биле поштеђене ни
национално мјешовите брачне заједнице. Ове, национално мјешовите
брачне заједнице сматране су здравим кохезионим ткивом друштва и
најприроднијим мостом за премошћавање ксенофобије, мржње,
нетрпељивости међу народима.
Илустрације ради, навешћемо резултате истраживања М.
Звонаревића и Н. Сламника и В. Спитек из 1972. године, у коме су, у
оквиру испитивања јавног мјења, поставили узорку становника СР
Хрватске питање:
“Шта мислите о браковима које склапају припадници разних
југословенских народа (нпр. између Хрвата и Срба и слично)?“ . Добијени
су ови одговори:
„ - Брак је ствар љубави, а не националности..................77,2%
- Боље је да брак склапају припадници истог народа......8,9%
- Боље је да брак склапају припадници разних народа....6,4%
- Без одговора............................................................7,6%“
(Звонаревић, 1985).
Међутим, са почетком рата, у многим срединама, под утицајем
одређених политичких, религиозних и националистичких тенденција,
долазило је до промјене свијести, ставова и мишљења о мјешовитим
браковима. Актуелизирале су се старе пароле у смислу:“Брак између
Жидова и не-Жидова треба обесхрабрити“.(Ibidem). Резултати тог
психолошког ”рада” довелсу и до редуцирања формирања брачних
заједница мјешовитог националног састава и до распада једног броја
формираних брачних заједница.
Клица многих породичних злочина и тортура је често била у
различитости националног бића супружника. Навешћемо један прилог из
новинског чланка о неким утицајима, који су прије рата сматрани
слободом „личног избора“ и посебним вриједностима, а касније, на
почетку и током рата, прешли су у форму фашистичких ставова. Имена
особа која су учествовала у интервју су небитна, битна је суштина
изговореног.
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”Мјешовити бракови су нужно зло. За сретан брак није довољан само
спој двају тјелеса, потребан је спој душа, срдаца, мисли, празника...Тога
нема у мјешовитим браковима нема.
Што би требало учинити? То су радили фашисти! Нисам за забрану,
али такви бракови нису идеални и треба их избјегавати. Значи треба
'мирисати' само цвијеће из свога врта? Треба дјевојке и младиће учити да
кад склапају животну заједницу воде рачуна да та заједница буде у склопу
исте вјере и нације јер такав брак има више јединства и слоге. То је
фашизам? Није! То је живот и реалност...” (Ibidem).
Овакав „салто мортале“ у главама људи није се прије рата могао,
малтене, ни замислити а, ето, на почетку рата 1992. године,, то је у неким
случајевима „живот и реалност“.
Даље, вулнерабилност избјегличких породица потиче и од чињенице
да готово нема породице на просторима бивше Југославије која не вуче
неко високо трауматизовано искуство из прошлих ратова. Готово да нема
породице која није изгубила неког свог члана породице, ближег рођака, у
прошлим ратовима. Многа дјеца су у прошлости одрасла без очева ии
мајки, који су животе изгубили у неком од прошлих ратова. Феномен
”дијете палог борца” је, на просторима бивше Југославије, траума која је
присутна кроз многе генерације. Нажалост, на овим просторима није се
могла створити здрава основа за помирење народа.
Знатан број избјеглица са простора бивше Југославије је био присиљен
да живот настави у новој средини која је по културолошким, политичким,
историјским, психолошким, социјалним параметрима, различита од
средине у којој су живјели. То је доводило до феномена ”културног шока”.
Под ”културним шоком” се подразумијева интензивно емоционално стање
које проживљава особа која се нашла у социјалној средини, која се
разликује по обичајима, навикама, начинима комуникације и сл, од
средине у којој је особа живјела.
Симптоми културног шока су: преосјетљивост, туга, осцилације
расположења, повлачење, депресивност, одсутност, пад фрустрационе
толеранције, агресивност, носталгија за завичајем. Често су чланови
избјегличких породица раздвојени. Ову сепарацију, а нарочито суочавање
са осјећањима патње за својом средином и новом средином, тешко
подносе млади. Њима недостају многе активности којима су се раније
бавили, нарочито у слободно вријеме.
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Њихове „слабе тачке“ долазе до изражаја у комуникацији са
припадницима других народа, раса, вјера.
Многе избјегличке породице су смјештене у „основним условима“
становања. без „благодати цивилизације“ на које су навикли, као што су
телефон, радио,ТВ, компјутер, водовод и сл. Све ово појачава дејство
културног шока и негативно дјелује на ментално здравље.
Генерално гледано, породично функционисање је угрожено у односу
на следећа три аспекта:
1. Биолошки
-

-

Услед лошег материјалног стања угрожено је обезбеђење
основних билошких потреба-одјећа, обућа, смјештај,
исхрана и хигијена.
Репродуктивна функција породице је угрожена (долази до
смањења наталитета, пораста морбидитета,
инвалидности...).

2. Васпитна функција
У избјеглиштву је породица због природе ратних збивања
редуцирана. Највише је било породица у којима је физички
присутна била мајка, која је преузимала функције и улогу другог
родитеља. Мушки родитељи су углавном били на ратишту. Један
дио дјеце
био је смјештен у породице рођака, пријатеља,
познаника, што је све имало битног утицаја на форме и динамизме
васпитног дјеловања...
Економска функција

Многе породице су остале без стана, запослења. Због губитка
запослења старији чланова су присиљене да живе од хуманитарне
помоћи, да раде најтеже физичке послове, који су иначе најслабије
плаћени. Породични планови се своде на пуко преживљавање.
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Све то утиче на стварање економске несигурности код чланова
породице. Сви горе набројани фактори имају одређене реперкусије и на
психосцијалну климу у породици.
Није ријетко да због неких од наведених фактора долази до сукоба
чланова породичног домаћинства, сукоба између дјеце, међу
супружницима, са члановима породице домаћина.
Избјеглички статус је често окидач за многе психосоматске поремећаје,
настанак и развој посттрауматског ратног стреса, ситуационих неуротских
реакција, психотичних декомпензација, социопатских и психопатских
образаца понашања.
У новој средини избјегличка породица је, без обзира на одређену
психосоцијалну помоћ и подршку, ипак, на неки начин, психосоцијално
маргинализирана.
Укупан континуитет и квалитет породичног функционисања
избјегличке породице је нарушен. Свако избјеглиштво је губитак нечега.
Свака породица и свака индивидуа је, на неки начин, трауматизована.
Породични живот у избјеглиштву се обликује под утицајем и разлозима
који су у самој породици, новој средини, породици домаћина.
С обзиром на циљ и задатак истраживања у сљедећим поглављима
ћемо се посветити опису социопсихолошких и психопатолошких
садржаја, емоционалних тешкоћа, који су уско везани за психологију
избјеглиштва, са посебним акцентом на специфичност психологије и
психопатологије највулнерабилнијег дијела избјегличке популације, на
категорију младих.
Емоционалне тешкоће
Када се научници баве емоционалним тешкоћама, пред њих се
изнова поставља основни проблем, а то је дефиниција основног елемента
емоције. Иако је емоција појам који је прихваћен у свим развијеним
језицима, његово значење још није у потпуности дефинисано. Емоција је
појам који поред осталог указује на комплексна стања и процесе осјећања
и обично захтијева накнадну ознаку љубави, мржње, страха, храбрости
итд. са варијацијама тих ознака.
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Емоције су праћене одређеним психофизиолошким процесима и
промјенама, као и промјенама у понашању. Осјећањима изражавамо наш
однос према људима, предметима, стањима, збивањима, према себи,
једном ријечју, свему што је у оквиру наших животних интеракција.
Емоционално изражавање је под великим утицајем одређене
средине, која има свој „емоционални језик“ и под утицајем је одређених
индивидуалних карактеристика. Када се бавимо процјеном нормалности
одређеног емоционалног испољавања, тада наилазимо на низ тешкоћа.
Често се дешава да је једна врста емоционалног испољавања
„нормална“, опште прихваћена категорија у једној средини, а у другој
средини је исти тај емоционални израз, неприхватљив или се чак сврстава
у патолошку категорију. Међутим, изразита несразмјерност емоционалног
испољавања у односу на неку унутрашњу или спољашњу провокацију,
најчешће, доводи до емоционалне декомпензације, емоционалне
дестабилности, емоционалног поремећаја. Са становишта клиничке
психологије и психопатологије, од интензитета, фреквенције, врсте и неке
друге специфичности емоционалног израза често води пут до објашњења
и терапије психичког поремећаја. Дијапазон емоционалних тешкоћа је
веома широк. У нашем раду ћемо обухватити неке од емоционалних
тешкоће, које су најизразитији дио емоционалне сфере личности младих
особа и које су, у непосредном или посредном односу, са сложеном
ситуацијом избјеглиштва.
Акценат смо ставили на фреквенцију и интензитет испољавања
генeралног неуротицизма, вјероватноће хоспитализације, функционисање
конативних регулативних система, интензитет страха, бриге и опаженог
стреса.
Траума
Појам траума има више значења. У психологији се дефинише као
„озљеда која оставља трајне посљедице. У акутној фази може да
провоцира неке диспозиције ка поремећајима. Оставља латентне трагове,
који у кризним периодима личности могу бити активирани. Тада говоримо
о „посттрауматским посљедицама или стањима.”
Свака траума је:
- догађај који је изван граница људског искуства;
- изузетно је узнемирујућа за особу;
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-

стварна тешка физичка повреда или пријетња истом;
пријетња која је усмјерена на физички и психички
интегритет личности;
сазнање о неочекиваној или насилноиј смрти, тјелесној
повреди или пријетњи смрћу или повредом неком од
ближњих и

-

изазвана изненадним, неочекиваним догађајем.

Посљедице изложености трауматским догађајима доводе до трауматских
стресних реакција, за које се каже да су нормалне реакције на ненормалне
околности.
Реакције могу бити на :
- емоционалном плану,
- когнитивном,
- тјелесном и
- плану понашања (бихејвиоралне реакције).
Трауматска искуства, углавном, ометају развој младог човјека, али,
поред негативног дејства, она имају и другу димензију, а то је да, понекад,
убрзавају психолошки и социјални развој младог човјека. У готово сваком
психичком процесу и стању, тако и у трауми, поред фазе емоционалне
дезорганизације, постоји и фаза емоционалне реорганизације и укупне
психосоцијалне адаптације.
Осим универзалности, на плану трансфера, отпора, контратрансфера,
реакција, анализе снова, код младих, који су прошли кроз фазе
избјеглиштва,наилазимо на специфична трауматска искуства. Млада особа
је у избјеглиштву политрауматизована. Политрауматизована је због
утицаја промјене средине, промјене у функционисању породице, промјене
школе, одређених културолошких карактеристика нове средине, због
покиданих социјалних веза, тешкоћа у стицању нових познанстава,
процеса афирмације у новој средини итд. У овом процесу им је често
угрожено осјећање личне вриједности, а осјећају се често безлично и
несигурно.
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Од свих реакција и стања, који су посљедице трауматских ситуација
и догађаја, посебно мјесто заузима стрес и посттрауматски стресни
поремећај.
Стрес и посттрауматски стресни поремећај
Ово искуство у ратним и послијератним условима обухвата разне форме.
Трауматски догађаји се дијеле на:
-

примарну трауматизацију – особа је директно изложена
трауматском догађају и на
секундарну трауматизацију – особа је у контакту са особом
која је била изложена трауматском догађају.

С обзиром да је стрес веома сложена категорија, психолошка,
психијатријска и социолошка, овај проблем захтијева много више
простора да би се у цјелини сагледало његово погубно дејство на личност
човјека уопште.
Оно што је неизбјежно у елементарним приступима стресу је осврт
на психичке поремећаје који су изазвани и удружени са стресом. Ако
бисмо при опису кренули од ”почетка”, тада би се на првом мјесту
налазила реакција на тежак стрес и поремећај прилагођавања.
У међународној класификацији менталних поремећаја и понашања
МКБ-10 овај се поремећај описује на следећи начин:
Ф43.0
Пацијент је морао бити изложен изузетном менталном или
физичком стресору.
B) Изложеност стресору је праћена непосредним почетком
симптома (у року једног сата).
C) Дате су двије групе симптома за процјену акутне реакције на
стрес.
Ф43.00 Блага
Испуњен је само критеријум (1) из доње листе.
A)
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Ф43.01 Умјерена
Испуњен је критеријум (1) и било која два симптома из критеријума (2).
Ф43.02 Тешка
Или је испуњен критеријум (1) уз било која четири симптома из
критеријума.(2);
Или је присутан дисоцијативни ступор:
(1) Испуњени су критеријуми Б, Ц и Д за генерализовани
анксиозни поремећај (Ф 41.1).
- повлачење из очекиваних интеракција;
- сужавање пажње;
- јасна дезоријентација;
- љутња или вербална агресија;
- очај или безнађе;
- неодговарајућа или бесциљна претјерана активност и
- неконтролисана и претјерана туга (процијењена на основу
локалних стандарда).
Многа истраживања упућују на закључке да особе, које су
изложене стресовима, чешће оболијевају од разних хроничних болести.
Од специфичних болести, које се доводе у везу са стресом као
значајним етиолошким фактором, су болести кардиоваскуларног система,
улкусна болест, Хронова болест, разне болести коже (псоријаза), diаbetes
mellitus, reumаtodni dermаtitis. Осим мноштва реакција, које прате сваку
трауму, један поремећај је неопходно описати јер је, по свом интензитету
и фреквенцији у посљедњем рату, на просторима бивше Југославије, био
један од најтежих и често дијагностикованих. То је посттрауматски
стресни поремећај, (ПТСП) (енгл. posttrаumаtic stress disorder).
Овај поремећај је стручно дефинисан прије нешто више од
двадесетак година, али је, до прије десетак година, готово био заборављен
од стручне јавности.
Међу првима, који је описао симптоме посттрауматског стресног
одговора, био је књижевник Вилиам Шекспир.
Он је овај поремећај описао у драми Хенрик IV. Описане
психопатолошке појаве у овој драми су истоврсне онима које су биле
обухваћене и описане у Дијагностичком и статистичком приручнику за
душевне поремећаје Америчког психијатријског удружења из 1995.
године.
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Да би се поставила дијагноза овог поремећаја потребно је да су
испуњени следећи услови:
1.

2.

''Пацијент је био изложен стресном догађају или ситуацији (било
краткотрајној или дуготрајној) изузетно угрожавајуће или
катастрофалне природе, која може изазвати свеобухватну патњу
скоро код сваке особе.
Стално присјећање или „поновно преживљавање“ стресора кроз
наметљива сјећања („flаshbаck“), жива сјећања, повратне снове,
или доживљај патње при изложености околностима које
подсјећају или су повезане са стресором.

3. Пацијент испољава стварно или жељено понашање избјегавања
околности сличних или повезаних са стресором, што прије
изложености стресору није постојало.
Једно од следећих мора бити присутно:
- дјелимична или потпуна немогућност присјећања неких
важних аспеката из периода изложености стресору;
- перзистентни симптоми повишене психолошке
сензитивности и раздражљивости (што није било присутно
прије изложености стресору), видљиво кроз било од која два
од следећих симптома:
- тешкоће успављивања или несаница;
- раздражљивост или изливи бијеса;
- тешкоће концентрације;
- повишена будност (хипервигилност);
- претјерана реакција на спољне дражи.
-

Критеријуми 1, 2, и 3 морају бити испуњени у року од највише шест
мјесеци од стресног догађаја или од краја периода стреса. (У неким
случајевима касни почетак, послије више од шест мјесеци, може бити
укључен, али то треба јасно назначити).''
У DSM-IV класификацији се наводи да се преваленција ПТСП-а
током живота у општој популацији креће од 1 до 14%, а у популацији
особа које су прошле кроз ратна збивања и страхоте рата (нпр. војни
ветерани) износи од 3 до 58 % (Грегурик и Клаин, 2000).
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Посттратуматски стресни поремећај је у прошлом рату био један од
честих одговора код учесника рата, а дјелимично и код избјегличке
популације. Трауматска искуства код младих доводе до низа поремећаја,
као што су : поремећаји у сфери интересовања за уобичајене младалачке
активности, формирање осјећања изолованости, поремећаја памћења,
губитка стечених знања, регресивних страхови и понашања, поремећај
сна, раздражљивости, немогућности релаксације, тензионих главобоља,
поремећаја концентрације, осцилације у расположењу, промјена у
перцепцији будућности итд. Уколико се младима, са наведеним
тешкоћама, које су посљедице трауматских доживљаја, не помогне
благовремено на стручан начин, они ће се ослонити на своје одбрамбене
механизме, а то су, прије свега, потискивање трауматског искуства,
избјегавање и повлачење. Овакав начин ”рјешавања” траума може да
трајно оштети личност младог човјека, да успори или заустави развој
његових интелектуалних, емоционалних и социјалних потенцијала.
Потиснути материјал само привремено рјешава проблем и кад-тад, под
утицајем неког другог трауматског искуства, активира се, често у
прерушеној форми и доводи до декомпензације младе личности.
Истраживања су показала да доласком у нову географску, социјалну
средину, у нову културу, код младих и одраслих долази до културолошких
и психолошких промјена које антрополози и психолози називају
акултурацијом.

Акултурација
На индивидуалном плану се под акултурацијом подразумијевају:
промјене у оквиру дотадашњег система вриједности,
промјена ставова,
промјене животних навика, као
и промјене културног идентитета.
Процес акултурације често је и узрок настанка акултурацијског
стреса.
-
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Избјеглице су у новој средини у мањини, те су, хтјели - не хтјели, да
би се адаптирали на нове услове, тј. прилагодили већинској култури, да би
могли функционисати на адекватан начин, изложени притиску, културном
шоку. Ово прилагођавање није безболно и није једнодимензионално.
Према канадском међу-културном психологу Беррyу постоје четири
форме акултурације.
То су:
1. асимилација, која обухвата постепено одбацивање властите
културе и, паралелно са тим одбацивањем, прихватање нове
културе;
2. други облик је интеграција, у којој личност задржава своју културу
али и одржава чврсте везе са новом културом;трећи облик је
сепарација, у којој личност не одбацује своју културу, чак се труди
да је још више учврсти у свој систем вриједности, а при том
избјегава контакте са новом културом;
3. четврти облик је маргинализација (најболнија за избјеглицу), која
се манифестује у супротстављању новој култури, али и постепеном
удаљавању од своје културе, а што резултира губитком културног
идентитета. Особе, чија акултурација иде у овом смјеру,
доживљавају и највећи интензитет акултурацијског стреса.
За сваку личност је културни шок, уједно и стрес, а за младу особу је
стрес и изазов. Најчешће, младе особе, које су у статусу избјеглице, уз
извјесне напоре, превазилазе ове тешкоће, али они, који остану на пола
пута између нове културе и свог „старог“ културног садржаја, најчешће
стварају једну врсту културног амалгама, што са собом носи потенцијалне
конфликте, како са самим собом, тако и са новом културном средином.
Истраживања су показала да код „младих емиграната из Трећег
свијета у Норвешкој конзистентно је регистрована значајна повезаност
између маргинализације и емоционалних поремећаја Стрес, као
посљедица избјеглиштва и уопште ратних разарања и губитака код
младих особа, интензивира неке развојне специфичности као што су:
немир, несигурност, негирање и потискивање емоција, криза идентитета,
отпор према одраслима, бијег од директног контакта и сл.
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Познато је, такође, да млади имају тенденцију да преувеличавају,
али и да умањују опасност од ратних разарања. Због немогућности да
адекватно задовоље неке своје потребе, млади често мијењају своје
понашање на тај начин што се прилагођавају новим условима.
Ако у томе не успију уз помоћ ближег окружења, најприје
породичне, школске средине, вршњака, они се тада приклањају
криминалним активностима које најчешће спроводе у групи вршњака. У
тој групи реализују низ социјалних потреба, од којих су најважније:
потреба за припадањем групи, потреба за стицањем статуса у групи,
потреба за сигурношћу, потреба за аутоафирмацијом.
Наши испитаници, који су потражили уточиште у некој од три земље
настале распадом бивше Југославије - БиХ, Хрватској и СЦГ, нису били
изложени већим проблемима акултурације као избјеглице које су
емигрирале у неке од западних земаља, САД, Канаду, Њемачку,
Аустралију итд. Мјерљиви елементи културе, као што су: језик, народни
обичаји, религија, храна, одјећа, имена, обрасци понашања, навике и сл.,
били су слични њиховој матичној средини, али неке културолошке
разлике између народа бивше Југославије су током конфликта
деведесетих година, добиле, нарочито под утицајем политичких
евалуација и детерминација, неко ново значење и неке нове форме.
Те разлике су у новонасталим условима сврставале читаве народе у
категорије “више” или нижег “нивоа” вриједности, развоја и сл. Нешто
слично се дешавало у интеракцији избјегличке и старосједилачке
популације. Елементи различитости су, прије избијања ратних сукоба,
најчешће давали посебан психосоциолошки квалитет живљењу, али су, са
почетком
међунационалних
конфликата,
они
распиривали
националистичке страсти и међунационалну мржњу. Често су овакви
обрасци размишљања и понашања добијали психијатријски или
психолошки квалификатив.
У нашем истраживању је обухваћен специфичан феномен „опажени
стрес“ код младих особа, а под којим се подразумијева опажање контроле
у односу на спољашње догађаје. Опажени стрес је, уствари, модераторна
варијабла која, како јој име говори, модулира (подешава) однос између
стресогене ситуације и реакције субјекта (испитаника).
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Преко опаженог стреса се долази до чињеница о томе како се опажа
општа значајност пријетње коју доносе животне ситуације, тј. колико су
оне непредвидљиве, колико измичу контроли или које су тегобне. У
опаженом стресу акценат је дат на важне животне догађаје и мисли из
прошлог мјесеца. Драме, које су се догађале на просторима бивше
Југославије, показале су сву непредвидљивост избјеглиштва. Ова
ситуација је на моменте збуњивала и најискусније свјетске хуманитарне
раднике и организације.
Представници међународних хуманитарних организација, људи
навикнути на трауме и посљедице избјегличког проблема, и поред великог
искуства у организацији избјегличких кампова, искуства у раду са
избјегличком популацијом широм свијета, нашли су се ”у чуду” када су
видјели да се избјегличке породице, из Хрватске и Босне и Херцеговине,
често разних националности у почетку рата, смјештају у породицама
домицилног становништва у СР Југославији, док се чланови њихових
породица боре у редовима националних војски. Следећи пратећи
елеменат катастрофичних ситуација је страх.
Страх
”Страх је снажна емоционална реакција на ситуацију која пријети
интегритету организма, са унутрашњим физиолошким промјенама и
евентуалним спољним манифестацијама (бљедило, знојење, дрхтавица,
бјекство или агресивност).”(Ђорђевић, 1984).
Страх је корисна реакција која омогућава процјену опасне ситуације,
омогућава мобилизацију организма за савладавањем ситуације или
адаптације на њу. Ова емоција представља један од оних унутрашњих
сигнала који упозоравају организам да је у ситуацији или пред ситуацијом
која потенцијално угрожава психички и физички интегритет личности.
Историја психолошке мисли о страху веома је занимљива. У давна
времена, када су многи мислили да су узрочници душевних обољења,
демони, вјештице и ђаволи, поједини умни људи су се супротставили
овим схватањима својим напредним теоријама. Укратко ћемо их поменути
у даљем тексту. Међу првима, који су изнијели своје напредно
размишљање, био је Франсис Бакон.
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Његова схватања су имала позитиван утицај и дала су подстрек и за многе
друге мислиоце да крену у правилном смјеру.
Прије више од 350 година Франсис Бакон (1561-1626) је, у једном
свом спису, далеко испред свог времена, написао умотворину о јединству
психе и тијела :” За двоструко је разматрање да ли и како воља и
темперамент тијела утичу на ум или дјелују над умом, и како и колико
страсти и страхови ума мијењају тијело и дјелују над њим''.(Ibidem).
Он је својим размишљањима дао изванредан допринос схватању
страха и анксиозности. Његова схватања страха као главне карактеристике
психопатолошких стања названих ”стањима страха (анxиетy статес)” ,иако
су исказана прије неколико вијекова, и данас су актуелна. Он је писао о
страху и бојазни, терминима који су тек прије неколико деценија
замијењени термином анксиозност.
Бекон је својим списима утицао на Роберта Буртона (1577-1640). Р. Буртон
је под његовим утицајем написао вриједно класично дјело 17. вијека под
називом ”Анатомија меланхолије”. Он је, такође, одбацио мишљења да су
узроци лудила и меланхолије резултат утицаја звијезда или ђавола. Иако
је највише писао о меланхолији, у његовим написима је доста простора
посвећено размишљањима која се односе на страх и стања страха.
Међу првима је описао тјелесне манифестације страха и анксиозности.
Следећа особа, коју је неопходно поменути, а која је, такође, дала свој
допринос схватању емоције страха је отац егзистенцијализма, дански
филозоф Серен Кјеркегор (1813-1855). Написао је значајну студију ”Појам
стрепње”. Овај филозоф изводи низ закључака међу којима је најважнији
онај који се односи на анксиозност.
Према његовом мишљењу, анксиозност је психолошко стање у коме
човјек размишља о будућности. Човјек који не размишља не може бити
анксиозан. Иако су димензије његовог учења религиозне и иделистичке,
ипак је његово учење утицало на даљи развој психолошке
мисли.Историјски осврт на развој схватања о страху и анксиозности била
би непотпуна без осврта на учење значајних енглеских научника и
психијатара. Захваљујући списима и радовима, прије свега Дарвина (18091882) и Маудслеја (1835-1918), постављени су чвршћи материјалистички
темељи изучавању страха и анксиозности.
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Учења око 1900. године дала су даљи подстрек и смјер за изучавања
страха, анксиозности, фобија. Посебно је потребно истаћи : Лöwенфелда,
Питреса, Региса, Дејеринеа, Дупреа, Девауxа, Хартенберга и др. Значајно
мјесто у историји истраживања страха и анксиозности припада Пјер
Јанету (1859-1947), С.Фројду, А. Адлеру, који се сматрају оснивачем
”дубинске психологије”. Пјер Јанету је, својим дјелима ”Опсесија и
психастенија” и ”Психастенија”, дао своју концепцију о неурозама. У
Психастенији су садржана фобична и опсесивна стања.
Посебно мјесто у доприносу схватања страха и анксиозности припада
Фројду, који је обрадио неколико форми испољавања страха, од којих су
најважнији реалан, објективан или нормалан страх, неуротичан страх,
морални страх или осјећање гриже савјести. Свој допринос теоријским и
практичним сазнањима о страху дали су: Хорнај, Павлов, Ајзенк, Адлер и
многи други.
Дакле,“страх у себи се увијек може пронаћи само се мора тражити
довољно дубоко“- (Андре Малрауx (1901-1976), романсијер, француски
министар културе и научни истраживач умјетности).
Страх је осјећање које прати сваку врсту поремећаја, а у
психопатологији и психијатрији је присутан у свим поремећајима, као
један од симптома или као доминантан симптом неког поремећаја као што
су: анксиозност, панични напади, фобије, психотична стања итд. Када се
личност нађе у опасној, животно угрожавајућој ситуацији, тада реагује у
складу са својим психичким и физичким потенцијалима.
Најчешће осјећање је страх, који доводи до промјена у понашању.
Најчешћи образац понашања је повлачење или бјежање од
угрожавајућег објекта или, након стеченог искуства са објектом,
избјегавање таквог објекта или скривање.
Други образац понашања је нека врста ”успостављања контакта” са
објектом или ситуацијом који су ”кривци” за формирање осјећања страха.
Тај контакт је најчешће у форми агресије. Агресивност, коју особа
испољава у контакту са објектом или ситуацијом, максималног је
интензитета. Разлог лежи у сазнању особе да је немоћан или неспособан
да се на адекватан начин супротстави опасности, те зато испољава
максималну агресију како би се заштитио. Трећи образац понашања је
”контрафобично” понашање.
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Карактеристика овог обрасца је у томе што особа, при
превазилажењу или ослобађању од страха од објекта или ситуације,
користи механизме пригушивања и потискивања реалности. Резултат
оваквог понашања је интензивно излагање угрожавајућем објекту или
ситуацији. Бихејвиорални модел понашања је такође заступљен. Према
овом моделу, са осјећањем страха је повезана реакција освјешћивања или
парализе. Претпоставља се, с обзиром да је овај механизам присутан и код
експерименталних животиња, да се он модулира у оквиру лимбичког
система.
Наведени обрасци понашања у ситуацијама страха су веома сложени
и прате их бројне биохемијске промјене, у првом реду пораст адреналина
и кортизола. Узрок страха може бити свака драж коју особа процијени као
потенцијално или актуелно опасну за интегритет личност. Узроци страха
могу бити реални и нереални.
Када је узрок реалан, а реакција-осјећање страха сразмјерно реално
опасности, тада за страх кажемо да је рационалан или нормалан. Ако је
узрок страха на нереалном нивоу, тј. ако је интензитет доживљеног страха
непримјерен узроку страха, тада кажемо да је страх ирационалан или
неразуман. Иреални интензитет доживљеног страха често упућује на
постојање одређених психопатолошких процеса. Један извор овог
прекомјерног интензитета страха може бити у психолошкој сфери, а други
може бити у биохемијским поремећајима одређених дијелова можданог
ткива. У ратним ситуацијама, гдје је фактор страха од смрти, рањавања,
одвајања од родитеља, губитак неког од чланова породице реалан и
свакодневан доживљај, најинтензивније погађа дјецу и младе.
Ситуације кроз које млади пролазе су нове и непознате. Иначе, све
ванредне, катастрофичне ситуације су неминовно прожете реалним
доживљајима и страховима од смрти. Млади са својим скромним
когнитивним, емоционалним и искуственим капацитетима, осим што се, у
ратним околностима, свакодневно сусрећу са реалним страховима, они се
и боре са њима. Доживљај страха у овим околностима прати неповјерење,
несигурност, бојазан, опрезност, губитак самопоуздања, неизвјесност.
Понашање родитеља иизазвано страховима и њихови страхови се,
такође, путем поистовјећивања и имитације, преносе и на личност дјеце и
младих. Карактеристично за ситуације изазване ратним дејствима или
ратним окружењем је временско трајање страха и његов интензитет.
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Страх је у овим околностима дуготрајан. Особе су преокупиране
менталним представама о опасностима којима су изложени они и чланови
њихових породица. У ратним ситуацијама, а нарочито у ситуацијама
избјеглиштва, присутна је и посебна форма страха и страховања.
То је страх који улази у категорију социјалних страхова, а назива се
сепарациони страх. У стању сепарационог страха се најчешће налазе
младе особе када процјењују да би их могла напустити особа за коју су
снажно емоционално везани и без које би тешко функционисали. То су
најчешће родитељи и ближи чланови породице. Ова врста страха је
пролазна фаза у развоју дјеце (анаклитички страхови) и обично није на
реалним основама, него је реакција дјетета на претњу напуштањем или на
фантазију напуштања. Међутим, у реалним ратним околностима, у фазама
избјеглиштва, ови страхови су реални и свакодневно их провоцирају
реалне ратне ситуације. Још једна врста страха се појављује код младих
који имају статус избјеглице. То је страх од одбацивања. Ова врста страха
се испољава у осјећању стида од ситуације у којој се налази. Често су
узрок социјалних фобија. Млади човјек, у новој друштвеној ситуацији,
културолошки различитој од његовог завичаја, плаши се да не уради
нешто неадекватно, те да не буде, због својих навика, обичаја, свог
статуса, компромитован пред вршњацима. У анкети, коју смо спровели у
Економској школи Ваљево, ученица Н.Н из Билеће (1992. год.), са
статусом избјеглице, је свој интензитет страха, различитости од осталих и
свој унутрашњи доживљај овог страха описала сликовит и креативан
начин: ”Шта ми је најстрашније? Бијела легитимација. Њоме сам
обиљежен. На сваком кораку је показујем, доказујем себе. Штрецам се.
Кад је покажем, да ми дају паштетицу, шаку риже, свешчицу,
изношени дио нечије одјеће, као да вадим из џепа бијели барјак, као да се
предајем, предајем се сваки дан... Да је барем друге боје.“ Млади људи
ову врсту страха савладају најчешће у првим мјесецима избјегличког
статуса и ријетко се дешава да овај страх достигне ниво опсесивне
ментализације која је понекад, међу одраслима, извор одређених
конфликата, како са самим собом, тако и са радним колегама, околином.
Међутим, ако се младим људима на вријеме и на адекватан начин не
пружи психолошка помоћ и подршка, то најчешће доводи до зачараног
круга који на почетку садржи почетни страх.
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Овај страх уводи личност у повлачење и изолацију. Из ове ситуације
се формира несигурност. Несигурност доводи до губитка самопоуздања
које враћа особу на почетак и тако формира зачарани круг из кога је тешко
наћи излаз. “Излаз” је други круг и већа несигурност (Слика бр.3). Ако се
овај ланац не прекине психолошким савјетовањем или психотерапијом, он
представља увод у дубљу психопатологију.

СТРАХ

ГУБИТАК
САМОПОУЗДАЊА

ПОВЛАЧЕЊЕ И
ИЗОЛАЦИЈА

НЕСИГУРНОСТ

Слика бр.3 Круг страха

Сваки страх прате одређене тјелесне манифестације. Ове
манифестације се могу јавити у сваком од органских система. Највећи
интензитет и фреквенцију симптома налазимо код потиснутих страхова ”соматизованих страхова”. ”Соматизовани страх” је уствари ”маскирани
страх” који се појављује у форми тјелесних манифестација.
Тјелесне манифестације се могу појавити у следећим формама:
- презнојавање (дланови, пазушне јаме, стопала - најчешћа
локација) ;
- поремећај срчаног ритма, убрзан рад срца (тахикардија) ;
- ”лупање срца” (палпитације);
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-

губитак гласа, ”занемео од страха” (афонија) ;
главобоља;
вртоглавица;
честе мекане столице (дијареја) ;
”сувоћа” уста (xеростомиа);
мучнина и нагон за повраћањем;
бол у стомаку;
губитак апетита;
штуцање;
осјећај ”глади” или ”рупа” у стомаку;
нелагодности у епигастријуму, ”лептири” или ”бућкање”;
осјећај надутости, дистензије или тежине;
непријатан укус у устима;
најежена кожа;
преосјетљивост коже на додир;
непријатна обамрлост и осјећај пецкања по кожи;
субјективни осјећај хладноће (хладни трнци или језа) ;
диспнеја или хипервентилација;
подрхтавање прстију (тремор);
често мокрење (полиурија) ;
напетост мускулатуре;
губитак сексуалне жеље;
бол у грудима или нелагодности у предјелу прекордијума и око
прекордијума;
бол у леђима;
претјеран умор при умјереном напрезању.

Због одређених ирационалних увјерења везаних за страх, као што су :
- ”Ја не смијем пред другима да покажем да ме је страх!”
- ”Ако други примијете мој страх, могу помислити да сам
кукавица и да не вриједим као човјек!”
- ”Човјек не смије ничега да се плаши!”
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-

”Човјек треба да је увијек опрезан јер, страшно је када се нађе
неспреман у опасности!”

Многи млади људи, али и одрасли, вјерују да је испољавање страха
показивање одређених личних слабости, кукавичлука и да ће због тога
бити омаловажавани или одбачени од околине, што наравно није тачно јер
нема упориште у искуству, у животу, у логици. Ово ирационално увјерење
има за посљедицу претеривање, екстремне евалуације и води ка
формирању самоосујећујућих емоција.
Дијапазон интензитета страха је велики. Он обухвата :
- опрез,
- страх,
- панику и
- ужас.
У овом поглављу смо акценат ставили на општи страх који, углавном,
настаје због опасности које угрожавају биолошки, психолошки или
социјални интегритет личности. Дакле, освијетлили смо неке моменте
страха који потиче из спољашње средине. Истраживања о
распрострањености, врстама и узроцима страха међу младима, дошло се
до занимљивих података.
Амерички психолози наводе да код младих у САД постоје двије врсте
страха.
То су:
1. страх од појава и предмета (аутомобила,авиона, поплаве, ватре,
буре, рата) и
2. страх од људи (припадника супротног пола, лоших појединаца).
Амерички адолесценти су, такође, навели да, поред ових врста
страха, испољавају и посебан страх који је везан за њихову личност.
То су ''страх:
- од смрти,
- сиромаштва,
- болести,
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страх да се не оглуви,
да не онеми,
да не ослепи,
да се не буде сексуално неспособан (нарочито код младића),
страх од неуспјеха у школи или послу,
да се изгуби популарност међу вршњацима и
да се морално пропадне.“(Ђорђевић, 1984)

Хикс и Хејс су, проучавајући адолесценте, нашли да сваки други пати од
неке врсте страха.
Најчешће врсте страха су:
-

''страх од несреће,
страх од разбојника,
непознатих људи,
мрака,
буре,
пса,
високих мјеста,
самоће у кући,
јаке галаме и
змија.(Ibidem)

Истраживања Ноубла и Ланда показала су
да се старији
адолесценти испољавају страховања због неуспјеха у школи, јавног
наступа пред друговима, а нарочито пред одраслима, нуспјеха у
спортским активностима, неуспјеха у прилагођавању, у односима у
породици, страх од смрти и страх од наставника. Истраживањима,
извршеним на популацији ученика средњих школа у Југославији, дошло
се до занимљиве листе страхова.
Ученици математичког смјера се највише плаше:
-

''моралног пропадања (49%),
болести (22%),
смрти (17%)
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-

лоших појединаца (4%),
неуспјеха у школи и аутомобилских несрећа (4%)'',
Ученици друштвеног смјера се највише плаше :

-

''моралног пропадања (29%),
смрти (21%),
неуспјеха у школи (20%),
болести (13%),
сиромаштва (8%),
лоших појединаца (5%),
аутомибилских несрећа (4%)''.(Ibidem)

Породица страхова је велика и сложена. У следећем поглављу
ћемо се осврнути на посебне врсте страха, страховања, на анксиозност,
бригу и фобије.

Анксиозност
Анксиозност - Дефинише се као "нејасна стрепња, страх без
очигледног спољног повода и углавном без организмичких знакова (који
уобичајено прате страх произашао из спољне претње), потмули трусови
који долазе из дубине саме личности. "(Каличанин,1966). У нашем језику
анксиозност значи осјећање и доживљај тјескобе, стрепње, неодређеног
страха. Она представља ”слободно лебдећи страх” који није везан ни за
једну ситуацију и објекат. Анксиозна особа размишља на следећи
начин:”Мислим и вјерујем да ће ми се нешто страшно десити, а не би
смјело да ми се ништа опасно деси! Ако се нешто деси, то ће бити ужасно,
ја то нећу моћи поднијети и други ће ми се због тога смијати или ће
мислити да сам глуп, неспособан као човјек...! Пошто се нешто опасно
може десити, ја морам (у смислу апсолутног захтјева, п.а.) да мислим на то
све вријеме и да стрепим''.
Са овим сложеним осјећањем се свако од нас рађа, живи и умире. Ни
једно људско осјећање није више изазвало заблуда, забуна и погрешних
интерпретација као осјећање анксиозности.
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Њиме се често означавају сва стања и све врсте људског страха. Међутим,
за разлику од реалног страха, који се јавља у присуству опасности, за
разлику од патолошких страхова, гдје се одређеним објектима и
ситуацијама додају опасни елементи, а да за то не постоје разумни разлози,
код анксиозности не постоји ни један од ових, да кажемо, условно,
”видљивих” елемената који могу бити узрок евентуалног страха.
Анксиозност је, ништа друго, до емоционални пратилац древног људског
искуства које говори да ...”нико не зна шта носи дан, а шта носи
ноћ.”(Ibidem). Многе од стрепњи и људских тјескоба, у зависности од
њихове корисности, односно штетности у односу на адаптивне људске
потенцијале, најчешће сврставамо у патолошку анксиозност или нормалну
анксиозност. О анксиозности је написано доста књига и овај феномен је
предмет интересовања научника из подручја психологије, педагогије,
медицине, биологије, физиологије, филозофије. Објективистичка схватања,
биолошки модели у проучавању анксиозности и анксиозних поремећаја
полазе од заједничког становишта да су анксиозност и анксиозни
поремећаји посљедица одређених биолошких поремећаја. Мисли се на
дисрегулацију кортикохипоталамичког реакционог система. Наиме, до овог
закључка се дошло због одређених корелација између анксиозних реакција
и одређених реакција у неким психомоторним тестовима, а такође постоји
одређена корелација између анксиозних реакција и одређених
антропометријских особина.
Новија истраживања усмјеравају пажњу на утицај наслијеђа,
неуроанатомију, неурофизиологију, психофизиологију, неурохемију, као и
на испитивање других фактора органске природе који се могу довести у
везу са анксиозношћу и анксиозним поремећајима.
Велики допринос изучавању анксиозних поремећаја дале су неке од
теорија учења, прије свега, бихејвиористи. Бихејвиористи, у објашњењу
феномена, полазе од становишта да је људско понашање посљедица
реакција условљавања на релацији организам - спољашња средина. Под
понашањем подразумијевају манифестно понашање, процесе који се
дешавају у организму и на унутрашње доживљаје. Бихејвиористи пажњу
усмјеравају на посљедице исповљавања, тј. учења у сусрету са спољашњом
средином. Човјек дакле учи, и то по приниципима класичног условљавања.
Најједностравнији примјер је страх који се испољава након утицаја трауме
на организам човјека.
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Када је организам угрожен и када је изложен аверзивним стимулусима,
који као безусловне реакције изазивају безусловну емоционалну реакцију,
формира се страх, и то аутоматски, као што је случај и са другим
безусуловним рефлексима. Једноставније речено, под утицајем аверзивних
(штетних) стимулуса активира се, како каже Љ. Ерић, “анксиозни програм”.
Овај анксиозни програм представља еволуционо наслијеђе и задатак му је
да се у реалним ситуацијама, које на неки начин угрожавају интегритет
личности, активира и заштити организам. Програм се активира најчешће на
дражи који наносе физичку повреду и бол. Такође, друге дражи, које не
изазивају првенствено ове ефекте на организам могу, у одређеним стањима,
организма и одређеним ситуацијама, изазвати страх као безусловну
реакцију.
То првенствено зависи од особина организма личности. Зависи од њеног
искуства, наслијеђа, конституције, зрелости. На тај начин, безусловни
ситумулуси постају условни, те и они сами изазивају емоцију страха.
Тако се реалан страх, изазван безусловним, објективно опасним дражима,
претвара у патолошки страх и без контакта са реалном опасношћу. Процес
може да тече даље и да доведе до генерализације стимулуса и условљавања
вишег реда. Све ово за последицу има формирање страха под утицајем,
сада разноврсних и неутралних стимулуса. Код човјека је овакав процес
“подржан” говором, имагинацијом, мишљењем. Низ страхова се може
формирати не само на принципима класичног условљавања, него и путем
учења по моделу, путем идентификације, преноса одређених информација.
Млади, који у избјегличким колонама примјете да се њихови родитељи
плаше, без обзира да ли је реалан стимулус или не, и они ће код себе
формирати страх. Такође, по когнитивној теорији, за појаву страха није
важан догађај сам по себи него његова интерпретација. Много је примјера
гдје родитељи, са свог становишта виђења опасности, пред дјецом
интерпетирају одређени догађај као “ужасно страшан, катастрофалан”.
Овакве интерпретације код дјеце доводе до формирања страха од одређене
ситуације или објекта, иако они у стварности не морају бити такви како
кажу родитељи: “страшни и катастрофални”.
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У овом когнитивном процесу, према Бецку,
грешке, а то су:

чине се четири основне

1. “Прецјењивање могућности да ће се догодити опасност:
2. Прецјењивање степена опасности;
3. Потцјењивање сопствених могућности успјешног суочавања са тим
опасним ситуацијама и
4. Потцјењивање помоћи коју околина може да пружи да би се
опасност спријечила и сузбила.”(Ibidem)
Када се због ових грешака у когницији (интерпретацији) опасности
доживи реалан страх, тада се активирају у организму и други елементи
страха на менталном плану, на вегетативном плану итд.
Из овога слиједи низ штетних посљедица по организам и личност
човјека.
Сигмунд Фројд је цијели свој опус изградио на анксиозности. Он
каже: “Сигурно је да је анксиозност тачка укрштања најразличитијих и
њаважнијих питања.То је загонетка чије би рјешење излило обиље
свјетлости на цио душевни живот човјека...”... У својим првим радовима
(1896) Фројд је пошао од размишљања да се страх јавља услед акумулације
сексуалне енергије, а чије је пражњење путем сексуалног односа осујећено.
По Фројдовој теорији, пражњење акумулиране сексуалне енергије
реализује се преко вегетативног нервног система и изазива страх.
Интензитет страха би зависио од количине нагомилане негативне нергије.
Апстиненција, coitus interruptus и претјерана мастурбација су, по Фројду,
једно вријеме били главни “кривци” за формирање страха. Фројд је своју
теорију касније (1917. године), дорадио и донекле је изменио своје
првобитно учење и своје погледе. У другој теорији је првобитно схватање
кориговао и дошао до закључка да се сексуална енергија не претвара
директно у страх него да се она потискује у несвјесни дио психе.
Потискивање негативних сексуланих пулзија је у основи људских страхова.
Психоаналитичко тумачење полази од односа три основна слоја личности:
ида, ега и суперега. Id има снажну динамику жеља, Super Ego забрањује
реализацију, а Ego се, због тих антагонизама, повлачи на мали простор и
бива ту сабијен. Егу прети дезинтеграција са реалношћу, са самим собом и
као "решење" појављује се анксиозност, страх од самог себе.
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Страх је несјвестан јер је динамика потиснута. У периоду
адолесценције Id jе главни носилац пулзија и , на неки начин, води главну
ријеч поред Egа (Ја) и Super Egа који су још недорасли и нестабилни да
дјелују адекватно са својих структуралних позиција.
Према психоаналитичком учењу, анксиозност се сврстава у четири
категорије. То су :
1. Ид анксиозност (настаје због губитка контроле над пулзијама из Idа).
Овај облик анксиозности се јавља као дисолуција селфа у раном
стадијуму схизофреније. Елементи ове анксиозности се често јаве
као пратећи симптоми бјеса агресивних непсихотичних особа;
2. Сепарациона анксиозност (настаје због губитка или антиципације
губитка односа са важном особом);
3. Кастрациона анксиозност (испољава се страхом од тјелесног
оштећења. Назив је добила по томе што фантазми пацијента често
обухватају мутацију гениталија, која је удружена са конфузијом
сексуалног идентитета. Ово је тешка форма анксиозности и среће се
обично код адолесцента и у млађем одраслом добу;
4. Супер его анксиозност (изазвана је осјећањем кривице због неког
кажњивог поступка; очекивање казне и осуде изазива анксиозност.
На интензитет анксиозности утичу схватања, моралне норме и
принципи средине о учињеном дјелу. Интензитет ове анксиозности
је најјачи код психотичара који су преплављени идејама
самооптуживања, грешности и кривице), (REBT,2000).
Анксиозност је, дакле, веома сложен феномен. Према DSM-IV, анксиозни
поремећаји се класификују на следећи начин:
-

Панични поремећаји без агорафобије;
Панични поремећај са агорафобијом;
Агорафобија без паничног поремећаја;
Специфична фобија;
Социјална фобија;
Опсесивно-компулзивни поремећај;
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-

Посттрауматски стресни поремећај;
Акутни стресни поремећај;
Генерализовани стресни поремећај;
Анксиозни поремећај изазван неким соматским
обољењима;
Супстанцијом изазван анксиозни поремећај,

Анксиозни поремећај неспецификован на други начин.Овај систем
класификације је изведен на основу дескриптивних и прагматичних
критеријума. То значи да је ослобођен уплива различитих теорија и учења
о етиопатогенези ових поремећаја. Овај критеријум (DSM-IV) обухвата
сва до сада откривена стања страха.
Анксиозност се иначе јавља у два основна вида. Разликујемо нормалну
анксиозност и патолошку анксиозност.
Нормалну или оптималну анксиозност карактерише нормално
функционисање личности.То значи да у ситуацијама страха има сигналну
функцију, функцију аларма који доводи до таквог начина понашања и
реаговања који омогућава отклањање претеће опасности или њено
превазилажење.
Патолошка анксиозност доводи до блокаде, слома, рушења
одбрамбених механизама, а њен извор је у личности пацијента.
Интензитет патолошке анксиозности је толики да нарушава равнотежу на
релацији „Ја -Свијет“. Личност сву своју менталну енергију инвестира око
анксиозности, што је чини мање успјешном у интеракцији са другим
особама на радном мјесту, у породици и уопште, у животним приликама.
Уз анксиозност се често везује, а понекад се, што је погрешно, са њом и
поистовјећује специфична врста врста страховања. То је брига.

О бризи
Брига је појам који вјероватно има највећу фреквенцију у
вокабулару психолога, али и у говору лаика. Међутим, овом појму и
његовом садржају дато је мало мјеста у стручним психолошким
истраживањима, описима и дискусијама. Брига је присутна у понашању и
у менталној сфери сваке индивидуе.
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Она је психолошки трабан многих животних прилика и неприлика.
Многи бригу поистовјећују са анксиозношћу, те се често дешава да аутор
описује анксиозност, а говори о бризи или обратно. Брига носи са собом
одређену дозу страха али је, за разлику од анксиозности, интензитет
страха у бризи је под контролом рација. Страх који се везује за бригу је
увијек мобилизацијске природе, што код анксиозности није увијек случај.
У стању бриге личност функционише тако да, поред одређене дозе страха,
у њеном понашању доминирају трагања за рјешењима. При том се
личност свесрдно ослања на околину и на тражење, примање и селекцију,
савјета, инструкција, како ријешити проблем, тј. како се „ослободити
бриге“. Проблем око кога се формира брига је најчешће дио животне
свакодневнице. Брига је само понекад антиципација неуспјеха и у овој
деоници процеса рјешавања бриге личност има извјестан супстракт
страха. Али, за разлику од анксиозности, личност у стању забринутости
своју активност организује или покушава да организује на рационалној
основи. Ово је моменат који прави разлику између анксиозности и бриге.
Анксиозност је готово увијек противник, а брига готово увијек сарадник.
Неки практичари (РЕБТ) психотерапеути, када праве разлику између
бриге и анксиозности, бригу одређују као здраву анксиозност
(забринутост).
У табели бр.1 су посљедице испољавања здраве и нездраве
анксиозности.
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Табела бр.1 Посљедице испољавање здраве и нездраве анксиозности – разлике

Емоције

Анксиозност
(нездрава)

Анксиозност
(здрава
забринутост)

Активирајући
догађај

Некаква
опасност
пријети

Некаква
опасност
пријети

Когнитивне
посљедице
-прецјењивање
опасности
-сопствених
могућности
-стално
катастрофизирање
невјероватним
опасностима
-маса ирелевантних
мисли
које ометају
усмјеренеост
на задатак
-реалније
процјењивање
опасности
-реалније
процјењивање
својих потенцијала
-не катастрофизира
-више мисли
усмјерене на
задатак
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Тенденција
за понашањем
-физичко избјегавање
опасности
-контролише“опасност''
сујеверјем
-покушава да
умири напетост,алкохолом,
дрогом,лијековима
-тражи гаранције да је
сигуран и да се ништа неће
десити

- суочава се
са проблемом
- да се носи
са опасностима
констуктивно

Оно о чему бисмо се могли сложити, по питању разлика између бриге
и анксиозности са присталицама РЕБТ школе, су когнитивне посљедице и
тенденције које личност испољава при превазилажењу ових стања, стања
анксиозности и „здраве забринутости“(анксиозности). Са природом
активирајућег догађаја се не бисмо могли сложити.
Мислимо, прије свега, да није само опасност активирајући догађај, тј.
„окидач“ за бригу, него да, у категорију активирајућег догађаја везаних за
формирање бриге може да буде и неки значајан, користан, безопасан
догађај који има значај за конкретну личност, али личност, барем на
почетку размишљања, полази са ирационалних позиција, те му проблем
изгледа већи него што јесте и он тада само мисли да је то опасност.
Са друге стране, неки аутори избјегавају да говоре о нездравој и
здравој анксиозности. Они употребљавају појмове малаадаптивна и
адаптивна брига. Малаадаптивна брига је неконтролабилна и није у
складу са тежином ситуације. Она доводи до стреса и омета укупно
функционисање личности. Адаптивна брига је контролабилна и ближа је
природи ситуације и особа, која је оптерећена адаптивном бригом,
размишља о проблему, анализира проблем, анализира опције рјешења и
тек тада реагује. Интересантно је да се истраживањима дошло до налаза да
код жена има више исказа о малаадаптивној него о адаптивној бризи
(www-psychology.concordiа.cа/fаc/dugаs/ (2005 god.). Основни разлог лежи
у чињеници да је тенденција ка бризи код жена повезана са њиховим
позитивним увјерењем о бризи. Код жена је, у неким случајевима,
присутно магијско мишљење о томе да их брига, на неки начин, штити од
негативних емоција. Истраживањем се, такође, дошло до налаза да
постоји негативна корелација између особине маскулираности и
тенденције ка бризи, и то без обзира на припадност полу.
Брига се одликује интензитетом и трајањем. Брига није реакција,
брига је процес. Процес је забринутост иза које теку сложени процеси
анализе, синтезе, индукције, дедукције, опсервације, анализе...
У зависности од искуства, прије свега животног и стручног, зависиће
интензитет и трајање бриге и исход забринутости.
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За разлику од анксиозности, која је по свом узроку често, барем у
први мах, неодређена у највећој мјери, а чији је узрок и у неким
биолошким дисфункцијама, брига је резултат мисаоног ангажовања на
конкретном проблему (садржају, објекту, ситуацији, стању).
Брига је видљива. Личност у интерперсоналним контактима бригу
вербализује, а анксиозност је често маскирана и појављује се у разним
варијететима.
За разлику од брига анксиозност, има тенденцију сталног развоја.
Анксиозност рађа беспомоћност, страховања, осећање усамљености,
алијенације, осећање несигурности. Њу увијек, а што није случај са
бригом,
прате разне психосоматске сензације и психосоматски
поремећаји (дискретне епизоде изненадног страха или нелагодности,
наглашен страх од одређених објеката са пратећим физиолошким
реакцијама, вегетативна раздражљивост, симптоми који укључују грудни
кош и абдомен, као што су: отежано дисање, доживљај гушења, бол или
нелагодност у грудима, мучнина или амбдоминална нелагодност. Такође,
анксиозна особа, на менталном плану, има доживљај вртоглавце,
несигурности, слабости, конфузује, страх од губитка контроле итд).
Маиланен (1991) и Мароко Мутини (1994) су, у својим
истраживањима, дошли до резултата који показују да младе особе пате од
низа психосоматских поремећаја. Основни узрок поремећаја лежи у
патопластичности психе младог човјека и због дејства великог броја
психичких фактора. „Нумеро уно“ савремене адолесцентне психосоматике
је, према неким ауторима, анорексија и булимија, затим слиједе
психодерматозе, које у основи представљају бенигна обољења, али због
утицаја на спољашњи изглед, коме адолесценти поклањају велику пажњу,
доводе младог човјека у тешко стање које карактерише омаловажавање
себе, губитак самопоуздања, тенденција ка изолацији, сметње у
комуникацији са супротним полом, попуштања у учењу. Такође,
тенденција ка аутоакузиативности је такође изражена, нарочито код
младих особа који, у немогућности да ријеше своје конфликте и
комплексе, самоповређивањем, несвјесно, обраћају пажњу на себе и своје
тешкоће и апелују за помоћ.
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Човјек је некада анксиозан и због саме анксиозности.
У овом случају анксиозност заузима позиције „активирајућег догађаја“(
www.see-educoop.net/educаtion, 2003), који особу уводи у још већу
анксиозност од примарне.
У тој ситуацији особа не види излаз и често не може да се
стабилизује без љекарске и психолошке помоћи, која је најчешћа у форми
фармакотерапије и психотерапије.
Брига подразумијева одређене радње и поступке који, у основи, за разлику
од анксиозности, имају позитивну, прагматичну усмјереност и конкретан
циљ. Безброј је животних ситуација које код човјека рађају бригу: брига о
здрављу, о дјеци...Народ је, методом властите коже, формулисао одређене
умотворине везане за бригу. У њима људи одређују своје ставове о
важним животним проблемима и мјесту и интензитету бриге у људском
животу. Неке од пословица су : “Богатство рађа бригу. Велико благо,
велика брига;“ „Мала дјеца, мала брига, а велика дјеца, велика
брига;.“Бриго моја пређи на другога“ итд.
Док су анксиозност и реални страхови прилично униформни за
одрасле, бриге младих особа се разликују од узраста до узраста.
Фреквенција, интензитет, врста брига се мијења са узрастом, сексуалном
зрелошћу, са образовањем, зависе од културе. Улога несвјесног на
формирању бриге готово да и не постоји или је минимална. Код
анксиозности „ствар“ је другачија. О томе Карен Hornej kаже: „Степен
свјесности неког осјећања не говори о његовој снази и значају за личност.
Што се анксиозности тиче, то значи да не само да можемо бити
анксиозни, а да то не знамо, већ да анксиозност може бити одлучујући
чинилац у нашем животу, а да тога уопште нисмо свјесни.“ Човјек је
свјестан узрока и садржаја бриге. Брига човјеку помаже да заузме став, да
дјелује, да не буде равнодушан, да не буде беспомоћан.
Ово се најбоље да видјети код младих особа на примјеру социјалне
бриге. “Социјална брига се у школским условима препознаје у:
а) понашању – код ученика који желе помоћи другима да разумију и
савладају градиво или програм на коме се ради,
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б) емоцијама – код опредијељености ученика да дјелују емпатично и
алтруистички при рјешавању вршњачких проблема у школи и ван ње и
ц) когницији – у настојању ученика да разумије своје вршњаке,
њихово размишљање и да им помогну да савладају когнитивне изазове. “
(Ракић, 1995).
Брига је у овом случају једна од вриједносних (циљних) оријентација
младих. Дефиниција ове циљне оријентације би била: Брига је настојање
да се оствари академско постигнуће како би особа била спремна да
помаже другима и њиховом академском или персоналном развоју.
С друге стране, дефинише се као избјегавање академских ситуација
постигнућа у којима брига осталих студената представља својеврстан
ризик. Рјешење бриге има прагматичну, видљиву и опипљиву добит за
личност не само на психичком већ и на сваком другом плану. Брига је дио
нормалности, индикатор здравог менталног статуса.
Дијапазон брига код младих је широк. У једном истраживању о
одсуству пажње на часовима, у истраживању С. Милијевића, аутор је
утврдио „методом пунктирања“ да ученици на часовима когнитивно
одсуствују. Разлог когнитивног одсуствовања биле су, поред осталог, и
бриге различитог интензитета. Једна ученица је изјавила да брине да ли ће
наставник, на идућем часу, прозивати од почетка или краја дневника. Са
друге стране, у истраживању Слодњак и сарадници у Словенији, на узорку
избјеглица адолесцентног узраста (265 испитаника), утврдили су да нису
имали већих емоционалних потешкоћа, али да су изражавали више туге и
бриге за будућност. (Ђорђевић, 1985).
Истраживања на популацији адолесцената у САД показују да се
млади најчешће брину за :
-

спољњи изглед,
сопствено здравље,
здравље чланова породице,
за популарност међу вршњацима,
конфликте и свађе са браћом и сестрама,
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-

неспоразуме са родитељима.

Преси и Робинсон су дошли до података да млађи адолесценти имају више
брига од старијих. Млади Американци најчешће брину око:
избора позива,
материјалног статуса,
избора брачног друга.
Бонер каже да, вјероватно, сваки адолесцент има “својих брига”, али
какве ће природе и интензитета бити бриге зависи од психосоцијалне
атмосфере у породици, од материјалног стања породице, здравственог
статуса адолесцента, од особина и структуре личности и многих других,
знаних и незнаних фактора.
У истраживању нашег аутора Душана Д. Ђорђевића, добијени су
подаци који говоре да наши млађи адолесценти највише брину за успјех у
школи, за своју популарност, да не учине неко зло, како да поправе своје
понашање, да се не разболе. Адолесценти старијег хронолошког узраста
брину око:
-

- запослења,
- здравља, будућности,
- повреда у саобраћају.
У истраживању ученика усмјерених средњих школа (1979-1980) добијени
су следећи резултати:
Ученици математичког смјера се брину за:
- за здравље (43%);
- за школски успјех (33%);
- за материјалне прилике (9 %);
- за спољни изглед (8%) и
- иза односе међу вршњацима (7%).
Ученици друштвеног смјера највише се брину :
- за успјех у школи (54%);
- за здравље (13%);
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за спољни изглед (12%);
за другове (11%);
за избор позива (10%).
Ученици смјерова за радничка занимања се највише брину :
- за успјех у школи (51%);
- због материјалних неприлика (17%);
- за спољни изглед (16%);
- за здравље (9%);
- због супротог пола (7%).
-

Из наведених резултата дошло се до закључка да се млади, ученици
друштвених смјерова и смјерова за радничка занимања, брину за успјех у
школи, а ученици математичког смјера, у хијерархији својих брига,
највише се брину за своје здравље.

Фобичност
Фобичност - Дефинише се као "безразложан страх од неких
спољних ситуација и сопствених унутрашњих стања. "(Момировић, Волф,
Џамоња и Хошек, 2000). Под фобијама се подразумијева патолошки страх,
који је у основи ирационалане и несвјесне природе. Дефинише се у односу
на конкретан предмет, ситуацију, стање. Најчешћи страх је од тешке
болести, страх од животиња, страх од отвореног простора, страх од вожње
авионом, страх од мрака итд. Постоје два прилаза фобијама, то су:
бихејвиористички и психоаналитички. Бихејвиористички оријентисани
аутори извор фобија налазе у процесима учења (условљавања) и фобије
лече бихејвиоријалном терапијом, тј. десензитивацијом.
Психоаналитички оријентисани аутори узрок фобије налазе у
несвесним механизмима. Они су тако развили и одређене појмове којима
објашњавају фобије.
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То су фобични карактер и фобична одбрана. Стимулуси фобичности су
доста слични стимулусима анксиозности, али је основна разлика између
фобичности и анксиозности у доживљају страха.
Страх код фобичности је специфичан, интензиван и присилан, а код
анксиозности се манифестује као неодређено стање несигурности, тескобе и
напетости. Фобичност може да се јави у разним варијацијама, од лакших
форми, па до стања која ометају функционисање личности.
Фобије имају своје три компоненте.
То су:
- ''субјективан доживљај страха који се јавља у контакту са
фобичним објектом или ситуацијом;
- физиолошке промјене које су удружене са страхом и
- понашање које карактеришу тенденције избјегавања или уклањања
од фобичних објеката и ситуација.”(Ibidem).
Основни типови фобија су :
-

агорафобија и клаустрофобија;
специфичне фобије;
социјалне фобије и
мјешовите фобије.

Агорафобија и клаустрофобија - су чести психички поремећаји.
Под агорафобијом се подразумијева ирационалан страх од боравка на
отвореном простору. Углавном, у пракси се особа плаши изласка из куће
без ”ослонца”, тј. пратиоца. Клаустрофобија је ирационалан страх од
затвореног простора. Особа која пати од ове врсте страха се плаши вожње
лифтом, у аутомобилу, проласка ужим просторима (ходник, тоалет, улазак
у радњу). Агорафобија и клаустрофобија су често удружене. Пацијенти
код којих се дијагностикују ове фобије имају често и друге поремећаје
анксиозне природе, а неријетко и поремећаје личности.
Специфичне фобије - су страхови од одређеног (специфичног)
објекта или ситуације. У нашој литератури се спомиње преко сто врста
фобија, мада се у конкретном животу може формирати фобија око било
чега.

70

Најчешће фобије су од неких животиња, на примјер, од змија, паукова,
паса, мачака, мишева, затим слиједе страхови од висине, грмљавине, мрака
итд.Ови страхови понекад могу достићи ниво панике. Многе од
специфичних фобија налазимо и код нормалних људи, али их они не
онеспособљавају да адекватно функционишу.
Специфичне фобије почињу још у раном дјетињству. Многе од фобија са
развојем личности и обогаћивањем искуством нестају и без терапије.
Социјалне фобије - Ове фобије се манифестују кроз перзистентан
патолошки страх од одређене једне или више социјалних ситуација или од
обављања одређених послова при којима се личност излаже погледу или
неком другом директном контаку са другим особама или групама.
Социјалне фобије се јављају код несигурних особа, код особа које су
плашљиве, које се плаше било какве критике свога рада или понашања и
отуда су перманентно оптерећени мислима да не испадну глупи, смијешни,
да се не обрукају пред другима итд.
Особе код којих се јављају социјалне фобије имају често изражен генерални
неуротизам и по природи су интровертни. Код младих се најчешће формира
фобија од јавног наступа, од школе, од групе вршњака.
Мјешовите фобије - карактерише комбинација разних страхова, као
што су:страх од болести, страх да ће се особа посјећи, убости, страх да ће
некога убити итд. Одбрана личности од трауматских агенаса зависи
првенствено од структуре личности адолесцента, и то од квалитета
функционисања конативних регулативних система, нивоа опште
интелигенције, емоционалне интелигенције, емоционалне зрелости,
социјалне интегрисаности и едукативног ниво адолесцента.
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Кибернетички модел димензија личности
Велики пут су прешли истраживачи људске личности, нарочито
оног дијела који се односи на конативне карактеристике и структуре док
нису дошли до кибернетичких модела као иновације у теоретизирању
личности. Заслуге за објашњење структуре личности припадају низу
научника који су својим теоријским, експерименталним и емпиријским
радовима дали свој допринос овој сложеној проблематици. Навешћемо
само неке од најзаслужнијих аутора и на најкраћи начин ћемо описати
њихове домете и доприносе на овом психолошком пољу.
Основни модел разумијевања понашања и предвиђања понашања
може се представити давно формулисаном Левиновом једначином :
Б=ф (П,Е):
Б је понашање (бехавиор)
П-личност (персоналитy)
Е-околина (енвиронмент).
Сваки од наведених елемената у формули, понаособ и у интеракцији са
осталима факторима, има одређени утицај на понашање. Многи
теоретичари психологије на квалитативно различите начине посматрају
утицај наведених фактора на људско понашање. Све је то довело до
одређених сепарација и приступа проучавању доживљавања и понашања.
Углавном су се искристалисала три приступа. То су:
1. ситуационистички (Мишел, Бандура, Ротер и др.),
2. димензионални (Гилфорд, Кател, Ајзенк и др.), као и
3. интеракционистички (Кантор, Левин, Ендлер, Хунт и Розенштајн,
Ендлер и Магнусон итд.).
Сам термин личност је коришћен у различитим значењима. Међутим,
клица научног третмана личности потиче највјероватније око 4. вијека
прије нове ере.
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Умни људи тог времена, Аристотел у „Етици“ и Теофраст у
„Карактерима“, покушавали су да утврде основне типове личности.
Најпознатија типологија, која се одржала до данашњих дана, је
Хипократова биохемијска типологија. Њу је касније подржао Гален.
Након старих Грка, други подстицај проучавању личности долази у XVIII
i XIX вијеку, и то „као својеврстан одјек или рефлекс емпиристичке
филозофије, радикалних промјена у биологији и психијатрији.
Најзаслужнија имена за овај замах су: Дарвин, Фројд, Галтон, Пирсон,
Спирман,Терстон.
Било је то вријеме мање-више формалног конституисања научне
психологије. Психологија се у то вријеме почела „опремати“ садржајнотеоријским и методолошким апаратом, а појавио се и снажан интерес за
проучавање индивидуалних разлика, когнитивних, а касније и конативних
карактеристика уз помоћ математичких формула. У оквиру
експерименталне психологије се изучавала психологија учења,
мотивациони процеси (Маслов, Аткинсон, Вроом, Бецк и др.).
Диференцијално-дијагностичка оријентација је резултирала савремениим
факторско-аналитичким теоријама, од којих су најпознатије концепције
Катела, Гилфорда и Ајзенка. Искуства на пољу експерименталне
психологије су резултирала процесним моделима који су омогућили
једноставну психометријску операционализацију базичних конструката
личности. Касније долази до разних стручних конфронтација у
теоретизирању личности (актуелизација ситуационистичког приступа
Мишела, Ротера и др. са димензионалним теоријама личности). Јавља се и
интеракционизам, чији су протагонисти Ендлер, Магнусон и др.
У оквиру димензионалног приступа, који је заснован на
мултиваријантном третману индивидуалних разлика ,доминантна су три
релативно заокружена и кохерентна система. То су теорије Гилфорда,
Ајзенка и Катела. Велика заслуга у изоловању стабилних фактора
личности припада Ј.П.Гилфорду.
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Он је давне 1930. године, систематски користећи факторскоаналитичке поступке, анализирао емпиријске корелационе матрице
варијабли из подручја темперамента.
Овај приступ је омогућио да се начини нужан корак у покушају
изолације стабилних фактора личности као што су конативни фактори.
Осим тога, овај приступ је отворио пут за конструкцију
психометријски утемељених инструмената, упитника, тестова и сл.
Гилфорд је у почетку изоловао шест фактора :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

С-социјална повученост,
Р-спутаност или самоконтрола,
Д-депресија,
Ц-циклотимна диспозиција,
Н-неуротичност и
М-маскулираност.

У својим даљим истраживањима Гилфорд је проширио своју теорију
на 14 фактора који су хијерархијски структуирани. Гилфордови радови и
резултати на факторско-аналитичкој основи
омогућили су другом
научнику, Азјенку, да на овој методолошкој основи развије и формулише
своју теорију. Ајзенк је четрдесетих година прошлог вијека, на основу
Гилфордових резултата, резултата истраживања Павлова о условном
кондиционирању, Халових радова о теоријама учења и Јунгове типологије
личности, „поставио основу савремене верзију 2000-годишње ХипократГален-Кант-Вунт-Јунгове дводимензионалне теорије екстраверзије и
неуротицизма.“(Ibidem). У својим даљим истраживањима Ајзенк је
обогатио теорију новим искуствима и елементима, што је поред осталог
резултирало и формирањем низа упитничких тестова (MMQ, MPI, EPI,
EPQ) и лабораторијско-експерименталних тестова личности. Овим
тестовима Ајзенк је операционално дефинисао хипотетске димензије
личности. Према Ајзенку се конативни (афективни) простор, као један од
четири глобална сектора личности (интелект, карактер, афективни сектор
и тјелесна конституција) структурира хијерархијски у четири нивоа.

74

То су :
1. специфичне реакције,
2. навике,
3. црте и
4. типови.
Бројна биваријантна и мултиваријантна експериментална
истраживања, као и неуропсихолошке студије, утицале су на развој
Ајзенкове теорије и били су подстицај другим ауторима да се, у својим
истраживањима ослоне на строге научне принципе.
У том периоду се строго инсистирало на научним приступима
изучавању личности и на критици псеудонаучних подухвата какав је била
Фројдова психоанализа.
Ајзенкова теорија се временом обогаћивала новим сазнањима.
Факторско-аналитичке студије довеле су до тродимензионализације
Ајзенковог модела. Уведена је трећа димензија - П-психотицизам. У
научном погледу овај модел личности има претензију да буде први, како
каже Момировић, свеобухватни систем личности (парадигма) јер има
емпиријских индикација које говоре у прилог томе да се Гилфордове и
Кателове димензије могу свести на Ајзенков неуротизам и екстраверзију
као факторе вишег реда. Кателова факторско-аналитичка теорија личности
спада међу најкомплетније савремене теорије личности јер је развијена у
складу са принципима мултиваријантне експерименталне психологије.
Свој допринос развоју теорија личности и разумевању структуре
личности, а нарочито конативног простора, дали су и многи други
научници (Левин, Кофка, Мареј, Толман, Мефрфи, Хелсон, Ендлер,
Магнусон, Момировић и др.). Један од значајних модела је модел Coste и
McCrаeа (1988). Они су формулисали пет-факторских модела личности
који обухвата сљедеће елементе:
- неуротизам,
- екстраверзију,
- отвореност,
- угодност и
- савјесност
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Међу научницима нема неког неслагања у вези са основном
дефиницијом генералног неуротицизма.
Око дефинисања екстраверзије постоје извјесна неслагања јер неки
екстраверзију често повезују са угодношћу.
Димензије личности угодност и савјесност се схватају као класичне
димензије карактера. Поједини аутори, научно оријентисани, игноришу
ове димензије, јер спадају у моралну сферу личности.
Аутори McCrаeа и Џон (1992), са друге стране, износе низ
оправдања о постојању и оправданости ових димензија. Они наводе да су
то ипак „објективно опажљиве димензије“.
- Угодност укључује у свој садржај повјерење, алтруизам,
умјереност, њежност итд.
- Савјесност се састоји од самодисциплине, проницљивости,
мотива за постигнућем итд.
Највише неслагања је међу научницима у вези са отвореношћу..
- Ова димензија се одређује као отвореност за нова искуства, а
дефинисана је честицама као што су интелигентан, радознао и сл.
- Неуротицизам има јаку повезаност с афективним компонентама
субјективне добробити.
Као најсвјежија иновација у теоретизирању личности јављају се
кибернетички модел. Проблемом формирања кибернетичких модела,
„који личност посматрају као цјеловити систем међусобно повезаних и
зависних субсистема, односно регулационих механизама“, бавили су се
многи аутори. Најзанимљивије концепције дали су: Повел и Роyце (1981);
Момировић, Хорга, и Боснар (1982); Хорга, Игњатовић, Момировић и
Гредељ (1982). Дугогодишња истраживања структуре нормалног и
патолошког конативног простора наших аутора, Момировића Волфа и
Џамоње, довела су до експлицитне формулације кибернетичког модела
конативног функционисања (Слика бр.4).
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Слика бр. 4 Кибернетички модел функционисања
личности- КОН - 6
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Легенда:
Когнитивни процесори:
Г - централни процесор
М - централна меморија
К - излазни процесор
И - улазни процесор

Конативни регулатори :
Епсилон - регулатор активитета
Хи - регулатор органских функција
Алфа -регулатор реакција одбране
Сигма - регулато реакција напада
Делта - координатор регулативних функција
Etа- интегратор регулативних функција

Овај модел конативних функција је синтеза реформулације модела
кога су предложили Пауел и Ројс (1982), Хорга, Игњатовић, Момировић и
Гредељ (1982) и Момировић, Хорга и Боснар (1982;1984). Према овом
моделу конативно функционисање претпоставља постојање шест
регулативних система. То су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регулатор активитета (Епсилон),
Регулатор органских функција (Хиi),
Регулатор реакције одбране (Алфа),
Регулатор реакције напада (Сигма),
Систем за координацију регулативних функција (Делта) и
Систем за интеграцију регулативних функција (Etа).

На основу истраживања, која су изведена на основу овог модела,
фактори се описују на следећи начин: „Регулатор активитета Епсилон је
један од елементарних и најниже лоцираних регулационих система у
хијерархији. Његова функција је регулација и модулација активирајућег
дијела ретикуларне формације, па је стога непосредно одговоран за
активитет и енегретски ниво на коме фунционишу остали системи,
укључивши когнитивне и моторичке процесоре.“( Момировић, Волф,
Џамоња, 1998). Функционисање ових модела утиче директно на
функционисање екстравертних и интровертних модела понашања
Ајзенковог система личности и фактора еxвиа-инвиа из модела Кателовог
система.
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Дјелимичан утицај на функционисање ових модела имају
инхибиторне функције кортикалних процесора.
Дисфункција регулатора активитета може довести до абуличних,
депресивних или хипоманичних реакција, а могу имати утицај на
ефикасност когнитивних и моторичких процесора. Епсилон је у ниским
(занемарљивим) корелацијама са осталим регулативним системима, осим
са системом Сигма (.42) (Табела бр. 2 ).
Табела бр. 2 Корелације хипотетских фактора
Фактор
Алфа
Сигма
Хи
Делта
Etа
Епсилон

Алфа
1.00
.68
.79
.85
.79
.01

Сигма
068
1.00
.61
.73
.73
.42

Хи
.79
.61
1.00
.68
.68
.-06

Делта
.85
.83
.68
1.00
.81
.09

Ета
.79
.73
.68
.81
1.00
.-07

Епсилон
.01
.42
.-06
.09
.-07
1.00

„Регулатор органских функција Хи формиран је спрегом субкортикалних
центара за регулацију органских функција, претежно лоцираних у
хипоталамичкој регији и њима надређених кортикалних система за
регулацију и контролу.“ (Ibidem).
Поремећај овог регулатора доводи до поремећаја органских система
(кардиоваскуларног, респираторног, гастроинтестиналног, уропоетског,
сензорног, моторног и до инхибиције основних биотичких процеса који,
поред осталог, могу довести и до фомирања хипохондријских
конверзионих реакција.
„Регулатор реакције одбране Алфа лоциран је вјероватно у лимбичком
систему, а модулира тоничко узбуђење, дијелом на основу програма
пренесених генетичким кодом, дијелом формираних, у правилу под
утицајем условљавања, у току онтогенетског развоја (Ibidem). Алфа
регулатор је регулатор одбране и одговоран је за поремећаје у оквиру
генералног неуротицизма (осим за поремећаје из категорије
психосоматских поремећаја који су под компетенцијом регулатора
органских функција Хи), као што су разни модели анксиозности,
фобичности, опсесивно-компулсивни поремећаји, депресивни модели.
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Дјелимично, дисфункција овог система може довести и до појачане
сензорне и емоционалне осјетљивости.
„Регулатор реакције напада Сигма, за кога се претпоставља да је такође
лоциран у лимбичком систему, слично као и систем Алфа, модулира
тоничко узбуђење, на основу програма који су формирани током
филогенетског или онтогенетског развоја.“( Ibidem ).
Лимбички систем је структура коре великог мозга. Овај систем
анатомски припада различитим режњевима, али их спаја заједничка
функција. Заједничка им је регулација и контрола рада унутрашњих
органа, висцералних органа; затим интеграција емоција и нагона. Овај
сложени систем се одвија уз учешће једног нижег нивоа нервне и
хормоналне активности који називамо хипоталамус. Под контролом овог
система су примарна и секундарна агресивност. Такође, и слаба контрола
непосредних импулса, који не морају довести до „правих“ агресивних
испада, је под утицајем Сигма регулатора.
Делта систем је задужен за координацију субсистема укључујући и
функције когнитивних процесора.
Овај систем је надређен :
-

регулаторима органских функција (Хи регулатор),
регулаторима реакције одбране (Алфа регулатора) и
регулаторима реакција напада (Сигма регулатор).

У мањој мјери има утицај на „контролу“ и координацију над
регулатором активитета, и то у неком екстремном функционисању овог
регулатора. Уколико дође до поремећаја овог „главног“ регулатора,
долази до дезорганизације и дисоцијације когнитивних и конативних
процеса, затим моторичких функција. Клиничке манифестације
поремећаја су најчешће у форми схизоидних, параноидних и маничних
садржаја. С обзиром на хијерархијски статус Делта регулатора и његову
компетенцију и утицај на остале регулаторе, осим наведених посљедица
поремећаја овог регулатора, у тежим поремећајима Делта регулатора
долази и до поремећаја система који су му функционално подређени.

80

У првом реду долази до поремећаја сложенијих когнитивних и /или
регулативних процеса, а међу њима информатички веома сложених
улазно-излазних процеса. Клинички се поремећаји манифестују кроз теже
форме сензорних и моторних конверзија, инхибиторних конверзија,
фиксираних фобија, опсесија, компулсија. Теоријски и практично
гледајући, претпоставља се да је овај регулатор права основа Ајзенковог
фактора психотицизма. Ета систем има највећи статус у хијерархији
конативних регулативних система. Основна функција овог система је
интеграција промјена под видом структуре социјалног поља (у Левиновом
значењу појма), а посебно са аспектом на струкутуру социјалног поља и
промјена у њему. Претпоставља се да су функције формиране у току
васпитања и образовања, интернализацијом, условљавањем, појачавањем.
Посљедица поремећаја Ета система је социјална дезадаптација. Локација
система није прецизно утврђена мада, на основу неких Луријиних
истраживања, може се извести хипотеза да је овај регулатор
највјероватније смјештен у фронталним дијеловима кортекса. Од
функционисања овог система директно зависи степен социјализације
личности. Процеси социјализације формирају програме који су
имплементирани у Ета систем.
У спрези са системом Делта који кординира регулативним функцијама,
систем Ета је надређен свим конативним регулационим системима.
Када се анализирају теорије личности, које су подвргнуте
емпиријским верификацијама, као што су модел Гилфорда, Катела,
Ајзенка и Момировића, да се видјети да постоје одређене релације између
ових теорија и кибернетичког модела димензија личности. Теорија К.
Момировића о структури патолошких конативних фактора потпуно је, али
инверзно, пресликана у овај модел. “Овај модел субсимира Ајзенкову
теорију личности. Ајзенков фактор Е је у бити идентичан регулацији
активитета Епсилон, а његов фактор Н, ако је судити по индикаторима
који га одређују, фактору Алфа (регулатор одбране). Ајзенков фактор
психотицизма ближи је фактору Сигма, него фактору Делта, али је у
сваком случају лоциран унутар кибернетичког модела.”1

1

Подаци о метријским карактеристикама тестова це налазе су у поглављу о
инструментима истраживања.
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Овај модел субсумира и Кателову теорију личности, али под условом да се
не узима у обзир Кателов примарни фактор, чију су егзистенцију довели у
сумњу Ајзенк (1969) и Игњатовић (1982) у својим истраживањима јер су
Кателови фактори exviа-inviа и анксиозност, добијени у простору другог
реда, идентични Ајзенковим факторима екстроверзије и неуротицизма.
С обзиром на одређене релације између Гилфордових примарних
фактора и димензија из Ајзенкове и Кателове теорије личности,
кибернетички модел обухвата и Гилфордову теорију личности. Имајући у
виду да су одређени фактори оралне и аналне агресивности елементи
Фројдове психоаналитичке теорије личности, у оквиру садржаја Сигма
система кибернетичког модела регулативних функција могли бисмо,
додуше са извјесним резервама, под овај модел подвести и Фројдову
теорију личности.
Кибернетички модел је, по својој конструкцији и по својим
појединостима, сличан моделима регулативних функција који су актуелни
у данашње вријеме, (модел Пауела и Ројса и др.). Момировић и
Игњатовић су промовисали овај модел 1977. године, али до 1984. године
није био пропраћен колекцијом тестова који би га репрезентовали
стручној психолошкој јавности. Тек 1982. године у истраживању
Момировића, Хорге и Боснара прикупљени су подаци на основу којих је
извршена конструкција тестова. Даљом анализом и обрадом аутори су
“дошли” до Кибернетичке батерије конативних тестова.
Батерија је састављена од шест тестова од по 30 ставки, чиме је осигурана
висока поузданост и ваљаност тестова.
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Генерални неуротизам

У нашем раду се генерални неуротизам третира, на начин како су га
дефинисали наши аутори (Ibidem), тј. „као општа ефикасност свих система
за регулацију, контролу и координацију, а операционално је дефинисан
као генерални фактор вишег реда у простору свих варијабли које
процјењују различите видове (не)ефикасности система који одређују
конативно функционисање.“(Ibidem). Дакле, при дефинисању генералног
неуротицизма, треба да имамо у виду да ова психопатолошка категорија
није дефинисана у оквиру МКБ, него је, као и кибернетички модел
конативног функционисања развијен, у оквиру ауторског тима који је
окупио К. Момировић у својој лабораторији за мултиваријантнуексперименталну психологију личности.
Иначе, према нама доступним подацима из литературе и према
мишљењу многих аутора, најважнија истраживања структуре конативних
карактеристика, вјероватно, не само у нашој земљи, провели су Хорга,
Игњатовић, Момировић и Гредељ. Прва истраживања су била спроведена
на просторима бивше СФРЈ на нашој популацији прије око 35 година.
Од значајнијих истраживачких пројеката навешћемо само неке.
Момировић, Вукмановић, Сабиончело, Денић и Фрнтић су 1958. године,
анализирајући структуру ставки из Корнел индекса (форма Н2), на
популацији психопата и неуротика, изоловали три фактора које су
интерпретирали као генерални неуротизам, агресивност и психопатске
реакције које су се манифестовале кроз конверзивне симптоме.
Момировић је, такође, 1958. године анализирао резултате добијене
примјеном MMPI на узорку од 101 испитаника узраста од 19 до 27 година.
Добио је три фактора која је интерпретирао као :
1. генерални неуротицизам,
2. психотицизам и
3. психопатију.
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Најоспежнију факторску анализу патолошког конативног простора
је, такође, извршио др Момировић давне 1964. године.
Узорак се састојао од 449 испитаника узраста од 18 до 27 година.
Анализиран је садржај на 100 неуротских манифестација.
Изоловано је 12 фактора који су интерпретирани као:
1. анксиозност,
2. опсесивност-компулсивност,
3. хиперсензитивност,
4. депресивност,
5. инхибиторна конверзија,
6. кардиоваскуларна конверзија,
7. гастроинтестинална конверзија,
8. хипохондрија,
9. импулсивност,
10. агресивност,
11. схизоидност и
12. параноидност.
У простору другог реда изолована су три фактора :
1. астенични синдром,
2. конверзивни синдром и
3. стенични синдром.
У простору трећег реда је добијен, како каже аутор Момировић, „снажан
фактор општег неуротицизма.“ Неколико година касније,1966. и 1968.
године, Момировић и сарадници су извршили ретестирање и допуну
резултата претходног истраживања.
На узорку од 1249 испитаника оба пола, узраста од 18 до 45 година,
примијенили су објективне упитнике (псеудо-упитнике) – скала која се
састоји од 18 патолошких конативних фактора - којим је прикупљено
укупно 1040 патолошких симптома.
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Скуп ставки је био подијељен на 18 скала.
Модификованом мултигрупном методом су добијени, у простору
другог реда, четири фактора који су интерпретирани као:
1. астенични,
2. конверзивни,
3. стенични и
4. дисоцијативни синдром.
У трећем реду су идентификована два фактора и то:
1. генерални неуротизам и
2. резидуални фактор стеничног синдрома.
У простору четвртог реда изолован је фактор који је интерпертиран
као генерални патолошки фактор. Ово истраживање има посебан значај
јер су у њему обликоване и заокружене основне идеје о кибернетичком
функционисању конативних система.
Патолошке конативне карактеристике су третиране „као мјере
поремећаја система за регулацију и контролу, дијелом због физиолошких
дисфункција лимбичког мозга, а дијелом због поремећаја програма за
регулацију, или пак због формирања неадекватних програма.“(Ibidem).
На узорку од 712 испитаника, наведени аутори су 1982. године
анализирали резултате са 55 конативних тестова. Сви ајтеми тестова су
били подвргнути факторској анализи. Анализом је добијено осам фактора,
од који су шест фактора претпостављени кибернетичком моделу
конативних функција, па су тако и интерпретирани.
Осим ових фактора, добијена су два фактора, које су аутори
интерпретирали као „флексибилност програма за регулацију и контролу и
ефикасност система за интеграцију у социјално поље.“(Ibidem). Хошек,
Боснар и Заревски су 1984. године, у истраживању корелације између
социоекономског статуса и конативних димензија процијењених под
кибернетичким моделом, дали прилог еколошкој валидацији
кибернетичког модела.
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У овом истраживању добијена је значајна каноничка корелација (.62),
која је приписана негативној вези између положаја у друштвенополитичком сегменту и ефикасности функционисања система за
регулацију одбране и система за интеграцију регулативних функција,
управо оних функција које су у мањој мјери садржане у процјени
генералног неуротицизма. Неуротицизам, у ширем (општем) значењу,
означава садржај који је контрастан емоционалној стабилности личности.
Неуротичне особе имају хронични доживљај негативних осјећања, као
што су, а примјер: напетост, љутња, бијес, страх, кривица, разочарење,
депресивност, нестрпљивост, несигурност итд.
Емоционалне доживљаје прати лепеза вегетативних симптома. Сваки
органски систем, који је под утицајем негативних емоционалних
доживљаја, може да да „одговор“ у виду одређених одступања од
нормалног функционисања.
Најчешћи симптоми вегетативне раздражљивости су: палпитација,
лупање срца или, уопште, поремећај срчаног ритма, знојење, дрхтање или
тремор, сушење уста, отежано дисање, доживљај гушења, бол или
нелагодност у грудима итд. Неуротизам код младих људи доводи до пада
општег успјеха у школи, на факултету, пада дисциплине учења,
повлачења и изолације из социјалних контаката, окупираности самим
собом, несналажења или избјегавања контаката са супротним полом
итд.Неуротичне младе особе карактерише слаба контрола импулса и
склоност ка формирању одређених психијатријских поремећаја и
обољења. Неуротизам се повезује са честим искуством анксиозности,
страха, туге и других неугодних емоција, што је и потврђено кроз
истраживања (Изард, Либеро, Пунтам и Хаyес, 1993; Вотсон и Кларк,
1992; Шимак, Фур и Фундер, 2004).
Паркес (1986) је, на популацији ученица медицинске школе, мјерила
неуротизам и екстраверзију, утицај срединских фактора (радни захтјеви,
степен социјалне подршке) и начине суочавања (директно отклањање и
потискивање). Преко регресионих анализа утврдила је допринос сваке
срединске и личне варијабле и њихове интеракције. Добила је податке да
се, код особа које су испољиле низак неуротизам, дошло до закривљеног
односа (обрнута U-крива) између захтјева радног мјеста и директног
суочавања.
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Код особа са високим степеном неуротицизма дошло се до података да и
ниски захтјеви радног мјеста изазивају код њих потискивање као начин
одбране. Аткинсон и Виолато (1994) су истраживали улогу неуротицизма
у контакту са иритантним ситуацијама, ситуацијама љутње. Добили су
податке да су особе са високим неуротизмом чешће користиле
неадекватне начине одбране, као што су избјегавање и самоокривљивање.
Испитаници са нижим неуротизмом су користили реалније начине
савладавања непријатних ситуација, као што је усмјеравање енергије на
проблем.
Неуротизам је привлачио и данас привлачи пажњу многих
психотерапеута. У истраживању шесторице психолога са дугогодишњим
психотерапеутским искуством, у области когнитивне-бихејвор терапије,
дошло се до занимљивих резултата. Психотерапеути су поставили за циљ
откривање веза између толеранције на неизвјесност и промјене симптома
генералног анксиозног поремећаја. Узорак је бројао 52 одраслих
испитаника.
У групама од 4-6 испитаника (клијената), у терапији која је трајала 16
недјеља, по 2 сата сесија, дошло се до резултата да промјена толеранције
неизвјесности утиче на побољшање, тј. до смањења испољавања симптома
генералног анксиозног поремећаја. Побољшање се одржало и 6 до 24
мјесеци након терапије.
На основу досадашњег истраживања патолошког конативног простора
и патолошких конативних димензија, у највећем броју случајева, је
утврђено следеће:
- формирају се под утицајем наслеђа и путем одређених форми учења
(условљавања);
- одређене димензије се формирају као резултат неких несвесних
процеса и садржаја;
- формирају се под утицајем разних траума, погрешног васпитања;
- за неке димензије генеза је непозната (параноидност,шизоидност);
- димензије су континуирано дистрибуиране у нормалној популацији;
- реакције на вербалне импулсе су у корелацији са једним или више
фактора различитог реда;
- димензије чине релативно стабилне реакционе структуре у личности
појединца;
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-

одговорни су за разне интензитете и модалитете одређених форми
понашања.

Мјерење неуротицизма
За процјену генералног неуротицизма се користи више тестова. По
метријским карактеристикама тестови генералног неуротицизма могу се
подијелити у двије групе и то:
- на тестове који су експлицитно или имплицитно, настали на основу
кибернетичког моделирања конативних функција наше групе
наших аутора (Момировић и др.) и на
- тестове који су настали на основу Ајзенкове теорије личности У
нашој земљи се најчешће употребљавају, готово искључиво, два
теста. То су Корнел индекс који има двије форме Н4 и Н скала из
Ајзенкових тестова MPI и EPQ. Ово су, иначе, до сада била два
најбоља теста за процјену генералног неуротицизма. Укратко ћемо
навести основне карактеристике ових тестова.
У прву групу тестова спада тест који је коришћен у овом раду је ГЕН чији
су наши аутори : Б.Волф, К.Момировић, З.Џамоња, А. Хошек. Више о
карактеристикама овог теста се може прочитати на страницама у дијелу о
инструментима.
Корнел индекс (CIN-4)
Оригиналну верзију овог теста конструисали су Веидер, Бродман,
Мителман, Векслер и Волф 1945. године. У Европи се најчешће користи
форма Н2, а у нашој земљи форма Н4. Форму Н3 и Н4 конструисао је К.
Момировић. Форма Н4 се разликује од форме Н3 по томе што има двије
кратке контролне скале. Тест Корнел индекс се сматра добрим тестом за
мјерење генералног неуротицизма.
Његове метријске карактеристике су веома добре (поузданост висока,
факторска ваљаност ванредна, а такође дијагностичка ваљаност веома
добра).
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Међутим, овај тест има и двије озбиљне мане.
Први недостатак је преуска дефиниција генералног неуротицизма.
Генерални неуротизам у овом тесту је ограничен на ставке које мјере
поремећај система за регулацију и контролу реакције одбране, напада и
органских функција. Ставкама теста нису обухваћени остали системи као
што су: системи за координацију и контролу регулативних функција и
системи за интеграцију и евалуацију регулативних функција.
Други недостатак овог инструмента је његова дугогодишња примјена,
што значи да је могуће да се може десити да се неки испитаници тестирају
више пута истим тестом.
Ајзенкова скала
Најзначајнија особина овог теста су његове метријске карактеристике.
Анализе поузданости су дале резултате око .90. Поузданост скале на
нашој популацији су веће него у другим земљама. Хомогеност теста је
такође висока 0.84, а интерна репрезентативност изванредна и износи
0.98.
Ставке у тесту углавном детектују анксиозност коју, са становишта
кибернетичког модела, можемо интерпретирати као фактор поремећаја
система за регулацију и контролу реакције одбране.
Засићеност ове скале једним општим фактором, који бисмо могли
интерпретирати као генерални неуротизам, много је мања и износи 0.47.
Пошто је анксиозност детерминанта неуротицизма, скала Н има добру
прагматичку ваљаност јер диференцира неуротике од ненеуротика .
Међутим, са клиничког становишта и искуства, дошло се до показатеља да
различити типови неуротичних особа дају различите резултате. Највеће
резултате дају дистимици (анксиозни неуротици), а најмање, али веће од
ненеуротика, хистерици. Скала је добар тест, али добар тест само за
анксиозност. То је, дакле, добар тест, али не и најбољи. Постоји низ
бољих тестова за мјерење анксиозности (А1 из 18PF, са поузданошћу од
0.94 и ваљаношћу 0.78; С5 из 18PF, са поузданошћу од 0.93 и ваљаношћу
0.86 итд.).
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У нашем раду за процјену генералног неуротицизма опредијелили
смо се за тест ГЕН-А.
Овај тест је конструисан на основу скала кибернетичког модела
димензија личности КОН-6 на тај начин што се пошло од чињенице да, од
шест скала овог модела, пет скала имају високе интеркорелације. То се
објашњава постојањем једног генералног фактора у простору другог реда.
Повишене вредности на системима имају следеће значење :
Високи резултати на систему:
- Hi указују на висок ниво конверзивности, односно психосоматских
поремећаја,
- Алфа означавају висок ниво анксиозности,
- Сигма означавају повишен ниво агресивности,
- Делта означавају повишен степен дисоцијације,
- Ета означавају поремећај у интеграцији регулативних функција и
етичкој евалуацији конативних реакција.
Проблем генералног неуротицизма код младих са статусом избјеглице и
младих особа са статусом старосједиоца са овим савременим
психолошким инструментом, колико је нама познато, није истраживан.
У нашој земљи се, као што смо навели, за процјену генералног
неуротицизма најчешће употребљавају два теста. Тестови Корнел индекс
форма Н4 и Н скала из Ајзенкових тестова MPI и EPQ, и поред низа
добрих особина, имају и два озбиљна недостатка.
Први недостатак је преуска дефиниција генералног неуротицизма.
Генерални неуротизам, који се мјери Корнел индексом, ограничен је
на поремећаје система за регулацију и контролу реакција одбране, напада
и органских функција.
Ставкама теста нису обухваћени поремећаји виших регулационих
система, као што су систем за координацију и контролу регулативних
функција и интеграцију и евалуацију регулативних функција. То значи да
се овим тестом мјери само један аспект генералног неуротицизма.
Емоционалне тешкоће су често разлог због којих млади траже
психолошку и психијатријску помоћ. Помоћ се младима пружа на
неколико начина и на одређеним мјестима.
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За теже случајеве генералног неуротицизма, када се процијени да је
њихов психички живот (и живот уопште) угрожен, препоручује се
хоспитализација.
Најчешће индикације за хоспитализацију младих особа су :
- “лијечење у диспанзерским условима без већег резултата
- стања дубоких адолесцентних криза,
- депресије са суицидалним тенденцијама,
- препсихозе,
- манифестна психотична стања,
- дубоко нарушени односи између адолесцената и родитеља,
- честа бјекства од куће и лутања,
- покушај самоубиства,
- потреба да се дијагностикује психијатријски поремећај код
ментално ретардинарих адолесцената.“(Смиљка Поповић-Деушић,
1997).
На нашем материјалу, у Војномедицинском центру у Новом Саду, добили
смо да су најчешћи поремећаји младих особа, војника у доби од 19 до 28
година, они који спадају у категорију генералног неуротицизма - осјећање
несигурности, недовољне адаптације (поремећаји прилагођавања),
анксиозност, злоупотреба ПАС, агресивни иступи, социјалне фобије и
депресивне реакције - чији је дијапазон широк и кретао се од повлачења
из колектива до пада војничке ефикасности. Један дио је испољио
аутоагресију (самоповређивање) и покушај суицида.
Највећи број војника је сврстан у категорију емоционално незрелих
лчности. У адолесценицји је, иначе, тешко повући граничну линију између
нормалног и патолошког јер се адолесцент, понекад, у епизодама кризе,
понаша час као нормалан, час као неуротичан, а час као психотичан. Због
тога је у раду са младим особама потребан посебан опрез при
психометријској обради и експлорацији њихове личности уопште.
Посебна тешкоћа у раду са младим особама избјеглицама је појава
нових квалитета који, код младог човјека, због изражене тенденције да се
што прије интегрише у нову средину, провоцирају емоционалну
дезорганизацију и реорганизацију.
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Резултати истраживања трауматских искустава
младих на просторима бивше Југославије
На просторима бивше Југославије, у новоформираним републикама,
реализовано је неколико пројеката чији је циљ био истраживање
трауматских искустава младих особа током рата. Неки од пројеката су:
-

-

-

-

-

-

Психолошке реакције адолесцената на ратне трауме код дјеце (В.
Петровић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду,
Србија и Црна Гора);
Посттрауматске стресне реакције код дјеце и адолесцената у
Сарајеву током рата (Szed Arshаd Husаin-Univers. Missouri
Columbiа, USA);
Подстицаји развоја социјализације адолесцената у домовима
ученика, М. Вукелић, психолог, Средњошколски дом, Нови Сад;
Утицај трауме на постигнуће у школи (З. Бехрић, Гимназија Цазин,
Босна и Херцеговина);
Психичке ратне трауме и мотив постигнућа (Ј. Савић, Филозофски
факултет, Бања Лука);
Социодемографске карактеристике дјеце и њихово трауматско
искуство (Б. Милосављевић, В.Турјачанин, Одсјек за психологију,
Бања Лука);
Посттрауматско прилагођавање младих који су током рата
доживјели труматски губитак оца или сепарацију од оца (В.
Бутоло, С. Звиздић, Универзитет у Сарајеву);
Ратна трауматска искуства и психосоматске реакције млађих
адолесцената ( А.Османовић, С. Звиздић, ОШ Пазарић, Босна и
Херцеговина);
Утицај ратне трауме на понашање млађих адолесцената (С.
Карачић,С. Звиздић, Завод за специјално образовање и одгој дјеце
”Мједеница”, Сарајево, Босна и Херцеговина);
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-

-

-

-

-

-

-

-

Образовни развој и психосоцијално прилагођавање (D.Gаllowаz,
Lynn Cohen, Esperаnzа Vives, University of Durhаm School of
Educаtion);
Psihosocijаno funkcionisаnje bosаnskih аdolescenаtа izbjeglicа u
Sloveniji) V. Slodnjаk, Svetovаlni center zа otroke, mlаdostnike in
stаrše-WHO kolаborаtivni center, Slovenijа;
Психолошке реакције адолесцената на ратни стрес (Н. ЦерибашићЉубомировић, Институт за ментално за развојно доба, Београд,
Србија и Црна Гора);
Истраживање учесталости и интензитета посттрауматских
стресних реакција у адолесцената Новог Сада након бомбардовања
(Л. Маринковић, Н. Рончевић, Д-Радованов, А. Стојадиновић);
Утицај рата на структуру личности (Д.Бурсаћ, Центар за Социјални
рад, Апатин, Србија и Црна Гора);
Психосоцијална помоћ дјеци у току рата посматрана у вези са
психосоцијалним здрављем и стратегијама суочавања (Р.Ђапић,
Р.Стувланд, Универзитет у Сарајеву);
Евалуација психосоцијалне интервенције са трауматизованим
адолесцентима (В.Испановић-Радојковић, В. Петровић, Х. Давис,
Л. Тењовић, Т. Минчић);
Принципи и ефекти једног програма психолошке подршке дјеци
трауматизиованој ратом (Н. Капор-Стануловић, М. Зотовић
(Катедра за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у
Новом Саду, Србија и Црна Гора); (Зборник радова, UNICEF,
Сарајево, 2000,Филозофски факултет);
Психопатолошке карактеристике дјеце избјеглица у колективном
смјештају и ванколективном смјештају (М. Биро,Т. Станић,Д.
Ђуровић, Н.Мајсторовић, Филозофски факултет, Нови Сад В.
Петроска-Бешка, Филозофски факултет, Скопље).(Психологија,
бр1-2, 1995).
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Ова и нека друга (ранија) истраживања у свијету и код нас
омогућила су да се диференцирају одређена схватања о неким
психопатолошким утицајима рата на развој дјеце и адолесцената.
Иако нису у довољној мјери расвијетљени одређени феномени
везани за стрес и њихов утицај на младе, и поред скромних теоретских
основа и сазнања, ипак, у овој области имамо одређени напредак.
Наиме, на основу истраживања британских психолога, нарочито
психоаналитичара, током Другог свјетског рата и након њега, као и на
основу студија реализованих у Израелу, Палестини, Мозамбику, сјеверној
Ирској, студија реализованих на просторима бивше СФРЈ (Србија, Босна и
Херцеговина, Хрватска, Словенија), дошло се до одређених чињеница које
говоре да млади реагују различито на ратна збивања и да њихове реакције
и понашања, углавном, зависе од:
-

”њиховог узраста,
развојне фазе у којој се налазе,
емотивних способности,
когнитивних способности,
пола,
цјеловитости породице или особе за коју се вежу,
тога да ли је дијете претрпјело озбиљне физичке повреде,
близине ратних дејстава и типа ратног искуства и
могућности за опоравак након догађаја.”( Мариа Гавранидоу,
2000).

Ови налази су значајни са становишта превазилажења старијих научних
схватања према којима дјеца и адолесценти реагују на ратну трауму само
ПТСП - ом, већ да на ратни стрес реагују разноврсним облицима
понашања, поремећајима, психолошким проблемима итд.
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Истраживања проведена у прошлом рату на просторима бивше
Југославије су се, углавном, бавила проблемима везаним за:
1. природу и врсту трауматских искустава код дјеце и омладине,
2. преваленцију ПТСП и других поремећаја,
3. улогу узраста, пола, родитељских реакција и нивоа
траууматизације на интензитет и уопште развој ПТСП-а и других
психичких поремећаја и
4. врсту и природу механизама одбране који су активирани у одбрани
личности од трауматских агенаса.
Млади са простора бивше Југославије су у протеклом рату имали низ
трауматских искустава проузрокованих ратним дејствима.
Дијапазон трауматизације је био широк. Кретао су се од доживљаја
пуцњаве, гранатирања, одвајања од породице, насиља, физичких повреда
и рањавања ватреним оружјем до губитка неког од ближих чланова
породице.
На Симпозијуму одржаном у Сарајеву 7. и 8. јуна 2002. године у
организацији UNICEFA-а изнесени су резултати емпиријских
истраживања проведених на подручју бивше Југославије. Подаци су
презентирани у књизи Психосоцијалне посљедице рата. Осврнућемо се на
неке резултате изнесене на овом скупу.
Др Ђапић и Стувланда са сарадницима, у организацији UNICEFA-а,
извршили су лонгитудинално проучавање ратних трауматских реакција
код дјеце у Сарајеву 1993.,1995., и 1997.године. На узорку 785 младих
добили су податке који говоре да је број доживљених траума висок. У
сваком од три истраживања дошли се до налаза да је од 78% дјеце,
искусило између шест (6) и седамнаест (17) трауматских догађаја, (Табела
бр.3).
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Табела бр. 3 Број одговора ”да” о доживљеним трауматским догађајима о
ратним траумама УРТ
Број одговора Да
0-5
6-8
9-11
12-14
15-17
Тотал

УРТ1 (1993) %
21,4
42,9
29,8
6,0
100

УРТ2 (1995) %
20,00
43,2
28,6
7,3
0,9
100

УРТ3 (1997)%
21,3
38,9
29,6
8,8
1,3
100

У истраживању су, такође, добијени подаци који указују да :
дјевојчице испољавају већи број депресивних реакција у сва три
испитивања
млађи испитаници (мушког и женског
пола) имају више
депресивних реакција него старији;
у трећој тријажи су добијени подаци који, поред осталог, указују
да послије завршетка рата ”знатан број дјеце и младих испољава
забрињавајући интензитет емоционалне патње која се одражава у
трајном тужном расположењу.”
У истраживању Ј. Савића са Филозофског факултета у Бања
Луци, на тему психичке трауме и мотив постигнућа код младих
из Републике Српске, добијени су подаци да су најчешћи
стресори код испитаника (домицилни адолесценти и избјеглице у
колективним центрима):
страх за сигурност блиских чланова породице (82%),
смрт члана шире породице (59%),
рањавање члана породице (52%) изнатан број младих је уплашен
лошим условима живота (53%).( Ј.Савић ,2000).
Сличне податке добили су Милосављевић и Турјачанин у својој
студији ''Социо-демографске карактеристике дјеце и њихово
ратно искуство''. Њихови резултати говоре да је 2/3 младих
испитаника имало 7 (седам) или више трауматских искустава.
(Б.Милосављевић, В. Турјачанин,2000).
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-

У студијама код Савића, Турјачког и Милосављевића добијени су
резултати који указују да су млади са статусом избјеглице имали
највећи број ратних траума.

У Истраживању, које су извршили Дураковић-Белко, Тишиновић и
Требјешанин, описане су субјективне, унутрашње, психичке форме
доживљаја везаних за ратне трауме.
Неке од основних форми суочавања били су :
страх,
очајање,
жеља да се нешто предузме и
релативизирање ранијих моралних норми и принципа а,прије
свега, позитивнији став према породици и пријатељима, као и
бржи процес сазријавања.( М. Гавранидоу, 2000).
У истраживањима о преваленцији симптома посттрауматскиог стресног
поремећаја (ПТСП-а) на популацији дјеце и младих добијени су
занимљиви подаци. У студији Ђапића и Стувланда добијени су подаци да
је 48 % дјеце испољавало умјерени степен симптома ПТСП-а, а њих 43 %
је испољавало висок степен ПТСТ-а (током рата у Босни). (Đаpić i R.
Stunvаld,www.psih.org.). У истраживању посттрауматског стресног
поремећаја и психотерапијског приступа аутора Н. Половине и Љ.Дивац
(ВМА-Београд) на популацији војника добијени су подаци који говоре да,
практично, ни један испитаник по повратку са ратишта није функционисао
социјално адекватно.( Н. Половине и Љ.Дивац ВМА-Београд,1992),
У студијама Зотовићеве и Стануловића (Одсјек за психологију, Нови Сад)
добијени су подаци који указују да више од половине узорка (72) показује
клиничке знаке ПТСП-а, и то 4-5 година послије рата у Босни и
Херцеговини. Такође, осим симптоматологије посттрауматског стресног
поремећаја, код младих су били присутни, у знатној мјери, 20%, симптоми
депресивног поремећаја.
У студији аутора Никић-Матовић, код једног броја младих, старијих
адолесцената, након НАТО бомбардовања регистровани су симптоми
PTSP-а. Маринковић и сарадници су, на подручју Војводине, спровели
истраживање о интензитету и фреквенцији ПТСП-а код дјеце и омладине.
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Добијени подаци показују да 27% дјеце и адолесцената испољава
умјерене симптоме. Уз регистроване симптоме ПТСП-а, регистровани су
проблеми концентрације и избјегавања.
Истраживања, чији је циљ било откривање преваленције симптома
других психичких поремећаја међу дјецом и адолесцентима, осим PTSP,
показала су да млади на ратне трауме реагују одређеним афективним
поремећајима и психосоматским реакцијама.
У истраживању, које су провели Ђапић и Стувланд, добијени су подаци
који говоре да преко 18 дјевојака показују депресивне реакције неколико
година након завршетка рата.(Психосоцијалне посљедице рата, Сарајево,
Симпозиј 2000).
Истраживања (Османовић и Звиздић) открила су знатан број
психосоматских реакција код младих. Идентификован је знатан број дјеце
којима је потребна психолошка помоћ.(Ibidem)
Ј. Јанковић је дошао, у свом истраживању психичких посљедица рата и
прогонства код дјеце у Хрватској, поред осталог, и до података о
социјалном функционисању младих. Млади су најчешће испољавали
сметње у социјалној комуникацији.
Највеће тешкоће су забиљежене код младих који су били смјештени у
колективним центрима са својим породицама и комшијама.(Ibidem).
Интересовање истраживача било је усмјерено на тражење одговора на
питања као што су: Коју улогу и пол дјеце, родитељске реакције и број
ратних траума имају у развоју PTSP-а и других психичких поремећаја?
Истраживања (Маринковић и колеге, Шеховић, Ђапић и Стувланд,
Матовић, Милосављевић и Турјачанин, Османовић и Звиздић и др.)
утврдила су
да се женски пол показао као
додатни ризични
фактор;дјевојчице су чешће погођене ПТСП-ом него дјечаци. (Ibidem).
Истраживања (Смитх, Османовић и Звиздић, Бурсаћ, Петровић) су
показала да су број ратних искустава и реакције родитеља додатни
фактори који утичу на интензитет и фреквенцију појављивања PTSP-а и
других психолошких поремећаја. (Ibidem).
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У истраживању Д. Бурсаћа о утицају рата на структуру личности
(2000.год.) на узорку дјеце избјеглица (која су боравила у вријеме рата у
Хрватској и била изложена директним ратним траумама, а касније
живјела у Апатину у Србији и била поново изложена страховима у
вријеме бомбардовања) и дјеце сатросједилаца, дошло се до налаза који
указују да су, у поређењу са дјецом старосједилаца, дјеца избјеглице
показала :
„
значајно већу изложеност стресној ситуацији која је дјеловала
екстремно угрожавајуће на њих,
чешће и интензивније присјећање стресне ситуације, значајно
израженији страх од новог рата и бомбардовања,
значајно смањење способности уживања у животу,
већу склоност ка интроверзији,
усвајање животног стила беспомоћности: живот од данас до
сутра, слабо планирање будућности, дезорганизованост и ниску
самоконтролу и.
тенденцију према избјегавању нових искустава и социјалних контаката
итд.“(Ibidem).
Један број истраживања на просторима бивше Југославије бавио се
откривањем психолошких механизама који су активирани и коришћени за
превладавање ратних траума. Према доступним резултатима, чини се да
су млади и у најтежим ситуацијама проналазили одређене механизме
одбране. Најмлађи, тј. дјеца су главне ослонце формирања осјећања
сигурности налазили у родитељима. Неки одговори су били у испољавању
осјећања беспомоћности, очаја, поремећеног апетита.
У истраживању Ж. Требјешанина дошло се до података да ”чак 65%
дјеце не вјерује да својим снагама и способностима може да превлада
тешке ситуације које доноси рат.”(Ibidem). Такође је интересантан податак
да се 72,5 % испитаника у преовладавању тешких ситуација ослања на
фаталистичка увјерења.
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Углавном, највећи број младих испитаника реагује у тешким
ситуацијама одбрамбеним механизмима који су, у мањој мјери, усмјерени
на рјешавање проблема.
Реакције родитеља и понашање родитеља, уопште у ратним
ситуацијама, имало је одређени утицај (помоћ) дјеци у превладавању
тешкоћа. Родитељи су помагали дјеци на неколико начина. Најважнији су
према истраживањима Требјешанина :
одржавање уобичајеног начина живота, уз много игре и дружења
са родитељима и вршњацима (57,6% одговора),
покушаји да се дјечији страх превлада умањењем опасностиувјеравањем да се дјетету неће ништа догодити и пружањем
личног примјера, држећи се храбро (23,7% одговора),
покушај да се ублажи страх кроз физички додир-мажењем,
грљењем, узимањем у крило, спавањем заједно (15,3% одговора).
Наведени поступци превладавања емоционалних тешкоћа имали су
одређене ефекте на ментално здравље младих, међутим, при превладавању
одређених страхова, вјероватно је пропуштена могућност да млади неке
страхове лично обраде. Лична обрада страхова као форма превладавања
није лака, али квалитет превладавања је већи. Позната је изрека
М.Калињина да : "У рату човјек за мјесец или неколико мјесеци проживи
онолико колико у миру не проживи ни за десет година, а у једној бици
онолико колико не проживи ни за пола године."
Наравно да, при обради трауматских стања, треба узети у обзир и
неке друге елементе, непредвидљивост опасности, на примјер, у којима је
прорадио родитељски нагон за заштитом, те су родитељи у неким
ситуацијама реговали по принципу аутоматизма.
Такође, истраживање је показало да постоје значајне разлике у
испољавању наведених стресора између наведених група младих. Нека
истраживања су показала да млади, и поред трауматских искустава, имају
фелксибилан приступ у борби са посљедицама ратних траума и са
животним тешкоћама послије рата.
Налази појединих аутора (Ђапић, Стувланд, Пиорковска-Петровић К.
и др.) показују да је и послије рата неопходна помоћ младима.
-
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Вријеме није довољно да залијечи трауме и да је, дугорочно гледано,
испољавање и одржавање посљедица ратних траума производ сложених
интеракционих ратних искустава индивидуе са другим људима, средином
итд. Пружена помоћ, нарочито она која се ослања на породицу,
непосредну школску околину, помаже младима у испољавању отпорности
и фелксибилности у борби са стресорима. (Ibidem).
Почетком ратних збивања у многим срединама је развијена мрежа
психосоцијалне подршке избјегличким породицама и локалном
становништву.
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Програми психосоцијалне заштите избјеглица и
локалног становништва
У програмима психосоцијалне заштите избјеглица и локалног
становништва можемо идентификовати два приступа:
1. Неспецифични групни програми и интервенције - (Њима су
обухваћени општи психолошки, педагошки, социјални ангажмани на
заштити менталног здравља и на општој подршци и помоћи младим
људима у њиховом развоју, који је ометен или прекинут ратним
дејствима и траумама).
2. Специфични терапијски приступи (усмјерен, прије свега, на
психопатолошке поремећаје младих који су изазвани или су посљедица
ратних траума).
Посебно подручје подршке, које у себи укључује комбинације из
горе наведених терапијских групација и посебне специјализоване
програме подршке, су програми психосоцијалне подршке и помоћи
избјеглицама и локалном становништву. Када је дошло до избијања
оружаних сукоба на просторима бивше Југославије, дошло је до
формирања мрежа психијатријско-психолошких савјетовалишта. Како
изгледа општа организациона шема пружања психосоцијалне подршке и
помоћи у Србији и Црној Гори (Табела бр.4).
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Специјализовани центри за теже
психотрауматизоване

Психијатријске службе
Психолошке службе
Основна здравствена заштита
Предшколске и школске установе

Центри за социјални рад
Удружење угрожених
Остале хуманитарне организације
Црвен крст
Подршка и и помоћ грађана
Поштовање дедостојанства личности, људских и
грађанских права
Задовољавање основних биолошких потреба
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Табела бр.4 Организација психосоцијалне помоћи и подршке2

2

Шема је пренијета из Каличанин, П.Психијатрија, Београд, Елит-Медица (техничка
обрада аутор)
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”Ови програми, на просторима бивше СФРЈ започели су 1993. године.
Програми су иницирани од Међународне федерације друштва Црвеног
крста и Црвеног полумјесеца (IFRC). Они се, у сарадњи са Југословенским
Црвеним крстом, реализују већ десетак година. Програм ППСП везан је за
ратна збивања на подручју Хрватске и велики број избјеглица који је од
1991. године стизао у Србију. Подаци говоре да је крајем 1993. године
број избјеглица у Србији премашивао цифру од 630.000. У Србији су
стизали уплашени, понижени, трауматизовани људи-углавном жене, дјеца
и стари. Од стране ИФРЦ и делегата за социјална питања, гђе Lisbeth
Hordness, понуђен је ППСП свим жртвама ратних збивања. Од самог
почетка акцент програма био је на менталном здрављу, превенцији и
интервенцији, а основна обиљежја програма била су психосоцијална
подршка, непрофесионалци, организација и динамика. (Lujić, Vlаjković,
2000).
Иначе, свака избјегличка породица има неку своју визију квалитета
живота. Очекивања су различита.
У истраживачкој студији групе аутора (Кукић, Шмитран, Чампара,
Бећиревић, Куленовић-Латал, Хашимбеговић - Валензуела, МандурићБендер Савјетодавни рад са породицама у заједници и процес
реинтеграције, при СОС Киндердорф пројекту, прикупљени су подаци о
томе каква се помоћ очекује у заједници. (Ibidem).Узорак је бројао 1796
породица у 10 заједница у Босни и Херцеговини. Добијени су следећи
подаци (слика бр.5):
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Земљорадња
7%

Ништа
5%

Остало
5%

Психосоц.пом

3%
Медицинска
помоћ

19%

Правни
савјети
7%
Образовање
9%

Запослење
18%

Финансијска
помоћ
12%

Социјална
помоћ
15%

Слика бр. 5 Каква се помоћ очекује у заједници
Програм
психосоцијалне
помоћи
и
подршке
релизују
специјализоване институције и организације. При формирању
психосоцијалне подршке и помоћи узимају се у обзир одређене
претпоставке.
Најважније су :
- рат као катастрофични догађај доводи до психичких траума и
психијатријских последица;
- поремећаји су узроковани примарно трауматским искуством;
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-

-

-

највећем дијелу особа је неопходна помоћ;
помоћ је најефикаснија ако је пружена у квалитетно вријеме, одмах
послије трауме и на адекватан, прије свега, стручан начин;
при пружању помоћи младима водити рачуна да је често дијете
носилац симптома породице;
водити рачуна о свим специфичностима и принципима
психотерапијских и савјетодавних интервенција у раду са
популацијиом младих;
при пружању помоћи избјеглицама имати на уму да је неопходна
перманентна психолошка помоћ или подршка;
осим психолошке помоћи избјеглицама, неопходна је, паралелно, и
друга врста помоћи у смислу запошљавања, обезбјеђивања
прихода, медицинске заштите, услова за живот (храна, кућне
потрепштине...), правне помоћи, едукације у стицању нових
вјештина, занимања и
могућност умрежавања са другим друштвеним институцијама.

Из основних форми психосоцијалне подршке (индивидуалне и групне
психотерапије, савјетовања) развили су се разни облици помоћи и
подршке. Навешћемо најважније програм психосоцијалне подршке и
помоћи избјеглом и прогнаном становништву на просторима бивше
Југославије (Влајковић и сар.,1998)
Мобилне библиотеке
При формирању мобилних библиотека пошло се од чињенице да је
избјеглицама ,поред материјалног збрињавања, потребна и духовна помоћ,
а књига је, као стари и, како неки кажу, ”најбољи човјеков пријатељ”
најприкладнија. Познато је да су правилно одабрани садржаји пуни
савјета, животних искустава, животних мудрости... Из личног искуства у
раду са младима, ученицима, старосједиоцима и онима са статусом
избјеглице, уочио сам велику психолошку дјелотворност књига.

106

У анкетном истраживању ученика средње Економске школе
”Ваљево”, о психосоцијалним аспектима помоћи у вријеме НАТО
бомбардовања Србије, један дио ученика је, на анкетно питање отвореног
типа:
”Наведи шта или ко ти је још помогао у превазилажењу страха од
бомбардовања”, навео да су им од велике помоћи били :” Бећковић,
Трифуновић,
Максимовић, Зубац, Ћопић, Давичо, Змај, Сингер, Андрић,
Достојевски. ” (Зборник радова Психосоцијални аспекти подршке у
вријеме НАТО бомбардовања, редакција М. Јокић, 1999)
У истраживању Ксеније Кондић о присуству адолесцентне кризе код
младих просјечног узраста од 23 године и начинима превазилажења криза,
добијени су подаци који говоре у прилог дјелотворности библиотерапије.
На питање: „Шта је помогло да се „извуче“ из кризе?'', млади, њих 24% је
одговорило да на прво мјесто стављају читање, литературу. Иза
литературе је љубав, 18% испитаника, музика 17%, спорт 5% и, на крају,
у категорију нешто друго. млади су одговорили да су у превазилажењу
кризе помогли пријатељи, учење, дечко филмови, љубав породице.( K.
Kondić , 1997).
Библиотерапија је потврдила старо неписано правило: “Када једном
отвориш корице те царевине мисли и речи, придобићеш пријатеље на које
се можеш ослонити у било које доба дана и ноћи. Никада те неће оставити.
Никада те неће разочарати.
Са њима ћеш обићи многе животне мостове и људске провалије.
Оживеће они пред твојим духом и твојим очима, непрегледна
пространства људске моћи и немоћи, мана и врлина, грехова и
доброчинстава, људских успона и падова, учености и неукости, наде и
разочарења, трпљења и праштања, малодушности и истрајности, људских
осама, болова, ћутње и истине... светлости и животне таме. При сваком
сусрету са књигом бићеш ближе пречицама одрастања, разумевању себе,
своје природе, своје људске моћи, величине и маленкости, својих брига и
премишљања.“ (Чолаковић, рад у припреми)
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Такође, кроз мобилне библиотеке, психолози су смислили један
психолошки трик. Наиме, ова врста помоћи избјеглицама је била у
повратној форми.
Књига се морала вратити послије читања а тиме се, на вјешт начин,
развијала свијест о томе да ће је још неко други прочитати или да је још
некоме потребна ова врста помоћи (подршке). Ова чињеница је, као
крупна ”ситница”, имала утицај и на развој младих јер је њихово
одрастање враћало у реалне димензије.
У Србији је и данас активно 16 мобилних библиотека.
Мобилни тимови
Ови тимови су формирани 2000. године у Србији и Црној Гори.
Задатак мобилних тимова је да посјећују недељно или мјесечно одређене
избјегличке пунктове, удаљене од центра, појединце или групе избјеглица,
како би им организовали помоћ благовремено и квалитетно. Тимови су
састављени од разних профила стручњака. Најчешће су састављани од
психолога, психијатара, социолога, социјалних радника, правника. Ови
тимови интензивно сарађују са локалним властима. Готово у сваком већем
граду у Србији и Црној Гори, на примјер, постоји неки од мобилних
тимова (Слика бр.6). Ови тимови раде на мотивацији, мобилизацији и
организацији свих адекватних потенцијала на нивоу општине, региона, а
све у циљу пружања психосоцијалне подршке и помоћи избјеглицама.
Кроз рад мобилних тимова постављени су темељи ”дисастер”
медицине и психијатрије у Србији и Црној Гори. Вјероватно да ће ове
гране медицине и неке гране психологије наћи, у догледно вријеме, своје
мјесто у програмима медицинских и филозофских факултета.
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Слика бр. 6 Мрежа мобилних тимова и програма на простору Србије и Црне
Горе3

3

Predrag Kaličanin, Psihijatrija 3, n.d.,( tehnička obrada autora).
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Добар дан, како сте?
Под овим насловом Црвени крст Београда је 1999.године основао
посебну службу, чији су дјелокруг рада усамљене старије особе које
путем телефона могу да дођу у контакт са стручним лицем. Телефонски
разговор плаћа Црвени крст.
Телеапел служба
Ову службу је, у Београду, мада она постоји и у другим већим
градовима, основала група ентузијаста, психолога и психијатара у вријеме
НАТО бомбардовања 1999. године. Професионалци и волонтери су
даноноћно дежурали у служби и пружали путем телефона савјете
(психолошке, медицинске). Најчешћи разлози за позивање службе су
били:
-

ранији здравствени проблеми који су се интензивирали током
бомбардовања (98);
страх од мобилизације (сопствене или мобилизације дјеце),
узнемиреност због нестанка воде и струје (86);
консултације у са вези дјецом (поремећај сна, апетита, страхови)
(65);
психосоматска реаговања (60);
консултације у вези са лијековима (46);
поновљена трауматизација (избјеглице) (28);
нови породични и интерперсонални проблеми (27);
нуђење помоћи другима (10);
интерперсонални проблеми везани за боравак у склоништву
(6).(Влајковић и др., 1998)
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Клубови Црвеног крста

Ови клубови су у Србији формирани послије Нато бомбардовања.
Наиме, након бомбардовања се показало да је велики број људи
психотрауматизован и да им је потребна помоћ. Такође, један број
избјеглица је поново био трауматизован. Све то, у поприличној
економској оскудици, захтијевало је иновирање психосоцијалних садржаја
и интензивирање мреже подршке. При многим општинским
организацијама формирали су се Клубови за младе, Клубови за старе,
Породичним клубови. Нарочита пажња је поклањана младима и њиховим
проблемима одрастања. Због лоше материјалне ситуације, многи од
клубова су редуцирали своје активности и нису могли у потпуности, као
уосталом и други програми, реализиовати планиране активности.
Помоћ помагачима
Ова врста програма има за циљ да помогне људима који су запослени
у хуманитарним организацијама код којих је дошло до општег
психомоторног замора, ”феномена изгарања” на послу и посљедица
експонираности трауматским стресним реакцијама. С обзиром на врсту и
комплексност послова који обављају, оправдано је говорити да су људи
помагачи изложени удруженим реакцијама стреса и феномена изгарања на
послу.
Издавачка дјелатност
Због великог броја трауматизованих личности приступило се још
једном виду психосоцијалне помоћи, а то је издавање публикација,
часописа, књига. Њих су написали еминентни стручњаци из подручја
психијатрије, медицине, психологије, социологије. Књиге су намијењене,
прије свега, избјегличкој популацији.
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Неки од наслова су :” Како сачувати ментално здравље дјеце у
избјеглиштву”, ”Избјеглиштво - ризик по менталноздравље”,”Како
сачувати ментално здравље старих у избјеглиштву”,”Како сачувати
ментално здравље породице у избјеглиштву.” (Ibidem).
Дали смо кратак преглед програма, који су формирани на просторима
бивше Југославије, међутим у свијету су за избјеглице, такође, формирани
одређени програми чији је циљ да се избјеглица, на што једноставнији
начин, адаптира на нову средину, на нову културу, на ново радно мјесто.
Један од познатијих пројеката носи назив:”Здрав у мултикултурном
окружењу на радном мјесту-мигранти и проблематичне групе.”
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Здрав у мултикултурном окружењу на радном мјестумигранти и проблематичне групе

Овај програм је настао у оквиру пројекта ”Здрав у мултикултурном
окружењу на радном мјесту-мигранти и проблематичне друштвене групе.”
У уводном дијелу програма, о разлозима настајања савјетника наводи
се да је пројекат настао на основу сазнања ”о стресу и оптерећавајућим
факторима на радном мјесту, посебно у раду са избјеглицама, азилантима,
мигрантима и проблематичним друштвеним групама.”(www.omegа-grаz.аt,
2000). Као база овом пројекту послужило је интернационално
истраживање стручњака са разних института у Грацу, Барселони и
Копенхагену о проблемима проблематичних друштвених група у новој
радној средини. У програму су прецизно наведене инструкције за
запослене и послодавце, и то како препознати потенцијални ризик за
стрес, као и начине његовог савлађивања. Овај програм - савјетник је
написан на осам језика:
-

на њемачком,
енглеском,
шпањолском,
данском,
француском,
босанском,
српском и
хрватском језику.

Рад са људима, који потичу из разних мултикултурних средина и који
су силом прилика морали напустити своје мјесто становања и своје радно
мјесто, веома је сложен. Истраживања су показала да велики број
радника са статусом избјеглице на свом радном мјесту у новој средини
има симптоме стреса. Подаци говоре да чак око 40% радника пролази кроз
стрес јачег интензитета. Основи разлог настајања стреса на радном мјесту
везује се за захтјеве радног мјеста.
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Када радни задаци и послови превазиђу способности радника, он тада
губи контролу над собом и радним процесом.
Осим што стрес утиче на продуктивност рада, утиче и на здравље
радника. Дијапазон симптома на радном мјесту је широк. Неки од
симптома су:
30% главобоља,
30% болови у леђима,
24% поремећаји спавања,
15% поремећаји пробаве.
Осим ових поремећаја, радници у истраживању наводе још низ
симптома као што су: депресија, мигрена, алергије, агресивност итд.
Програм има и едукативну димензију јер образује раднике и послодавце
да правовремено препознају симптоме стреса и да на вријеме реагују и
избјегну посљедице стреса.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
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Значај истраживања

Резултати истраживања даће значајан допринос освјетљавању
социопсихолошког обима и интензитета утицаја избјегличког статуса на
структуру личности младих људи и то на онај дио личности који се
односи на (не)стабилност регулативних система, ниво генералног
неуротицизма, интензитет опаженог стреса, страха и бриге код младих
особа.
Оријентација аутора није само на добијање чињеница за теорију, већ
и за добијање чињеница и налаза који ће наћи своје мјесто у практичном
раду са младима. Конкретан, дакле, практичан значај истраживања теме
”Психопатолошки аспекти избјеглиштва“ је у томе што ће резултати
истраживања бити од користи у стручном осмишљавању, организовању и
обогаћивању програма психосоцијалне подршке и помоћи за популацију
младих који страдају и који су страдали у ванредним ситуацијама, без
обзира гдје се налазе и када се то десило. Дио наших очекивања се, дакле,
односио и на практичну апликацију налаза на подручје обогаћивања
интервенционих програма за помоћ младима, и то на оне дијелове и
подручја програма који се односи на менталнохигијенске циљеве и
задатке:
примарне,
секундарне и
терцијарне превенције у ванредним ситуацијама у срединама и
институцијама у којима раде и живе младе особе (породица, школа,
домови ученика, Центри за прихват у случају ванредних ситуација
и сл.).
Добијени налази ће бити од значаја за школске стручне психолошкопедагошке службе које би требало да у своје годишње планове и програме
укључе садржаје који ће помоћи стручним сарадницима, родитељима и
адолесцентима да се обогате сазнањем о томе како очувати ментално
здравље младих од негативних утицаја ванредних догађаја.
-
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С обзиром на циљ и задатаке истраживања, посебан значај и
вриједност истраживања лежи у чињеници да смо добили одговоре о
разликама и сличностима између младих особа са статусом
старосједилаца и младих са статусом избјеглице, и то на плану:
1. Генералног неуротицизма и вјероватноће хоспитализације,
2. Функционисања одређених регулативних система,
3. Опаженог стреса,
4. Интензитета страха,
5. Интензитета бриге

Проблем истраживања
Психопатолошки аспекти избјеглиштва у свом наслову садржи
проблем истраживања у ширем смислу али, с обзиром на основну
функцију сваког наслова, дужни смо да, прије него пређемо на конкретан
садржај, отклонимо неке потенцијалне дилеме у вези са садржајем и
значењем одређених појмова у књизи. Као прво, за одређење назива
испитаника узорка одлучили смо се за појам „младе особе“. Постоји више
разлога зашто смо се опредијелили за овај појам. Прво, то је начин да се
дистанцирамо од расправа о почетку, завршетку и периодима трајања
адолесценције које трају дуги низ година и које се крећу у различитим
границама. Иначе, са психолошког становишта, прихватљиве су све до
сада формиране подјеле периода, јер је одрастање процес који не зависи
само од биоошких, физиолошких, филозофских, антрополошких,
психолошких оријентира, него и од конкретне друштвене ситуације и
њених специфичности. Друго, сви ови фактори су међусобно повезани и
испреплетени, тако да се границе адолесценције не могу прецизно
одредити и прилично су флексибилне.
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Нарочито је то тешко, у данашње вријеме, вријеме велике опште
друштвене кризе у којем се услови за самосталан живот стичу касније.
Почетак младости је извјестан и око ових граница је међу научницима
постигнута велика сагласност, али границе завршетка су прилично
растегљиве.
Постоје мишљења која, за улазак у свијет одраслих узимају чак и 35.
годину. Ми смо се при дефинисању узорка руководили најопштијом
дефиницијом адолесценције коју су дали Инглиш и Инглиш.
Они под адолесценцијом подразумијевају „период од почетка
пубертета до наступања зрелости, прелазни период за вријеме кога се
постаје зрео човјек или жена.“(Инглиш и Инглиш.,1972).
Дефиниција нашег аутора Крстића је, такође, помогла при одређењу
садржаја појма „млада особа :“Адолесценција је период младалаштва и
дјевојаштва, са нејасним и промјенљивим доњим и горњим узрасним
границама, које због тога ни у психологији нису јасно одређене. (Крстић,
1996).
Када се егзактно одређују границе почетка и краја адолесценције,
тада се најчешће користе следећи стандарди:
- Рана адолесценција од 12 до 15 године,
- Права адолесценција од 15 до 21 године,
- Касна адолесценција од 21 до 23 године.

Ако бисмо се строго држали граница, наши испитаници спадају
једним дијелом у праву адолесценцију, а другим дијелом у касну
адолесценцију. У истраживању смо се одлучили да испитанике означимо
појмом „младе особе“, јер смо на овај начин, а што је имало и практичну
вриједност, „покрили“ оба периода. Наравно, да не бисмо погријешили и
да смо у узорак узели и младе до 25. године, или старије који, према
неким ауторима, такође, улазе у адолесцентни оквир.
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У раду су из практичних разлога испитаници са статусом избјеглица
означени скраћеницом Мои (Младе особе избјеглице) а испитаници са Мос
(Младе особе старосједеоци).
Друго, појмом психопатолошки аспекти, обухватил смо, углавном оне
основне турбуленције емоција и поремећаја који су карактеристични за
адолесцентни узраст или су повезани са њим, а такође, и за стања када се,
овај ионако буран и хаотичан процес, уздрма неочекиваним
психосоцијалним ударима у ванредним ситуацијама, у које спада и
избјеглиштво. У тим неочекиваним ситуацијама, а нарочито у ситуацијама
насилних миграција, ратних страдања, падају све “норме”, “стандарди”,
“правила”, “процеси” развоја и понашања младих особа. Без обзира којем
типу припадали, да ли су :
1. Адаптивни (отворени, неповјерљиви, осјетљиви на средину,
прилагођени другима и популарни),
2. Подложни (одани, подложни, стидљиви, неагресивни),
3. Изазовно – пркосни (непопуларни, несигурни, непријатељски
расположени према свима и бунтовни према ауторитетима),
4. Усредсређени на себе (амбициозни, одговорни,склони
самопосматрању) или су
5. Неприлагођени (незадовољни, несигурни, понекад агресивни),
(Ракић, 1991)
Њихов развојни пут у ванредним ситуацијама је угрожен и захтијева
посебну пажњу и психоцијалну подршку. Дијапазон емоционалних
тешкоћа је веома широк. Проблем истраживања је испитивање
фреквенције и интензитета испољавања генералног неуротицизма,
вјероватноће хоспитализације, интензитета бриге, опаженог
стреса, интензитета страха и квалитета функционисања
конативних регулационих система и истраживање разлика
наведених димензија између Мос и Мои.
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Задаци истраживања
1. Утврдити ниво генералног неуротицизма на цијелом узорку
испитаника;
2. Утврдити ниво генералног неуротицизма на популацији
старосједилаца;
3. Утврдити ниво генералног неуротицизма на популацији младих са
статусом избјеглице;
4. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у нивоу
испољеног генералног неуротицизма на релацији Мои и Мос;
5. Утврдити вјероватноћу хоспитализације (Вх) и евентуалне међусобне
статистички значајне разлике између ових група младих;
6. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у
функционисању регулатора органских функција (Хи) код Мои и Мос;
7. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у
функционисању регулатора реакције одбране (Алфа) код Мои и Мос;
8. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у
функционисању система за реакцију напада (Сигма) код Мои и Мос;
9. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у
функционисању система за кординацију регулативних функција (Делта)
код Мои и Мос;
10. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у
функционисању система за интеграцију регулативних функција (Ета) код
Мои и Мос;
11. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у испољавању
интензитета страха код Мои и Мос;
12. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у нивоу
опаженог стреса код Мои и Мос;
13. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у испољавању
интензитета бриге код Мои и Мос;
14. Утврдити да ли постоји разлика у испољавању генералног
неуротицизма код младића и дјевојака и
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Хипотезе истраживања
Главне Хипотезе
Х - 1 Постоји статистички значајна разлика у испољавању генералног
неуротицизма између младих са статусом избјеглице (Мои) и младих
особа старосједилаца (Мос).
Х - 2 Не постоји статистички значајна разлика у функционисању
регулатора активитета Епсилон код младих са статусом старосједилаца и
младих особа са избјегличким статусом.
Х-3
a) Постоји статистички значајна разлика у функционисању конативних
регулатора напада (Сигма).
b) Постоји статистички значајна разлика у функционисању система
одбране (Алфа) као базичних особина личности код младих са
статусом избјеглице и младих особа са статусом старосједилаца.
Х - 4 Не постоји статистички значајна разлика у функционисању
одређених конативних регулатора личности органских функција,
синергије - Хи, Делта – дисоцијације, као и социјалне адаптираности –
Ета, код младих са статусом избјеглице и младих особа са статусом
старосједиоца.

Потхипотезе истраживања
1. Постоји статистички значајна разлика у степену вјероватноће
хоспитализације код Мои и Мос.
2. Не постоји статистички значајна разлика у испољавању интензитета
страха код Мои и Мос.
3. Постоји статистички значајна разлика у нивоу опаженог стреса код
Мои и Мос.
4. Постоји статистички значајна разлика у испољавању интензитета
бриге код Мои и Мос.
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5. Постоји статистички значајна разлика у испољавању генералног
неуротицизма код младића и дјевојака.

Узорак истраживања
Истраживање је извршено на намјерном узорку младих особа узраста
од 20 до 23 године. Величина узорка је 302 испитаника. Узорак је
састављен од 50% адолесцената старосједелаца (Мос) и 50% адолесцената
са статусом избјеглице (Мои). Адолесценти са статусом избјеглице су
напустили свој завичај 1992-94 године и похађали су основну и средњу
школу у истој друштвеној средини као и адолесценти старосједиоци у
Ваљеву.
Групе испитаника су, ради отклањања утицаја одређених
контаминирајућих фактора, на резултате истраживања, изједначени по
одређеним параметрима и то по:
-

-

хронолошком узрасту (узраст од 21 до 23 године), по полу
(подједнак број испитаника мушког и женског пола у обје групе
испитаника, 51 дјевојака у узорку са статусом избјеглице и 51
дјевојака у узорку са статусом старосједелаца и 100 младића са
статусом избјеглице и 100 младића старосједелаца) породичној
констелацији (подједнак број испитаника из потпуних, разведених,
и непотпуних породица);
образовном нивоу испитаника (сви су завршили средњу школу IV
степена);
општем успјеху у средњој школи;
владању;
образовном нивоу родитеља (четири степена: основна школа,
средња школа, виша школа и факултет).
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Методе и технике истраживања
У процесу обраде ове теме ослонили смо се на :
-

метод теоријске анализе,
емпиријско-неекспериментални метод (Servey) и
metod ex post fаcto поступак.

Од истраживачких техника користили смо нестандардизовани интервју и
тестирање.
Метод теоријске анализе
Основни разлог, што смо сматрали да је метод теоријске анализе
неопходан у истаживању, лежи у томе да ниједно истраживање, а поготово
истраживање овакве природе, не може без ослањања на одређене полазне
теоријске основе.
Помоћу ове методе прикупили смо одређене податке о психологији
избјеглиштва код нас и у свијету.
Проф др Н. Филиповић за овај метод каже: "Истраживање овим
методом полази од спознаје важних схватања, односа и рјешења, те логичко
- мисаоним путем, уз одабране примјере и илустрације долази до нових
рјешења, погледа и научних истина".
Извори за ове методе су многобројни. Ту спадају: енциклопедије,
уџбеници психологије, социологије, права, приручници, извјештаји,
документи, публикације везане за избјеглиштво, чланци, писмени радови
трауматизованих особа, друга шира и ужа психолошка и друга литература.
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Емпиријско - неекспериментални метод (Сервеј-метод)
Овај метод се најчешће користи за истраживање и упознавање
психолошке праксе каква она уствари и јесте. Помоћу ове методе долазимо
до података о реалној животној ситуацији у реалном животном простору.
Овај меотд је комбинација аналитичке и дескриптивне варијанте.
Дескриптивна варијанта нам служи за описивање карактеристика
популације, а анлитичка за откривање одређенох узрочно-последичких веза
резултата истраживања.
Овом методом је могуће прикупљати чињенице, резултате, упоређивати их,
синтетизовати. Нарочито је погодан за примјену батерије тестова. Ово је
веома економична метода.
Метод ex post fаcto поступак
Када се дефинише појам експеримента, тада неки аутори сматрају да
је основна карактеристика експеримента намјерно изазивање појава. Ако
се прихвати у потпуности горе наведена дефиниција експеримента, тада
свако испитивање можемо назвати експериментом. Узмимо примјер
„летећег“ испитивања које повремено наставници користе у настави, а
није му циљ научно истраживање, иако и тада „изазивамо појаву“, тј.,
одговоре ученика. Експеримент бисмо, по овом схватању, могли назвати
свако анкетирање, тестирање, интервјуисање итд. Наравно да би овакав
приступ изгубио научну природу истраживања. Међутим, ако схватање
експеримента прихватимо као каузалну повезаност између одређених
поступака родитељског утицаја на понашање дјетета, на примјер, тада
долази до проширивања појма експеримента и на нека друга истраживања
у којима није било намјерног увођења експерименталног фактора.
Конкретно, на примјеру нашег истраживања имамо појаву да су младе
особе извјестан временски период, неколико година живота, провели у
новој средини. Дакле, експериментални фактор, проведено вријеме у
новој средини, већ отприје дјелује.
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Потребно је одредити правац и интензитет, утицај, величину
његовог дјеловања. Средина и вријеме су, на неки начин, имали удјела у
развоју личности младих особа, тј. „средина и вријеме су учинили своје“.
Помоћу ex post fаcto поступка, у коме се испитује ретроактивно утицај
фактора, губи се донекле прецизност, коју бисмо имали да смо фактор
намјерно унијели, међутим, с обзиром да се овим поступком остварује и
оно што је битно за експеримент, и овај поступак има елементе
експеримента. Такође, много је животних ситуација у којима, из разних
разлога (моралних и других), не можемо увијек уводити експериментални
фактор, него га живот креира и он реално има утицај на понашање
личности.
У прошлости је било аутора који су се залагали да се, умјесто „ex post
fаcto експеримент“, користи назив „метод мултиваријантне анализе“ као
савременији и адекватнији синоним. Иако метода мултиваријантне
анализе представља један облик ex post fаcto експеримента, ипак је ex post
fаcto шири појам. Дакле, у нашем пројекту ћемо истражити ефекте
неочекиваних збивања, ефекте избјеглиштва који доводе до знатних
промјена у понашању младих људи.
Дугогодишњи избјеглички статус је фактор који отприје дјелује и
остварио је одређени утицај (факт) на емоционалну сферу личности и,
уопште, психички статус младих особа-избјеглица, а да га није требало
раније унијети у експеримент.
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Инструменти истраживања
КОН - 6 Кибернетичка батерија конативних тестова
Аутори : Б.Волф, К.Момировић, З.Џамоња
Центар за примијењену психологију
Београд, 1992.г.
Намјена:Утврђивање структуре личности
Узраст:преко 18 година
Примјена: групно или индивидуално
Трајање око 30 минута
Кон-6 је психодијагностичко средство за одређивање структуре
личности нормалних испитаника и испитаника са психичким аберацијама,
за диференцијалну дијагнозу, за одређивање адекватне терапије, за
евалуацију терапеутских ефеката и у професионалној оријентацији,
посебно код занимања која захтијевају ефикасно конативно
функционисање. Ова батерија тестова личности је конструисана на основу
кибернетичког модела функционисања најважнијих конативних
регулатора (Сл.6). Батерија садржи шест субтестова (Епсилон, Хи, Алфа,
Сигма, Делта, Ета), који омогућавају процјену шест основних
регулативних система. Батерија се састоји од 180 ајтема.
1. Епсилон субтест процјењује ефикасност система за регулацију
активитета и даје податке о екстраверзији, неустрашивости,
безбрижности, веселости, хипоманичности.
2. Хи субтест процјењује ефикасност система за регулацију и
контролу органских функција и даје податке о хипохондричности,
гастроинтестиналним, кардиоваскуларним, сензорним и моторним
конверзијама.
3. Алфа субтест процјењује ефикасност система за регулацију и
контролу реакције одбране и даје податке о анксиозности,
опсесивности, хиперсензитивности, фобичности и осјећању
кривице.
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4. Сигма субтест процјењује ефикасност система за регулацију и
контролу реакције напада и даје податке о импулсивности,
агресивности, доминацији и неповјерењу у људе.
5. Делта субтест процјењује ефикасност система за регулацију и
контролу регулативних функција које указују на психотицизам
(схизоидност, параноидност, депресивност, хипоманична
дисоцијација, инхибиторна конверзија, анална агресивност).
6. Ета субтест процјењује ефикасност система за интеграцију
регулативних функција и указује на психастеничне и регресивне
дисоцијације, некооперативност, его снагу и напетост (тензију).
Сви тестови се могу користити и појединачно. Израчунавање резултата у
свим тестовима батерије се врши сабирањем резултата на Ликертовим
скалама на свакој ставци. Резултат на сваком тесту може да се креће од 30
до 150 бодова. Све тврдње су психолошки усмјерене у једном правцу, све
реакције на ставке, односно сви одговори испитаника на поједине ставке
бодују се на идентичан начин:
-

одговор „потпуно тачно“ носи 5 бодова,
одговор „углавном тачно“ носи 4 поена,
одговор „нисам сигуран „ носи 3 поена,
одговор „углавном нетачно“ носи 2 поена,
одговор „потпуно нетачно“ носи 1 поен.

Тестовне норме су стандардизоване за наше испитанике.
Резултати се једноставно прерачунавају у стандардизоване групе. Сваки
резултат већи од Т=70 сматра се патолошким. Када се одреде Т
вриједности, резултати се упоређују са нормама и одређује им се
класификацијска група.
Постоји пет класификацијских група.
Групе су :
1 - супериорно функционисање система на који се тест односи,
2 - натпросјечно функционисање,
3 - просјечно функционисање,
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4 - исподпросјечно функционисање система и
5 - патолошке аберације.
Резултати у овој батерији су веома слабо осјетљиви на покушај
симулације и дисимулације, неодговоран однос према тестирању и
тенденцију потискивања. Такође, интелектуалне способости имају ниске
везе са резултатима у овим тестовима, што је значајно и са клиничког
аспекта јер се тестови могу примјењивати независно од интелектуалног
нивоа испитаника. Такође, резултати на овим тестовима слабо зависе од
социоекономског статуса испитаника. Тестови су слабо осјетљиви на
покушаје симулације и дисимулације, неодговоран однос према тестирању
и тенденције потискивања.
Генерални неуротицизам - ГЕН-А

Аутори: Б.Волф, К.Момировић, З.Џамоња, А. Хошек
Центар за примјењену психологију
Београд, 1993.г.
ГЕН/А,ГЕН/Б Генерални неуротицизам
Теорија и мјерење,
Намјера: процјена неуротицизма
Узраст:преко 18 година
Ријеч је о два строго паралелна теста за процјену генералног
неуротицизма - ГЕН/А и ГЕН/Б.Теоријску подлогу чини кибернетички
модел конативног функционисања, у којем се генерални неуротицизам
третира као поремећај опште ефикасности свих система за регулацију,
контролу и координацију конативних функција.Ови тестови су
намијењени примјени у клиничкој
пракси и професионалној
оријентацији, школској психологији, могу се користити као
психијадијагностичко средство за одређивање генералног неуротицизма
нормалних испитаника и испитаника са психичким аберацијама.
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Паралелност тестова омогућава да се ГЕН/А и ГЕН/Б користе за
евалуацију терапеутских ефеката или других поступака и процеса који
утичу на мијењање генералног неуротицизма.Тестови ГЕН/А и ГЕН/Б
могу се примјењивати групно и индивидуално.
Резултати су слабо осјетљиви на разлике у когнитивном нивоу
испитаника и у социјалном статусу и готово потпуно неосјетљиви на
тенденције испитаника ка потискивању, неозбиљном односу према
испитивању и склоности ка давању лажних одговора. Између пет скала
КОН 6 батерије Хи, Алфа, Сигма, Делта и Ета утврђене су високе
интеркореалције, што се објашњава постојањем једног општег фактора у
простору другог реда. Матрица интеркорелације је приказана у табели
бр.5.
Табела бр. 5 Корелације примарних фактора и структура генералног
неуротицизма у простору другог реда (Момировић и др.2000)
Фактор
Алфа
Сигма
Хи
Делта
Ета

Алфа
1.00
.68
.79
.85
.79

Сигма
.69
1.00
.61
.83
.73

Хи
.79
.61
.1.00
.68
.68

Делта
.85
.83
.68
1.00
.81

Ета
.79
.73
.68
.81
1.00

ГЕН
.92
.86
.84
.93
.90

Алфа - поремећај система за регулацију и контролу реакција одбране
Сигма - поремећај система за регулацију и контролу реакција напада
Хи - поремећај система за регулацију и контролу органских функција
Делта - поремећај система за координацију и контролу регулативних
функција
Ета - поремећај система за евалуацију и интеграцију регулативних
функција
ГЕН - генерални неуротизам
Фактор генералног неуротицизма је у 80% случајева био одговоран за
варијабилитет примарних фактора и 95 % укупног варијабилитета тих
фактора.
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Ово је очигледан доказ да у простору другог реда постоји генерални
фактор који је одговоран за поремећаје конативних функција.
Тест ГЕН је конструисан на тај начин што је из сваке скале засићене овим
фактором изабрано по 15 ставки, практично на случајан начин. Ставке су
уврштене у композицију ГЕН/А. Преосталих 15 ставки су уврштене у ГЕН
/Б. Оба теста садрже по 75 ставки.
Вриједност ставки је означена Ликертовим форматом који има следеће
значење :
потпуно тачно
=5
углавном тачно
=4
нисам сигуран
=3
углавном нетачно = 2
потпуно нетачно = 1
Граматичким варирањем формулација добијени су тестови за жене и
мушкарце.
Укупан резултат може се кретати у интервалу од 75 до 375 (методом
обичног сабирања резултата ставки). ГЕН/А и ГЕН/Б су готово идентични
паралелни тестови.
Због велике поузданости, високе ваљаности и репрезентативности теста,
он је погодан за дијагностичке операције. Понуђене су двије врсте
дијагностичких операција. То су:„одређивање вјероватноће да ли је неки
испитаник, на основу његовог бруто резултата трансформисаног у Т-скор,
припадник следећих група:
ненеуротик,
просјечно неуротични или
неуротик.
При одређивању ових категорија пошло се од чињенице да је
неуротизам нормално дистибуирана особина личности. За овај модел
класификације употребљене су границе које се налазе + једне стандардне
девијације од аритметичке средине.
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Ове границе дијеле популацију на 15,87% оних који нису неуротични
(категорија ненеуротика), 68,26% оних чија је нуротичност просјечна
(група просјечно неуротичних) и 15, 87 % оних који су изразито
неуротични (група неуротика).
Овај тест мјери и вјероватноћу хоспитализације. „Примјеном
интеграла нормалне расподјеле израчунате су вјероватноће да је неки
резултат испод или изнад критичне границе (217 бодова), а како је
вјероватноћа да је неки резултат изнад критичне границе истовремено и
индикатор да је испитаник сличан групи хоспитализованих неуротика, то
је та вјероватноћа дефинисана као вјероватноћа да је потребна
хоспитализација испитаника!“( Момировић и др.2000).
Упитник за процјену страха
(Феар Qуестионаире (ФQ)

Аутор: Марк Херст
Основне карактеристике скале: Основни елементи за процјену у скали
заснивају се на доживљају страха и избјегавању угрожавајућих ситуација.
Скала је састављена од :
1 ајтема за опис доминирајуће фобије;
5 ајтема везаних за агорафобичне симптоме;
5 ајтема везаних за страх од крви и повреда;
5 ајтема везаних за социјалне фобије.
Интензитет страха се мјери на скали од:
0 - када ”не би избјегавао дату ситуацију”;
преко 2 -”помало бих избјегавао”;
4 -”избјегавао бих”;
6 -”изражено бих избјегавао”;
до 8, што је максимум, ”увијек бих избјегавао.”
Укупан скор износи 128 бодова.
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Скала опаженог стреса
Аутори: Кохен и Вилиамсон,1988.
Скала се састоји од 14 ајтема.
Ово је једна о ријетких данас постојећих скала „опаженог стреса“ која
омогућавају да се процијени како се опажа општа значајност пријетње
коју доносе животне ситуације (тј. колико су оне непредвидљиве, колико
измичу контроли или које су тегобне).
Постоје три верзије ове скале: ПСС14, ПСС10 са десет ајтема ПСС
(Perceived stress scаle).
Питања, која су постављена у скали, односе се на важне доживљаје и
мисли из прошлог мјесеца. Свако питање се односи на то како се
адолесцент осјећао током протеклог мјесеца. Скала се састоји од 14
ајтема. Ајтеми нису сувише културално зависни и лако су разумљиви без
обзира на социјалну средину и узраст испитаника, мада се не препоручује
тестирање испитаника испод 14 година. Ова скала се лако примјењује,
брзо и у различитим контекстима, чак када су они деликатни (на примјер у
условима хоспитализације и сл.).
ПСС-ом се не оцјењује опажање специфичних догађаја јер су ајтеми
формулисани на врло „отворен“ начин.4
Психометријске карактеристике скале су сасвим задовољавајуће. Она
посједује добру дискриминативну осјетљивост:скорови опаженог стреса
опадају са старошћу, са порастом прихода, са порастом нивоа образовања,
са стабилизовањем професионалне и породичне ситуације. Има добру
теоријску вриједност, уз корелацију од -0,47 са мјерама задовољства
животом, а позитивну корелацију са другим мјерама објективно
постојећег или опаженог стреса (Кохен и Вилиамсон, 1988).

4

Приказ написан на основу поглавља: B.Quintard :Du stress objectif au stress perçu (pp.43
–66) in : M.Bruchon-Schweitzer et R. Dantzer(éds.) “ Introduction à la psychologie de la
santé ”, P.U.F., Paris, 1994, (превео и приредио др Ренко Ђапић).
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Њена унутрашња валидност је задовољавајућа, факторска анализа је дала
два фактора: први, (ајтеми су негативно формулисани), који објашњава
28% и други, (ајтеми који су позитивно формулисани), 16% укупне
варијанце.
Што се тиче спољашње
валидности, ПСС значајно корелира са
различитим индикаторима обољења као што је нпр. психосоматски индеx
(Derrogаtis, Rickels/ Rock, 1976);значајне су корелације између опаженог
стреса и самопроцјене здравља (-0,23); тражења здравствене помоћи
(+0,27 до +0,32) и употребе средстава за умирење (антидепресора +0,27).
Упркос неоспорних квалитета ПСС - а, постоје критике да је тешко
разликовати опажени стрес од психолошке патње са којом он може
емпиријски корелирати (Лазарус, Де Лонгис, Фолкман & Груен,1985).
Уствари, постоји концептуална разлика између опаженог стреса и
психолошке патње:ПСС не описује психолошку патњу него, прецизније,
опажање контроле у односу на спољашње догађаје. Тако су неке друге
студије показале (Cohen &Al 1983,1986) да, код испитаника, који имају
значајну социјалну подршку, скорови психолошке патње нису под
утицајем скорова опаженог стреса.
Другим ријечима, могуће је имати високи скор опаженог стреса и
низак скор психолошке патње ако се ужива значајна социјална подршка.

-

Интензитет опаженог стреса се вреднује на следећи начин:
0 -13 низак стрес;
14 -26 умјерен стрес;
27- 40 високо опажен стрес.
Никада :1 бод
Ријетко : 2 бода
Понекад: 3 бода
Често: 4 бодова
Врло често :5

Приказ написан уз помоћ проф.др Ренка Ђапића, а на основу поглавља:B.Quintard:Du
stress objectiv au stres percu (p.p.43-66) in: M.Bruchoon-Schweltzer et R.DantzeredsIntroduction a la pszchologie de la sante,P.U.F.,Paris,1994.
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Примјер ајтема

Колико сте пута
током прошлог
мјесеца

Н

сте били ометени
неким
неочекиваним
догађајима?
вам је изгледало
тешко да
контролишете
важне ствари у
вашем животу?
сте се успјешно
суочили са ситним
проблемима и
дневним
незгодама?
сте осјетили да
владате
ситуацијом?

*
-

(Н) никада
(Р) ријетко
(П) понекад
(Ч) често
(ВР) врло често
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Р

П

Ч

ВЧ*

Пенстејт упитник бриге
(Penn Stаte Worry Questionnаire; Mаyer et аl, 1990)
Упитник је конструисан 1990. године. Састоји се од 16 тврдњи које мјере
склоност ка прекомјерној и неконтролисаној бризи. Једанаест тврдњи
мјери високу и неконтролабилну бригу, док су 5 тврдњи обрнутог смјера.
„Упитник је унифакторски''. Има високу унутрашњу конзистентност
(Алфа се креће од .86 до.95) и врло добру тест-ретест релијабилност (р се
креће од .74 до.93 на различитим узорцима; (Молина & Борковец,1994).
Такође, показује добру конвергентну и дивергентну валидност јер више
корелира са другим инструментима за мјерење бриге, него са
инструментима за мјерење анксиозности и депресије.Француски превод и
валидација скале такође даје унифакторско рјешење, одличну тест-рететс
релијабилност (р=.81) и унутрашњу конзистентност (Алфа=.91).
Конвергентна и дивергентна валидност са другим мјерама анксиозности и
бриге је такође добра (Ладоуцеур ет ал,1992).Српски превод и валидација
урађена је на неклиничком узорку који се састојао од 100 студената
Факултета политичких наука. Провјера факторске структуре упитника
показује да је најбоље унифакторско рјешење. Унутрашња конзистентност
упитника је добра. Коефицијент Алфа се налази у распону коефицијента
који су добијени у верзијама на енглеском језику (Алфа=.86). Прва и осма
тврдња имају најмању корелацију са тоталом, те би преформулисање ових
тврдњи вјероватно дало још већу унутрашњу конзистентност
упитника.Тест-ретест анализа поузданости није урађена.
Провјера конвергентне и дивергентне вриједности српског
пријевода упитника урађена је корелирањем са Скалом руминативног
стила (Nolen-Hoeksemа &Morrow,1991) која мјери склоност ка руминацији
о симптомима депресије и Скалама анксиозности и депресије, које чине
субскале Скале депресије, анксиозности и стреса (Ловобонд &
Лавибонд,1995). Корелација са стањем анксиозности је висока, док је са
стањем депресивности умјерена. Корелација са стањем депресије је
очекивана, с обзиром на то да у стања дисфорије и депресије чешће
западају особе које су склоне негативном размишљању о будућности
(Бек,1978).
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Осим тога, истраживања показују да постоји значајна повезаност између
стања депресије и анксиозности (Ватсон & Клар, 1984).
Добијена је умјерено висока корелација са депресивном руминацијом, што
је такође очекивано с обзиром на резултате истраживања који показују да
је хронична брига и депресивна руминација дистинктивне когнитивне
склоности, које се донекле преклапају.
Међутим, парцијализација доприноса стања анксиозности показује да не
постоји значајна веза између склоности руминацији и хроничној бризи,
мимо везе која је производ актуелног стања анксиозности. Привидна веза,
добијена биваријантном корелацијом, може се објаснити добијеним
високим корелацијама између стања депресије и анксиозности, с једне
стране, и стања депресије и склоности депресивним руминацијама, са
друге стране.
“Максималан број бодова у тесту је 80 бодова.'' (Mаrić,2002)
Примјери тврдњи:
Тврдње

Н

Д

В
*

Увијек нађем нешто о чему ћу да бринем.
Преплављују ме бриге које имам.
Нисам склон бризи.
По цио дан сам у бризи.
*

- нимало (Н)
- донекле (Д)
- веома (В)
Статистичка обрада резултата
Статистичка обрада резултата је извршена на компјутеру, користећи
стандардизовани статистички пакет за обраду података.
Користили смо оне статистичке обраде који су највише одговарали природи
добијених резултата, планираним циљевима и задацима истраживања.
Обрада резултата је извршена уз асистенцију др Светозара Богојевића.
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА И
ДИСКУСИЈА
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ФРЕКВЕНЦИЈА И ИНТЕНЗИТЕТ ИСПОЉАВАЊА
ГЕНЕРАЛНОГ НЕУРОТИЗМА

Први наш задатак се односио на утврђивање фреквенције и интензитета
испољавања генералног неуротизма на цијелом узорку испитаника.
Фреквенција и интензитет испољавања неуротизма и остали - основни
статистички параметри, на цијелом узорку, презентирани су у табелама
бр.1 и на слици бр.1.
Табела бр. 1 Основни статистички параметри
М
167.75

Медиан
167

Ст. дев
42.11

Мод
178

РВ
86-293

Слика бр. 1 Испољавање ГЕН-а на цијелом узорку

Укупно
100%
90%
80%
70%

135-180
просјечно
неуротични

60%

Ф 50%
40%
30%

преко 180
неуротици

15-134
ненеуротици

20%
10%
0%

Интензитет
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Добијене дистрибуције резултата можемо да сагледамо и анализирамо
са два основна аспекта, општег статистичког и са становишта
дијагностичких операција.
За анализу општих статистичких параметара одлучили смо се ради
увида у глобалну статистичку слику фреквенције и интензитета
генералног неуротицизма, а за анализу са аспекта дијагностичких
операција одлучили смо се ради увида у ниво генералног неуротицизма.
Анализом добијених општих статистичких параметара видимо да је
аритметичка средина интензитета испољавања генералног неуротицизма
на цијелом узорку испод теоријске вриједности. Добијена аритметичка
средина на цијелом узорку је 167.75 бодова, док је теоријска аритметичка
средина 187.75 бодова. Централни резултат износи 167 бодова, а мод је
178 бодова. Дакле, са глобалног статистичког становништа, можемо рећи
да је цијели узорак испитаника „емоционално стабилан.“
Међутим, да би се начинио дубљи и прецизнији увид у структуру
добијених резултата и да би се на основу тога извукао одређени
практични значај, неопходно је анализирати податке и са становишта
дијагностичких операција. Ми смо се одлучили у овом случају за
вјероватноћу неуротичности. На овај начин добијамо потпунију слику о
(нивоу) категоријама генералног неуротицизма.
Податке о вјероватноћи неуротичности добили смо на основу Т-скора
изведеног из резултата добијеног обичним сабирањем резултата у
ставкама и сврставањем у сљедеће категорије :
-

Ненеуротици,
Просјечно неуротични и
Неуротични испитаници.

Аутори тестова ГЕН/А и ГЕН/Б су, класификацију категорија
неуротицизма, извршили на следећи начин. Пошли су од природних
граница за одређивање класификацијских категорија које се налазе на +
једне стандардне девијације просјека.
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Ове границе дијеле популацију на 15.87 % оних који уопште нису
неуротични (група ненеуротика), 68.26% оних чија је неуротичност
просјечна (група просјечно неуротичних) и 15.87 % оних који су изразито
неуротични (група неуротика). Поступак за израчунавање вјероватноће
неуротичности се састоји из следећих корака:
1. Резултат, који се добије на тесту ГЕН, претвара се у Т-скор (користи
се табела бр.1 у Прилозима).
2. На основу добијеног Т - скора очита се вјероватноћа припадања
испитаника групи ненеуротика, просјечно неуротичних и неуротика.
Након ових података, потребно је, ради доношења коначне одлуке, у
клиничком раду, испитаника додатно психометријски обрадити.
Ово је само један од начина одређивања нивоа неуротичности и овај
алгоритам смо узели за примјер јер смо га и ми користили при обради
резултата. Иначе, код коришћења теста ГЕН, метод обичног сабирања се
најчешће користи у пракси. Економичан је и погодан, нарочито за
клиничку праксу. На нашем узорку смо, анализом вјероватноће
припадности категоријама неуротичности добили, резултате који показују
да у узорку доминирају „просјечно неуротични“ испитаници. Њих је у
цијелом узорку 46.10%.
Слиједе „ненеуротици“ са 22.90% учешћа и на крају су испитаници
који се сврставају у „неуротичне“. Неуротичних је у узорку 31.00%.
Дакле, узорак је у једном свом сегменту емоционално нестабилан.
Да бисмо наше резултате коментарисали на објективан начин,
неопходно је да се осврнемо на неке резултате досадашњих истраживања,
теоријских схватања и практичних искустава. Иначе, схватања о узроцима
неуротицизма, се разликују од школе до школе. Научници, без обзира на
припадност одређеној школи, су, ипак, сагласни да су узроци
неуротичности многоструки и да је њихова психодинамика под снажним
утицајем генетских (структуралних) и мноштва психосоцијалних фактора
који се перманентно преплићу. Код младих особа, при процјени нивоа
неуротичности, треба водити рачуна о специфичностима путева развоја.
У психијатријији и психопатологији, такође, постоје различита
мишљења о фреквенцији и интензитету неуротицизма у општој
популацији.

140

Код психијатара, углавном практичара, постоји увријежено мишљење
да у популацији људи постоји око 30% неуротичара, мада за овај податак
није изнијет убједљив научни доказ. Према подацима Нацдина, Јенера,
око 50% свих психијатријских болесника су неуротичари. Стрекер наводи
податак да се 60% болесника јавља љекару због функционалних
(неуротичних) сметњи. Фрасер је у свом истраживању дошао до податка
да у Енглеској на неурозе отпада 25 % цјелокупног апсентизма. (Поповић
и Миловановић,1981).
Према најновијим подацима Свјетске здравствене организације, једна
петина младих до 18 година има неки облик проблема у емоционалној
сфери, развојној или у сфери понашања. „Код 3-12 % младих постоји
ментални поремећај а, према неким предвиђањима, сматра се да ће
инциденца менталних поремећаја младих до 2020. године порасти за
50%.“www.pedаgog.org.yu,2000).
Међутим, да би се код младих особа свеобухватније анализирале и
схватиле емоционалне тешкоће, психички поремећаји и понашање,
неопходно је држати се основног правила да нема објашњења наведених
феномена без уважавања и сагледавања бурних процеса и промјена које
прате развој личности адолесцента, и то на биолошком, психолошком и
социјалном плану.
Испољавање генералног неуротицизма код младих особа често може
представљати „нормалне“ одговоре, који имају значајну, обликујућу улогу
у укупном развоју личности. Испитаници Мои и Мос су у фазама у којима
се успостављају генерални обрасци нагонског и социјалног понашања
карактеристичног за одраслу особу. Такође, група Мои испитаника је
додатно оптерећена специфичним социјалним статусом, статусом
избјеглице, а такође као и група Мос испитаника, имали „додатна“
оптерећења и ударе на личност у вријеме НАТО агресије.
Поред тога, шири друштвени-економски-политички амбијент у коме
живе и раде испитаници је веома сложен (транзиција, нестабилна
друштвена и политичка ситуација, економска криза итд.).
Многа истраживања, која смо навели у уводном дијелу рада,
генерални неуротизам повезују са утицајем срединских фактора, са
начином суочавања са тешкоћама, са тугом итд.

141

Ове особе карактерише слаба контрола импулса и склоне су
формирању разних психијатријских поремећаја и обољења. Подаци из
ситраживања нарочит акценат придају ванредним догађајима, међу којима
је и избјеглиштво. Сви они битно утичу на ментално здравље. Посебно
вулнерабилна група су младе особе са статусом избјеглице.
Међутим, колико год да су ванредне животне ситуације имале
негативан утицај на емоционалну стабилност, раст и психосоцијални
развој испитаника је, у ванредним околностима, повремено текао
убрзаним животним темпом, што је имало и посебан квалитет. То су
разлози који се при свакој анализи, а нарочито при анализи емоционалних
тешкоћа, генералног неуротицизма, морају узету у обзир и на тај начин се
ослободити уобичајених аналитичких захвата, у смислу објашњења са
аспекта „норми“, „правила“, строго дефинисаних процеса “адолесцентних
принципа и критеријума“. Ово размишљање, на неки начин, оправдава
добијене налазе, тј. повишене резултате генералног неуротицизма на
цијелом узорку. Наравно да би, са клиничког становишта, проблем могао
да се гледа и из другог угла и да би добијену „цену“ емоционалних
оптерећења, која је дјелимично и посљедица избјегличког статуса једног
дијела
узорка,
требало
подврћи
додатним
дијагностичким
психометријским мјерењима. Као што смо нагласили, с обзиром да
тестови ГЕН имају високу дијагностичку ваљаност, добијени резултати се
могу употријебити и за доношење одлуке о томе да ли је неког
испитаника,
због
степена
његовог
неуротицизма,
потребно
хоспитализирати и подвргнути систематској терапији.
За разлику од класичних дијагностичких, процедура дијагностичке
одлуке, се при процјени генералног неуротицизма, доносе на основу
коефицијента вјероватноће. Овај приступ је, од стране аутора теста ГЕН,
прихваћен из два основна разлога. Први разлог се односи на чињеницу да
је неуротицизам нормално дистрибуиран и да се неуротичност
формулише као стање, а не болест у класичном смислу.
На неуротицизам се, по правилу, реагује када неуротицизам
достигне такав интензитет да особа долази у сукоб са самом собом и
околином. За овај спецификум постоји неколико разлога, а један од
основних је у сфери традиционалних схватања менталних поремећаја који
су повезани са неприхватањем друштвене средине, страхом и стигмом.
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Због стигме се, млади са менталним поремећајима, рјеђе јављају за
менталну помоћ јер су оптерећени страхом да ће, услед обољења или
поремећаја, бити на неки начин дискриминисани. Разлог појаве повећане
концентрације неуротика на цијелом узорку је „удио“ младих особа са
дугогодишњим избјегличким статусом. Ову чињеницу ћемо поткријепити
подацима о интензитету генералног неуротицизма у популацији младих
особа избјеглица Мои, а које ћемо изнијету у наредном поглављу.
Наш други задатак се односио на утврђивање структуре генералног
неуротицизма (фреквенције и интензитета), одвојено, на испитаницима
Мос и Мои.
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Фреквенција и интензитет испољавања ГЕН-а код Мос
Табела бр. 2 Основни статистички параметри за ГЕН - Мос

М
155.62

Медиан
154.00

Ст. дев
34.71

Мод
165.00

Слика бр.2 Испољавање ГЕН-а код Мос

100%

РВ
86 -287

Укупно

90%
80%
70%

просјечно
неуротични

60%
50%
40%

ненеуротици

30%
неуротици

20%
10%
0%

Видимо из података (Табела бр.2 и Слика бр.2) да смо, у дијелу узорка
који се односи на Мос, добили М=156.61 (теоријска вриједност М=187.5),
стандардну девијацију 34.71, медијан 155.62, Мод 165.00, РВ од 86 до 287.
Дио узорка који чине младе особе старосједиоци је, са глобалног
становишта, емоционално стабилан. Са становишта вјероватноће
неуротицизма, у категорији ненеуротика, налази се 28.50% испитаника.
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Слиједи категорија са највећим бројем испитаника. То су просјечно
неуротични испитаници.
Њих је у узорку 52.31%. У категорији
категорији, за коју постоји велика
вјероватноћа да су неуротични, налази се 19.32% испитаника. Углавном,
из хистограма, видимо да је доминантна тенденција ка нижим
резултатима, тј. ка ненеуротицима и просјечно неуротичним. Добијени
резултати су у оквиру „доброг“ просјека
просјека, мада је и у овој групи
идентификован један број испитаника које би требало додатно
психометријски обрадити.

Фреквенција и интензитет испољавања ГЕН-а код Мои
Табела бр.3 Основни статистички параметри за ГЕН - Мои
М
183.08

Ст.. дев
44.05

Медиан
178.00

Мод
149.00

Слика бр.3 Испољавање Ген
Ген-а код Мои
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%

просјечно
неуротични

неуротици

40%
30%
20%

ненеуротични

10%
0%

Интензитет
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РВ
105-293

Видимо из података (Табела бр.3 и Слика бр.3), да смо, у дијелу
узорка који се односи на Мои, добили нешто већу аритметичку средину,
али још у границама испод теоријских вриједности, М=183.08 (теоријска
М =187,5), стандардну девијацију 44,05, медијан 178.00, Мод 149.00, РВ
од 105 до 293. Добијени резултати су, за разлику од резултата Мос
испитаника, повишени. Група је, по добијеним, општим статистичким
параметрима, емоционално стабилна. Међутим, са аспекта вјероватноће
неуротичности, видимо да, у конфигурацији неуротицизма, доминирају
неуротични испитаници. У категорији ненеуротика, са резултатима од 75 134 бодова, је 9.96%
испитаника. Слиједи категорија просјечно
неуротичних, са резултатима од 135 до 180 бодова, у којој је
идентификовано 44.60 % испитаника. У категорији неуротика налази се
45.50% испитаника.
На основу наведених задатака о утврђивању нивоа генералног
неуротицизма, у пројекту смо поставили неколико основних (главних)
хипотеза.
То су :
Х - 1 Постоји статистички значајна разлика у испољавању генералног
неуротицизма између младих особа старосједилаца (Мос) и младих са
статусом избјеглице (Мои).
Х - 2 Постоји статистички значајна разлика у функционисању конативних
регулатора напада (Сигма) и одбране (Алфа) као базичних особина
личности код Мои и Мос.
Х - 3 Не постоји статистички значајна разлика у функционисању
регулатора активитета Епсилон код Мос и Мои испитаника. Кренимо
редом.
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Фреквенција и интензитет испољавања генералног
неуротицизма (компарација)
Главна хипотеза је гласила :
Х - 1 Постоји статистички значајна разлика у испољавању генералног
неуротицизма између младих особа старосједилаца (Мос) и младих са
статусом избјеглице (Мои).
Табела бр.4 Основни статистички параметри

М
155.62

Медиан
154.000

М
183.27
т-омјер

Медиан
178.00

Мос
Ст. Дев
34.71
Мои
Ст. дев
44.05

Мод
165.00

РВ
86-287

Мод
149.00

РВ
105-293

6,78

Табела бр. 5 Интензитет неуротичности код Мос и Мои испитаника

Испитаници

Ненеуротици

Просјечно
неуротични

Неуротици

Мос
Мои
Укупно у
узорку

31.38%
9.96%
20.00%

52.31%
44.60%
48.00%

19.32%
45.50%
32.51%

Тестирањем значајности разлика аритметичких средина Мои и Мос
испитаника добијени су резултати: т-омјер 6,78, уз 95% сигурности. То
значи да постоји статистички значајна разлика у испољавању генералног
неуротицизма између младих особа старосједилаца и младих особа
избјеглица.
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Мои имају већи интензитет ГЕН-а и имају статистички значајно веће
артметичке средине. Наша је хипотеза овим потврђена.
Као што смо навели у анализи, у претходном поглављу, добијене
аритметичке средине фреквенције и интензитета генералног
неуротицизма на обје групе испитаника су испод теоријске вриједности,
за тест ГЕН теоријска аритметичка средина износи 187.5 бодова.

Слика бр.4 Испољавање ГЕН-а на цијелом узорку
(компарација)
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

МОС

МОИ

МОИ

МОС
МОС
МОИ

ненеуротици

просјечно
неуротични
Интензитет

неуротици

Када компарирамо резултате Мос и Мои испитаника (слика бр.4),
видимо да је избјегличка популација емоционално нестабилнија.
Испољени ниво емоционалних тешкоћ, можемо објашњавати, поред
осталог, и значајним утицајем дугогодишњег избјегличког живота. Многи
аутори (Хошек, Боснар и Заревски,1984; Хошек, Момировић и Дугић,
1986; Хошек и Лучић 1990; Лучић и Хошек, 1990) су, у својим
истраживањима, дошли до налаза да социјални фактори имају значајан
утицај на резултате у тестовима конативних функција, са једне стране, а са
друге стране, дошли су до података да тај утицај „није велик, а није ни
једнозначан.“
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Наравно да се са овом чињеницом можемо сложити јер су
истраживања наших и страних аутора указала на повезаност статусних
карактеристика са поремећајима регулације конативних функција.
Најочитија веза је на релацији социјални статус и генерални неуротизам.
Веза је двосмјерна јер, осим што положај појединца у социјалном
пољу, има утицај на његов ментални статус, генерални неуротизам има
утицај на социјалну и персоналну ефикасност, а тиме и на позиције
субјекта у социјалном пољу. Аутори теста ГЕН су везу између статусних
карактеристика и резултата у тесту испитали регресионом анализом
резултата у тесту на одређни скуп индикатора статусног положаја. Овај
скуп је састављен од 31 статусног индикатора.
Такође, аутори наводе да су статусне индикаторе изабрали „у складу
са феноменолошким моделом социјалног статуса Саксиде и сарадника,
(Саксида и Кнап, 1970; Саксида и Петровић; 1972, 1973; Саксида,
Цасерман и Петровић, 1974; Момировић и Хошек, 1975; Петровић и
Хошек,1986.), који претпостављају да статусни положај испитаника
зависи од његовог мјеста и улоге у „социјализацијском,
институционалном и санкцијском субсистему“. Из ових разлога је тест
ГЕН, иначе, примјенљив на испитанике из свих социјаних група, и било
ког образовног нивоа. Аутори наглашавају да је резултате „могуће
тумачити независно од података о социјалном статусу испитаника и да је,
због тога, непотребно (иако, засигурно, није некорисно) уз ГЕН/а узимати
и податке о образовању и другим статусним карактеристикама.“
Анализирајући скуп статусних индикатора, да се видети да је листа заиста
обухватила низ елемената који који улазе у једна широки оквир
социјалног статуса. Међутим, један податак је ауторима очито промакао, а
што смо ми у нашем тумачењу резултата у тесту Ген имали у виду, а то је
да у скуп ових индикатора није ушао ни један индикатор који улази у
социјално поље особе са избјегличким статусом. Отуда смо се, у
тумачењу резултата у тесту ГЕН, ослонили на дио горе наведене
(опрезне) сугестије, коју многи у тумачењу резултата превиде, а која гласи
:„иако, засигурно, није некорисно.“
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Осим психолошких садржаја, као што су: траума, страх, честа
присјећања директних или индиректних трауматских доживљаја,
немогућност потпуног „кидања“ емоционалних веза са прошлошћу,
заборављања, потискивања и неки социјални спецификуми избјегличке
популације као што су немогућност због низа ограничења да се потпуно
ужива у животу, ограниченост у планирању будућности, перманентна
зависност и неизвјесност везана за дугогодишњи избјеглички статус и
слично, имају знатан утицај на формирање генералног неуротицизма.
Нарочито је битан фактор времена проведеног у новој социјалној средини
у избјегличком статусу. Без обзира на многе сличности са средином из
које су се младе особе и њихове породице доселили, вријеме од 13 година
латентне неизвјесности, егзистенцијалног грча је, вјероватно, у случају
Мои испитаника имао утицај на психосоцијалну климу у породици и
непосредно на личност адолесцента.
Испитаници, који су у значајној мјери испољили генерални
неуротизам и које смо сврстали у кетегорију неуротичара, носе извјесне
латентне тенденције и супстрате напетости, љутње, разочарења,
депресивности, нестрпљивости, несигурности, носталгије и страхова. Праг
фрустрационе толеранције код особа са испољеним генералним
неуротизмом је знатно снижен, а укупна радна и професионална
ефикасност може бити смањена. С обзиром да се ради о младим особама,
додатна психометријска испитивања у дијагностичком смислу и са
становишта превентивних мјера и поступака, би била неопходна.
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ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОНАТИВНИХ РЕГУЛАТОРА
Функционисање конативних регулатора Сигма и Алфа
Наша друга претпоставка је гласила:
Х - 2 - Постоји статистички значајна разлика у функционисању
конативних регулатора напада (Сигма) и одбране (Алфа) као
базичних особина личности код Мои и Мос.
Карактеристике регулационог система напада Сигма
Табела бр.6 Основни статистички параметри за Сигма код Мос
М
83.50

Медиан
86.00

Ст. дев
15.06

Мод
87.00

РВ
39 -135

Слика бр.5 Резултати на тесту Сигма група Мос
100%
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%
Интензитет
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С обзиром да максимални резултат на овој скали може да износи
150 бодова, а теоријска аритметичка средина 75 бодова, видимо да су
резултати у просјеку благо повишени. Међутим, оцјењивање резултата
цијеле Мос групе у тестовима, као и прерачунавање резултата у
стандардизоване вриједности, долази се до података да регулативни
системи Сигма, у узорку Мос са аритметичком средином од 86,77, спадају
у категорију “3-просјечно функционисање.”

Табела бр.7 Основни статистички параметри за Сигма код Мои
М
106.48

Медиан
105.00

Ст. дев
17.59

Мод
98.00

РВ
67-136

Слика бр. 6 Резултати на тесту Сигма група Мои
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%
Категорије

На графичком приказу резултата (Слика бр.6), да се јасно видјети
благо повишење резултата код Мои, али су резултати у оквиру нормалног
конативног простора.
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Треба нагласити да се само резултати већи од Т-скора 70, могу
сматрати патолошким.
Регулативни системи Сигма код Мои се сврставају, на основу
добијених резултата и прерачунавање резултата, у стандардизоване групе
(аритметичка средина од 106.48), у категорију “4 - исподпросјечно
функционисање.” На основу добијених резултата, можемо закључити да
група испитаника са избјегличким статусом има нешто већи латентни
потенцијал за испољавање агресије. Такође, као група имају слабију
контролу импулса и извјестан степен неповјерења у људе. Међутим, и
поред тога што спадају у категорију „4 - исподпросјечног
функционисања'', то не значи да испитаници ове групе нужно морају
испољити деструктивне реакције и понашања. Пошто се овај систем
дјелимично формира и одржава кроз социјални развој, разлике које смо
добили могу бити дјелимично резултат проживљавања одређених
неповољних животних догађаја. Живот избјеглице је пун фрустрација,
неисигурности, бесперспективности и ставља особу у позицију да
инсталира у нешто већој мјери и механизме који ће, према увјерењу
избјеглице, да одбране личност од разних удара на њену емоционалну
стабилност. Због недостатка животног искуства, стратегије суочавања
младих особа са стресним ситуацијама су слабије него код одраслих и зато
је криза код малдих особа праћена вишим интензитетом трауматизма.
Личне границе заштите су шире али и пропусније. Иако је познато да у
развоју личности велику, али и не одлучујућу улогу, има породица
адолесцента, код младих особа са избјегличким статусом, породица је
слободно можемо рећи, имала и има најважнију улогу. Уколико су се
чланови породице, а нарочито родитељи, могли успјешно носити са
стресом и млади су код себе формирали заштитне механизме одбране по
узору на родитеље и супротно. Према когнитивном моделу стреса, утицај
стреса, његове посљедице на личност зависе од процјене опасности
стресора за појединца. Осим процјене опасности, искуства у раду са
избјеглицама и истраживања везана за њихов прихват показују да да су
многи социјални фактори заказали и да често нису били обезбијеђени ни
елементарни услови за живот, што је за посљедицу имало низ трауматских
утицаја на породице избјеглица.
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О лоше организованом прихвату избјеглица је, у својој докторској
дисертацији, изнео је податке др Цветко Павловић, повјереник за
избјеглице општине Бар,( Павловић,2004). Младе особе немају потребна
искуства у сучељавању са стресним ситуацијама, те често преувеличавају
проблем. У дугогодишњем избјегличком статусу акумулиране тешкоће
исцрпљују психолошке адаптивне потенцијале код младих особа,
нарочито слабе одбрамбене Сигма потенцијале. Тестирањем значајности
разлика аритметичких средина Мос и Мои, добијен је т-омјер 11.01, уз
95% сигурности. Наша хипотеза о постојању статистички значајне разлике
у функционисању регулативних система Сигма код Мос и Мои је
потврђена. Систем Сигма код Мос испитаника је у оквиру просјечног
функционисања, а код Мои испитаника је у категорији исподросјечног
функционисања.
Карактеристике регулационог система одбране Алфа
Табела бр.8 Основни статистички параметри за Алфа код Мос
М
79.36

Медиан
78.00

Ст. дев
23.38

Мод
87.00

РВ
38 -142

Слика бр.7 Резултати на тесту Алфа група Мос
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

30 – 42

Категорије
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На основу добијених резултата (Табела бр.8 и Слика бр.7), видимо да
је аритметичка средина 65.12 тј. испод теоријске вриједности (75 бодова).
Изражена је тенденција ка ниским резултатима.
То значи да регулативни систем одбране Алфа, у групи испитаника
Мос, прерачунато у класификациону групу, спада у другу групу „2натпросјечно функционисање.“
Табела бр. 9 Основни статистички параметри за Алфа код Мои
М
98.53

Медиан
97.00

Ст. дев
19.76

Мод
98

РВ
54 -138

Слика бр.8 Резултати на тесту Алфа група Мои
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

43-65

Интензитет

Добијени резултати (Слика бр.8), описују узорак Мои са наглашеним
тенденцијама, ка вишим резултатима. Аритметичка средина је 98.53, тј.
изнад теоријске вриједности која износи 75 бодова. С обзиром на
постигнути резултат, ова група испитаника се сврстава у другу
класификациону групу „4 - исподпросјечно функционисање“.
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Добијени податак везан за Алфа систем је, дјелимично, у складу са
истраживањем Момировића (1988.). Наиме, он је методом
дискриминативне анализе дошао до налаза да ова батерија тестова КОН-6
добро дискриминира психотичаре, психопате и неуротичаре у односу на
остале пацијенте.
Он је дошао до налаза да неуротичари имају повишене резултате на
тестовима Алфа и Хи. На нашем материјалу добијен је резултат да је Мои
група са вишим нивоом генералног неуротицизма, него Мос испитаници а,
такође, како видимо из података Мои, испољили су повишење и у
функционисању Алфа система.
Добијени т-омјер износи 18.72 (95% сигурности), што значи да је
дио хипотезе, који се односи на претпостављање статистички значајних
разлика између система одбране Алфа код Мос и Мои, потврђен.
С обзиром да овај систем модулира тонично узбуђење на основу
генетичких кодова али, и под утицајем условљавања, могуће је
претпоставити да дио испитаника у групи Мои испољава неке од
модалитета анксиозности, који су одговорни за формирање
психопатолошких реакција као што су: фобичност, опсесивност,
компулсивност, осјећање кривице, дјелимично хиперсензитивност.
Уколико је код личности поремећен систем активитета, тада је могуће
очекивати теже депресивне, опсесивне и компулсивне реакције. У оквиру
Мои испитаника, један дио, њих 9.30% изнад Т скора од 70, очито је за
даљу психометријску обраду и да представља онај дио узорка који је
вулнерабилнији од осталих. Повишени резултати у узорку избјеглица су,
највјероватније, дјелимично формирани под утицајем егзистенцијалних
услова, несигурности, пада поштовања, ниске самопроцјене сопствених
вриједности, безнађа, беспомоћности, неизвјесности.
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Функционисање конативних регулатора Епсилон
Наша трећа хипотеза је гласила:
Х – 3 Не постоји статистички значајна разлика у функционисању
регулатора активитета Епсилон код Мос и Мои испитаника.
Табела бр.10 Основни статистички параметри за Епсилон код Мос
М
86.87

Медиан
90.00

Ст. дев
13.03

Мод
94

РВ
57-135

Слика бр.9 Резултати на тесту Епсилон група Мос
Укупно
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

Категорије

По добијеном просјеку резултата на тесту Епсилон, (Слика 9.), група Мос
се сврстава у класификацијску групу „2-натпросјечно функционисање“.
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То значи да је елементарни и најниже лоцирани регулациони систем у
хијерархији стабилан.
Његова стабилност битно утиче на активитет и енергетски ниво
осталих регулационих система.
Такође, од стабилности овог система зависи функционисање
екстравертних и интровертних модела понашања (фактор екстраверзије у
моделу Х.Ј. Ајзенка, односно фактор exviа-inviа из модела Р.Б. Катела).
Уколико би дошло до поремећаја овог система, то може довести до
абуличне, депресивне или хипоманичне реакције. Такође, индиректно,
овај систем је повезан и има утицаја са брзином информација у
централном нервном систему, тј. поремећаји могу утицати на функције
когнитивних и моторичких процесора.
Табела бр.11 Основни статистички параметри за Епсилон код Мои
М
84.81

Медиан
85.00

Ст. дев
14.91

Мод
87

РВ
49-132

Слика бр.10 Резултати на тесту Епсилон група Мои
Укупно
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

Категорије
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Тестирањем статистичких значајности аритметичких средина
добијен је т-омјер 1.33, што значи да не постоји статистички значајна
разлика у функционисању Епсилон система код испитаника Мос и Мои.
Овим је наша хипотеза потврђена.
На основу добијених резултата на тесту Епсилон (Слика бр.10), код
испитаника Мои, можемо рећи да се, по просјеку резултата, ова група
испитаника
сврстава
класификацијску
групу
„2-натпросјечно
функционисање“. То значи да регулатор активитета Епсилон, исто као и
систем Епсилон групе Мос, натпросјечно функционише. С обзиром да је,
како смо навели, овај систем један од елементарних и најниже лоцираних
регулационих система у хијерархији и да његова активност, поред
осталог, у највећој мјери зависи од кортикалних процесора, он је углавном
независан од осталих регулативних система. У корелацији хипотетских
фактора (регулационих система), систем Епсилон је у незнатним,
занемарљивим корелацијама са осталим факторима, осим са Сигмом (.42).
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Функционисање конативних регулатора Хи, Делта и Ета
Наша четврта Хипотеза је гласила:
Х - 3 - Не постоји статистички значајна разлика између одређених
регулатора личности, тј. органских функција (Хи), синергије (Делта)
и дисоцијације и социјалне адаптираности (Ета) код Мос и Мои.
Карактеристике регулационог система Хи
Табела бр. 12 Основни статистички параметри Хи система код Мос
М
33.66

Медиан
33.00

Ст. дев
3.42

Мод
32

РВ
30-46

Слика бр.11 Резултати на тесту Хи група Мос

100%
90%
80%
70%
60%

Ф

50%
40%
30%
20%

30

10%
0%

Интензитет
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Табела бр. 13 Основни статистички параметри Хи система код Мои
М
33.21

Медиан
32.00

Ст. дев
3.18

Мод
32

РВ
23-45

Слика бр.12 Резултати на тесту Хи група Мои
Укупно
100%
90%
80%
70%
60%

Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

Intenzitet

Добијени резултати на тесту Хи-регулационог система органских
функција код обје групе су ниски (Слике бр.11 и 12). Прерачунавањем
резултата у стандардизоване групе видимо да се резултати Мос и Мои
испитаника сврставају у оквиру прве стандардизоване групе, што значи да
системи Хи спадају у категорију „1-супериорно функционисање.“ Т вриједност износи 24, што је далеко од норме Т-70 која представља
патолошке аберације.
Другим ријечима, регулатор органских функција (Хи), за које се
претпоставља да је формиран „спрегом субкортикалних центара за
регулацију органских функција, претежно лоцираних у хипоталамичкој
регији, и њима надређених кортикалних система за регулацију и
контролу,“ у стабилном је стању. (Момировић и др.1998).
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На основу ових резултата можемо претпоставити да код испитаника
нисмо открили поремећаје основних органских система, као што су
кардиоваскуларни, респираторни, гастроинтестинални и уропоетски
систем, функционалне поремећаје основних система за улазне и излазне
операције, тј. сензомоторног система, поремећаја система за контролу,
посебно за кочење, елементарних биотичких процеса; и, секундарно,
формирање хипохондријских тенденција према основним органским
функцијама.
Добијени т - омјер износи 1.23, уз 95% сигурности. То значи да не
постоји статистички значајна разлика у функционисању регулатора
органских функција (Хи) код испитаника Мос и Мои. Овим је наша
хипотеза потврђена.
Карактеристике регулационог система Делта код Мос
Табела бр. 14 Основни статистички параметри за Делта код Мос
М
30.84

Медиан
30.00

Ст. дев
1.34

Мод
30.00

РВ
30-38

Слика бр.13 Резултатина тесту Делта група
Мос

Укупно

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30
31-39
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Добијени подаци нам говоре да је систем Делта, који координира
функције осталих субсистема, а ови се функционално и хијерархијски
разликују, укључујући и когнитивне процесоре, код Мос стабилан (Слика
бр.13). Аритметичка средина ове групе износи 30.84, што ове системе
сврстава у „2-натпросјечно функционисање“. Резултати су у категорији
ниских резултата и са ниским распоном резултата (30-38),
исподпросјечном аритметичком средином (30,84), ниском стандардном
девијацијом (1,34). Испитаници су се, у највећем броју случајева,
одлучивали за категорију ајтема „потпуно нетачно“, што значи одсуство
патолошког садржаја.
Карактеристике регулационог система Делта код МОИ
Табела бр. 15 Основни статистички параметри за Делта код Мои
М
30.60

Медиан
30.00

Ст. дев
0.84

Мод
30.00

РВ
30 -33

Слика бр. 14 Резултати на тесту Делта група Мои
Укупно
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

30

Интензитет
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На основу добијених резултата (Табела бр.15, М=30.60), регулативни
систем Делта код испитаника Мои се сврстава у групу “2”-натпросјечно
функционисање (Слика бр.14). Овај систем успјешно координира
регулаторима органских функција, реакција напада и реакције одбране, а,
у извјесној мјери, има утицај и на регулатор активитета, и то, углавном, у
екстремним подручјима распона овог регулатора.
Хипотеза да не постоји статистички значајна разлика у
функционисању система дисоцијације Делта је, такође, потврђена.
Добијени т-омјер износи 1.80, уз 95% сигурности. Обје групе
испитаника су у оквиру класификационе групе “2-натпросјечно
функционисање система. “ Такође, ни у једној групи нисмо открили
елементе дезоорганизације, дисоцијације, когнитивних и конативних
процеса или елементе поремећаја у сфери моторичких функција.
Други дио претпоставке се односи на непостојање статистички
значајних разлика између МОС и Мои у функционисању система
социјалне адаптације Ета система.
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Карактеристике регулационог система Ета на Мос
Табела бр. 16 Основни статистички параметри за Ета на Мос
М
Медиан Ст. дев
Мод
РВ
47.41
45.00
12.09
36.00
30 -71

Слика бр. 15 Резултати на тесту Ета група Мос
Укупно
100%
90%
80%
70%
60%

Ф

50%
40%
30%
20%
10%

30

0%

Интензитет

Добијени подаци описују Ета систем код Мос као просјечно стабилан
(Слика бр.15).
Конфигурацијом доминирају ниски резултати и ниска аритметичка
средина (47,41), теоријска М=75. Стандардна девијација је ниска и износи
12,09. Распон резултата је од 30 до 71. Резултати систем сврставају у трећу
групу „3 - просјечно функционисање.“ Екстремних одступања нема.
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Карактеристике регулационог система Ета на Мои
Табела бр. 17 Основни статистички параметри за Ета на Мои
М
40.34

Медиан
35.00

Ст. дев
9.83

Мод
32.00

РВ
30-69

Слика бр.16 Резултати на тесту Ета група Мои
Укупно
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%

30

0%

Интензитет

Добијени подаци, описују Ета систем код Мои као стабилан
(Слика16). Аритметичка средина је 40.33, што је испод теоријске
аритметичке средине (75).
Ови резултати се сврставају у категорију „2 - изнадпросјечно
функционисање.“ Конфигурација система је преплављена ниским
резултатима. Екстремних одступања нема. С обзиром на резултате
добијене у оквиру осталих система, резултат добијен у Ета систему је
логичан. Ета је систем који има највиши положај у цијелом конативном
регулативном сиситему. Подаци које смо добили указују да код обје групе
испитаника постоји добра интеграција, тј. добра социјална адаптација.
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Тестирање разлике аритметичких средина и добијени т-омјер од 5.89,
уз 95% сигурности, указује на постојање статистички значајне разлике
између функционисањае Ета система код Мос и Мои. Наша хипотеза у
овом дијелу није потврђена.
С обзиром да социјализацијски процеси битно утичу на формирање
програма који су имплементирани у Ета систем, можемо извести закључак
да су вјероватно специфичне избјегличке околности живота и рада
утицале на брже социјално сазријевање младих особа из избјегличке
популације.
Када узмемо у
обзир природу везе система са системом за
координацију регулативних функција (Делта) и добијене резултате на
Делта систему, можемо закључити да су остали системи, донекле, и
резултат доброг функционисања овог система, с обзиром на мјесто на
хијерархијској скали ових система, тј. с обзиром да су ови системи
надређени свим осталим конативним регулационим системима.
На основу добијених резултата на свим регулативним системима
формулисали смо групни профил Мос и Мои, чије су карактеристике
приказане у табели бр.18 и на слици бр. 17 .
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Табела бр. 18 Т - вриједности регулативних система
(компарација
компарација)

Испитаници Епсилон
Мос
42
Мои
41

Хи
24
24

Алфа
49
58

Сигма
48
59

Делта
25
25

Ета
44
40

Слика бр.17 Групни профил квалитета регулационих
система код Мос и Мои
70

МОИ

60
50

МОС
МОС

Т - вриједности

40
30

МОИ

МОИ

МОС
МОИ

МОС

20

МОИ

МОС

МОС

МОИ

10

0

Епсилон

Хи

Алфа

Сигма

Делта

Ета

Регулациони систем

Глобална конфигурација обје групе нам показује да испитаници
имају стабилне конативне регулаторе и располажу респектибилним
психолошким структуралним квалитетима
квалитетима. Анализом добијених резултата
видимо да регулативни системи функционишу у оквирима
класификационих група нормалног конативног фунцкинисања. Код Мои
популације конативни регулациони системи Алфа и Сигма су нешто
слабијег квалитет него код испитаника Мос.
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Они
су
у
оквиру
исподпросјечног
функционисања.
Међутим,анализа укупних резултата говори да ни код једне групе нису
идентификовани резултати који би се сврстали у оквиру патолошких
аберација. Да подсјетимо само резултат, изражен у Т вриједностима,
изнад 70 означава пихопатолошки поремећај. На индивидуалном плану
постоје испитаници, код групе Мои и Мос, чији су резултати, у оквирима
психопатолошких аберација и они би захтијевали, у неким другим
околностима, додатна психометријска испитивања практичара и
клиничара.

Вјероватноћа хоспитализације
Потхипотеза 1 : Постоји статистички значајна разлика у степену
вјероватноће хоспитализације (ВХ) код Мос и Мои.

Висока дијагностичка вриједност ГЕН-А и ГЕН/Б дозвољава да се
резултати добијени на овим тестовима могу употријебити за доношење
одлука о томе да ли је неког испитаника, због степена испољеног
интензитета неуротицизма, потребно хоспитализовати или подврћи
психотерапији. Наравно, у клиничким условима је потребно извршити и
додатна психометријска испитивања, али подаци из ових тестова могу
бити корисни као добар оријентир у смислу прибављања одређених
података и тестирања испитаника у оквиру комплетне психодијагностике.
Норме вјероватноће хоспитализације добијене су на основу тестирања
хоспитализованих неуротика, њих 55, тестом ГЕН/А.
Дијагноза неуротика је постављена на основу комплетне психолошке
обраде која подразумијева психолошку опсервацију психолога и
психијатара, узимање анамнестичких података, интервју у току почетка и
развоја болести. Њихова дијагноза је утврђена са великим степеном
поузданости, углавном на основу тестирања помоћу више тестова
(углавном на основи резултата ММПИ теста), дуготрајне опсервације
психолога и психијатара, узимањем анамнестичких података о развоју и
току болести и током интервјуа. Дакле, дијагноза је утврђена са великим
степеном поузданости. Критична граница, која је ову групу неуротика
одвојила од основног узорка од 1001 испитаника, износила је 217.459
бодова, а варијанса укупног узорка од 1056 испитаника износила је
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46.594. „Примјеном интеграла нормалне расподјеле израчунате су
вјероватноће да неки резултат падне испод или изнад критичне границе; а
како је вјероватноћа да је неки резултат изнад критичне границе
истовремено и индикатор да је испитаник сличан групи хоспитализованих
неуротика, то је вјероватноћа дефинисана као вјероватноћа да је потребна
хоспитализација испитаника.“(Момировић, Волф, Џамоња, Хошек,1998).
Добијени просјечни коефицијент вјероватноће хоспитализације на нашем
узорку износи: испитаници Мос 0.149, испитаници Мои 0.312.
Табела бр. 19 Статистички параметри коефицијента Вх код Мои и
Мос
Испитаници
Мос
Мои

М
.149
.312

Ст .девијација
.27
.18

т- омјер
6.47

Тестирањем значајности разлика аритметичких средина коефицијента
вјероватноће хоспитализације добијен је т-омјер 6.47, уз 95 % сигурности
(Табела бр.19), што значи да постоје статистички значајне разлике између
Мос и Мои у степену вјероватноће хоспитализације. Испитаници Мои су
испољили виши ниво вјероватноће хоспитализације. Овим је наша
хипотеза потврђена.
При тумачењу ових резултата треба да имамо у виду, као прво, да је
вјероватноћа да је потребна хоспитализација само вјероватноћа, а не да је
апсолутно потребна хоспитализација. Друго, резултати које смо добили на
нашем узорку су ниски. На основу ових резултата можемо извести
закључак да се обје групе испитаника међусобно разликују, али су њихове
разлике у оквиру нормалног простора. Дакле, практично ни једна група
испитаника, са глобалног дијагностичког становишта вјероватноће
хоспитализације, није у оквирима који би захтијевали одлучну препоруку
да се испитаници хоспитализују.
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Виши ниво хоспитализације идентификован код Мои испитаника, са
становишта вјероватноће хоспитализације, има више теоријски значај и
упућује на закључак да су испитаници ове групе, с обзиром на
дугогодишњи избјеглички статус и неке друге специфичности овог
статуса, само оптерећенији емоционалним тешкоћама. Њихов резултат,
налаз од 3.12, је у категорији вјероватноће за коју није (највјероватније)
потребна хоспитализација јер је резултат у оквиру нормалног простора,
овај податак само упућује на само већу вјероватноћу хоспитализације у
односу на Мос популацију.
Овај податак даје за право да закључимо да је популација Мои
испитаника ризична група.

Интензитет страха
Потхипотеза 2 :Постоји статистички значајна разлика у испољавању
интензитета страха код Мос и Мои.
Табела бр. 20 Општи статистички параметри
Испитаници

М

Медиан

Мос

54.53

51.00

Ст.
дев
12.05

Мои

56.62

50.00

15.85
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Мод

РВ

57

3397
3799

47

томјер
1.25

Слика бр. 18 Интензитет страха код Мос и Мои
испитаника

100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

одсуство
страха

благо
испољени
симптоми

умјерено
испољени
симптоми

значајно
испољени
симптоми

екстремно
испољени
симптоми

Категорије

Интензитет-категорије страха
одсуство страха : 0 бодова (не бих избјегавао)5
благо испољени симптоми : од 1 до 30 (помало бих избјегавао)
умјерено испољени симптоми : од 31 до 60 (избјегавао бих)
значајно испољени симптоми : од 61 до 90 (изражено бих избјегавао)
екстремно испољени симптоми : преко 90 (увијек бих избјегавао)
Добијени подаци у тестирању разлика између аритметичких средина,
добијени т - омјер = 1.25, уз 95% сигурности, (Табела бр. 20 и Слика
бр.18) говоре да се испитаници Мос и Мои статистички значајно не
разликују по интензитету доживљаја страха.
-

5

Дате категорије интензитета „превели“ смо у бројчане скорове и именовали смо их са
одсуством страха итд. Ова „преформулација“ нам се чинила разумљивијом и
практичнијом од формулације која је дата у преводу на наш језик. У заградама су дате
ознаке интензитета које је дао аутор упитника.
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Дакле, наша претпоставка о постојању статистички значајне разлике није
потврђена. Многа истраживања (Ковач и КроплеЈ, 1975; Дана, 1980; Биро
и сарадници 1990), показала су да су избјеглице изложене интензивном
дејству симултаних траума, а нарочито траума које за посљедицу имају
страх. У претходним поглављима навели смо нека истраживања у којима
су аутори дошли до налаза да су млади (домицилни адолесценти и
избјеглице у колективниом центрима) имали разне врсте страхова (страх
за сигурност чланова породице, смрт члана породице, рањавање, страх
зног лоших услова живота итд).
У истраживању Ј.Савића, Милосављевића, Турјачанина добијени су
алармантни подаци. Код великог броја младих су идентификовани
страхови, чија се фрекевенција кретала од 52% до 82 %.
Специфичност траума избјегличке популације, која је нашла
уточиште у Србији и Црној Гори, лежи у чињеници да, као и домицилно
становништво, живи у условима перманентне политичке несигурности,
са ниским приходима становника, егзистенцијалним проблемима, честом
депривацијом основних потреба.
Такође, испитаници Мос и Мои су били, посредно и непосредно,
изложени одређеним траумама. Посредно су, преко средстава јавног
информисања, у међусобним комуникацијама, преко родбинских веза и
информација пратили ратне страхоте.
Даље, избјеглице и старосједиоци су били изложени НАТО
бомбардовању 1999.год. Све те ситуације су праћене страхом и реалним
страховањем.У нашем истраживању смо примијенили инструмент,
упитник за процјену страха, који је погодан за за истраживачке програме
и за клинички праксу. За разлику од многих упитника, који укључују
широк дијапазон страхова, опредијелили смо се за упитник FQ (аутора
М.Херста), чији су елементи свакодневни страхови у обичајним
животним ситуацијама и интеракцијама.
Ако анализирамо резултате са психопатолошког становишта, видимо
да испитаници нису испољили равнодушност према одређеним захватима
у њихов интегритет личности (мањи хирушки захвати, ињекције, одлазак
зубару, помисли на болест и сл.), према одређеном социјалном
експонирању, социјалном додиру (да говоре и наступају пред публиком,
да их неко критикује и сл.), али присутне „дозе“ страха, исказане кроз
добијене статистичке параметре, аритметичку средину, мод и медијан, су
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у категорији нижих резултата, тј. у границама „нормалног“ распона.
Максималан резултат на овој скали је 120 бодова. Наша очекивања да
ћемо индентификовати статистички значајне разлике у испољавању
интензитета страха, засновали смо на узроцима настанка многих страхова,
а, прије свега, на специфичностима социјалних статуса испитаника. Ипак
показало се да су обје групе испитаника, током живота и на основу
емоционалног искуства, формирале „имунитет од страха“, а нарочито за
ситуације и врсте страха које се мјере помоћу наведеног инструмента.
Углавном су у инструменту страхови са којима се личности често сусрећу
у животу. Неки од страхова могу достићи екстремне вриједности које
ометају правилно функционисање личности. Наши испитаници су
показали да страх доживљавају као непријатну тешкоћу, али је не
сврставају у категорију катастрофичности. Највећи број испитаника је свој
доживљај страха и избјегавање угрожавајућих ситуација сврстао у
категорију умјерено испољени симптоми. За ову категорију се
опредијелило 77.80% испитаника Мос групе и 74.70% испитаника Мои
групе.
Слиједи категорија са значајно испољеним симптомима, тј. категорија
гдје су се испитаници изјаснили да би „изражено“ избегавали
угрожавајуће ситуације. У овој категорији се налази 20.86% Мос
испитаника, односно 19.10% Мои испитаника. У категорији екстремно
испољених симптома, тј. категорији која означава да би испитаник „увијек
избјегавао“ угрожавајуће ситуације, налази се 2.70% Мос, односно 6.70%
испитаника Мои групе.
Резултат добијен на популацији Мос испитаника је у складу са
налазима многих истраживања. Бернстеин и Брорцхардт, 1991.године
(према Венар,2002), дошли су до података да се фобије јављају код 3.4%
адолесцената и да се страхови јављају као једна од посљедица траума
(Дураковић-Белко, Тишиновић и Требјешанин, Ј. Савић итд.). Резултати
код Мои популације су повишени, што би се могло објаснити њиховим
избјегличким специфичностима. Неки од испитаника би вјероватно
требало да се подвргну психотерапијском третману.Страх код особа је,
осим непријатних и мучних осјећања, прожет и интелектуалним
елементима. Често се дешава да, у ситуацијама екстремних доживљаја,
страх изазива прекид интелектуалних и моторних активности.
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Особа у таквим ситуацијама занеми, укочи се, престане да мисли.
Вегетативна проживљавања су, такође, многобројна и интензивна. У
ситуацијама страха нижег инензитета, особа, поред тога што чини низ
нецјелисходних покрета и акција, ипак, на неки начин, врши
интелектуалну обраду ситуације и тражи спас, излаз из ње. Најчешће
покушава да побјегне из ситуације. Када особа нађе излаз из ситуације
тада обично страх нестаје. Друго, код наших испитаника, при
објашњавању ових резултата, морају се узети и неки други разлози који
судјелују у динамици настанка, као што су: опште стање организма,
услови психосоцијалне ситуације у којима живи особа (укључујући
интерперсонални породични миље и шире социјално окружење).
Резултати нам указују на чињеницу да су испитаници многе страхове
интелектуално обрадили и да су на тај начин развили извјестан имунитет,
као што смо изнијели на почетку поглавља.
Многа истраживања код младих особа показала су да се, уз помоћ
разних едукативних програма, многи страхови могу савладати или барем
ублажити њихов интензитет. Јане Лоwицки је испитивао адолесценте који
су проживјели неке оружане конфликте и који су били касније укључени у
одређене едукативне програме. Дошао је до резултата да адолесценти, ако
се науче да савладавају одређене баријере социјалне и психолошке
природе, могу да развију способност на одређене посљедице (ризике).
Такође, многи страхови су производ ирационалних увјерења људи, у
смислу да човјек не смије да осјећа страх јер ће га други процијенити као
мање вриједног, не смије да се узнемири јер то није нормално и сл.
Што се тиче наших испитаника, вјероватно, да би, када бисмо
проширили листу страхова, добили другачије (неповољније) резултате.
Такође, можемо претпоставити да су нека страховања маскирана у
неуротским садржајима, гдје смо иначе добили статистички значајне
резултате али, због конкретности садржаја ајтема, ови страхови нису
идентификовани.
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Интензитет опаженог стреса
Потхипотеза 3-:Постоји статистички значајна разлика у испољавању
интензитета опаженог стреса код Мос и Мои.
Табела бр. 21 Општи статистички параметри – цијели узорак
Испитаници

М

Мос
Мои

22.19
25.85

Медиа
н
21.00
26.00

Ст.
дев
5.99
5.56

Мод

РВ

17
25

13-37
15-39

Слика бр.19 Интензитет опаженог стреса код Мос и
Мои испитаника
100%
90%
80%
70%
60%
Ф50%
40%
30%
20%
10%

0-13 низак
стрес

0-13 низак
стрес

0%
МОС

Интензитет
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МОИ

томјер
5.586

Добијени резултати указују да на тесту опаженог стреса Мои
испитаници имају статистички значајно веће аритметичке средине, 95%
сигурности (т-омјер је 5,58), (Табела бр.21). Овим је хипотеза доказана.
Иако су испитаници са статусом избјеглица са већим скоровима, из
конфигурације видимо да ни Мос испитаници нису поштеђени
стресогених ситуација и посљедица. У једном сегменту, тј. у дијелу који
покрива високо опажени стрес откривено је више од ¼ Мос испитаника.
Са аспекта менталног здравља, резултат је, као уосталом и други
повишени резултати, за даљу психометријску обраду.
Конфигурација добијених резултата код испитаника Мос популације
је подијељена у три категорије интензитета. У категорији ниско опаженог
стреса налази се 3.30% испитаника.
Слиједи категорија умјерено опаженог стреса са 69.30% испитаника.
Ова категорија резултата доминира конфигурацијом. У категорији
високо опаженог стреса налази се 26.30 % испитаника.
Резултати популације младих особа са статусом избјеглица су,
такође, распоређени у три категорије интензитета. У категорији ниско
опаженог стреса се налази 4.70% испитаника. У категорији умјерено
опаженог стреса се налази 49.10% испитаника. Ова категорија је, иначе,
доминантна у конфигурацији опаженог стреса код Мои испитаника. У
категорији високо опаженог стреса је 46.40% испитаника.
Интересантан је податак да се, у обје групе испитаника, у категорији
ниско опаженог стреса, налази веома мали број испитаника.(Слика бр.19).
С обзиром да је опажени стрес модераторна варијабла која, како јој
име говори, модулира (подешава) однос између стресогене ситуације и
реакције субјекта (испитаника), то нам говори да група Мои, на
специфичан, ангажованији начин модулира свој однос према стресогеним
ситуацијама.
Пошто опажени стрес не описује психолошку патњу, него прецизније
опажање контроле, у односу на спољашње догађаје, може се с правом
претпоставити да су добијене разлике између група посљедице животних
околности.
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Очито да испитаници са избјегличким статусом “носе” специфично
трауматско искуство које има за последицу “изоштрен слух” за дешавања
на спољашње догађаје са пријетећим предзнаком за интегритет личности.
Мои испитаници усмјеравају менталну енергију на различите животне
догађаје, ситуације и на значајност пријетњи које, они потенцијално носе
(тј. колико су оне непредвидљиве, колико измичу контроли или које су
тегобне). У опаженом стресу су обухваћени важни животни догађаји и
мисли из прошлог мјесеца.
Наравно да је утицај на испољене резултате имало: искуство
избјегличке породице (динамика, акултурацијски стрес, трауме чланова
породице, туговања, носталгија и сл.), средински утицаји (утицај
породице домаћина), дугогодишњи неријешени, социјални (избјеглички)
статус и интензивно тражење “трајног рјешења” који са собом носе низ
фрустрација. Све су то елементи који креирају динамику породице, њену
психосоцијалну климу и утичу, поред осталог, на формирање
специфичних образаца понашања.
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Интензитет бриге
Потхипотеза 5 : Постоји статистички значајна разлика у испољавању
интензитета бриге код испитаника Мос и Мои.
Испољавање бриге у узорку Мос
Табела бр. 22 Општи статистички параметри Мос испитаници
М
39.50

Медиан
4.100

Мод
42

Ст.дев.
9.33

РВ
23-58

Анализа резултата на упитнику Пенстејт бриге (Слика бр.20),
показује да испитаници Мос групе испољавају извјестан степен бриге, али
у границама нормалног простора. Добијена аритметичка средина износи
35.90 (теоријска вриједности износи 40), (Табела бр.22). То значи да
испитаници ове групе реално процјењују опасности, реалније процјењују
своје способности, не катастрофизирају и мисли су им усмјерене на
задатак.Један мањи дио испитаника, 27 испитаника, испољава
изнадпросјечне вриједности бриге.
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Слика бр.20 Интензитет испољавања бриге
код Мос групе
Укупно
100%
90%
31- 45
просјечна
брига

70%
60%
Ф

50%
40%
30%

0 - 30
умјерена
брига

преко 46 испољена

80%

20%
10%
0%

Интензитет бриге
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Испољавање бриге код Мои испитаника
Табела бр. 23 Општи статистички параметри Мои испитаници
М
43.86

Медиан
45.00

мод
45

Ст.дев.
9.17

РВ
25-60

100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%

31-45
просјечна
брига

преко 46 испољена бриа

Слика бр.21 Интензитет бриге код Мои групе

Укупно

0-30
умјерена
брига

Интензитет

Анализа резултата Мои испитаника на Пенстејт упитнику бриге
описује ову популацију, са становишта интензитета бриге, као стабилну
(Слика 21). Глобална слика је у оквиру нормалног простора, тј. гро
резултата је у простору испод и у оквиру очекиване аритметичке средине.
Дакле, највећи број испитаника реално процјењује животне тешкоће,
уопште реалније процјењује опасности и своје могућности. Међутим,
резултати Мои испитаника су повишени у односу на резултате Мос
испитаника. У категорији „испољена брига“ идентификовано је преко 40%
испитаника.
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Слика бр.22 Интензитет испољене бриге код Мос и Мои
испитаника (компарација)

100%
90%
80%
70%
60%
Ф

МОС

50%

МОИ

40%

МОИ

30%
20%
10%

МОС

МОС
МОИ

0%
0-30 умјерена брига

31-45 просјечна брига

преко 46 испољена

Интензитет

Упоређивањем аритметичких средина добили смо т-омјер од 3,20 што
значи да постоји статитички значајна разлика у испољавању бриге код
испитаника Мос и Мои. Подхипотеза је овим доказана.
Иако постоје статистички значајне разлике, ипак су оне у нормалним
оквирима из чега можемо да извучемо закључак да су испитаници са
статусом избјеглице вулнерабилнији и да су њихове емоционалне тешкоће,
вјероватно због тога, и израженије. Испитаници Мои популације су само
забринутији од Мос испитаника, али не у екстремном погледу.
Испитаници Мои имају већу аритметичку средину. С обзиром да и
ови подаци не прелазе критичне границе, то значи да и испитаници Мои,
као и испитаници Мос, уопштено гледано, реално прилазе тешкоћама, тј.
своју активност организују или покушавају да организују на рационалној
основи.
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С обзиром на постојаност корелације бриге са стањем анксиозности,
која је иначе висока, и са стањем депресије, могуће је да, код особа код
којих су изнадпросјечно испољене вриједности (у односу на теоријску
артитметичку средину), у будућности, у фрустрационим ситуацијама, дође
до дестабилизације у смислу анксиозности и депресивности. Вјероватно да
је и налаз везан за већи ниво генералног неуротицизма код популације
Мои донекле посљедица и већег интензитета бриге.

Ниво генералног неуротицизма код дјевојака и младића
Потхипотеза 6 : Постоји статистички значајна разлика у испољавању
генералног неуротицизма код младића и дјевојака.
Табела бр. 24 Општи статистички параметри
Младићи
Мод
Ст.дев.
142
39.78

М
175.49

Медиан
168.00

М
160.01

Дјевојке
Медиан
Мод
168.00
146.00
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Ст.дев.
45.31

РВ
85-293

РВ
98-278

Слика бр.23 Испољавање ГЕН-а код дјевојака и
младића (компарација)
100%
90%
80%
70%
60%
Ф 50%
40%
30%
20%
10%
0%
ненеуротични

просјечно
неуротични

неуротици

Интензитет

Конфигурација неуротицизма код младића показује да је највећи
број испитаника у категорији просјечно неуротичних (Слика бр.23 и
Табеле бр. 24). У овој категорији се налази 56.00% испитаника.
У категорји ненеуротика се налази 9.50% испитаника. У категорији
неуротика је идентификовано 34.50% младића. Аритметичка средина код
младића износи 175.59 (теоријска аритметичка средина износи 187
бодова).
Конфигурација неуротског профила код дјевојака карактеристична је по
томе што у категоријама ненеуротици и неуротични налази приближно
исти број испитаника. У категорији ненеуротика се налази 36.30%
испитаника. Приближно исти број је просјечно неуротичних, тј. 36.20%. У
категорији неуротика је идентификовано 27.50% дјевојака. Аритметичка
средина групе је 160.01, тј. испод теоријске вриједности која износи 187.5
бодова. Повишени резулатати код обје групе испитаника захтијевају даљу
психометријску обраду. Ако компарирамо резултате ове двије групе,
долазимо до закључка, на основу т-омјера који износи 3.048, да, са 95 %
сигурношћу, можемо рећи да постоји статистички значајна разлика у
испољавању генералног неуротицизма код младића и дјевојака.
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Младићи су неуротичнији од дјевојака.
У досадашњим истраживањима о испољавању неуротицизма код
дјевојака и младића постоје различити налази. Велики број аутора налази
да, при мјерењу одређених форми неуротицизма, особе женског пола
показују више резултате, нарочито при прелазу из дјетињства у
адолесценцију (Ханкин и Абрамсон 1999;2001, Нолен-Хоексем и
Гиргус;1994.год., Тwенг итд.). Емоционална нестабилност код младих
особа женског пола најчешће се објашњава психичким промјенама у
пубертету које, на неки начин, код дјевојака повећавају ризик за неуротске
садржаје. Наиме, због ранијег сазријевања, особе женског пола су више
окренуте себи, слици свога тијела. При томе су често, због недостатка
искуства, претерано критичне и са оштрим захтјевима према својој
личности, што може довести до емоционалне нестабилности. Међутим, са
друге стране, васпитање дјечака и дјевојчица оптерећено је разним
предрасудама. Од дјевојчица се тражи да буду сентименталне,
попустљиве, на неки начин су заштићеније од младића. Дозвољава им се
флексибилније понашање. Став према понашању дјечака је, углавном,
ригидан. Са аспекта традиционалног концепта о „иделаном“ мушкарцу,
кроз васпитање и образовање се пред младиће постављају ригидни
захтјеви.Младић у нашој култури треба да је рационалан, храбар,
агресиван, независан, амбициозан, самопоуздан, непоколебљив, са добром
самоконтролом емоција и упоран у свим животним ситуацијама. Нарочито
се од младића у васпитању тражи, и они су високо мотивисани, да у
социјалним ситуацијама оставе позитиван утисак. Паралелно са својим
процесом одрастања, младићи се суочавају са оштријим захтјевима за
адаптацију и улагање напора за превазилажење развојних и социјалних
тешкоћа. Њихова субјективна процјена је најчешће оптерећена
забринутошћу да би могли бити негативно перципирани и евалуирани.
Док код других људи остављају позитиван утисак или вјерују да
остављају социјално пожељан утисак, млади се осјећају опуштено. Када
младић осјети да код других не оставља пожељан утисак, почиње осјећати
неугоду, напетост, другим ријечима, социјалну анксиозност. Удружена са
скромним психолошким адаптивним механизмима, социјална анксиозност
често уводи младог човјека у неуротизам. Са друге стране дјевојци се не
замера ако је емотивна, осјетљива.
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Напротив, она се на неки начин подстиче да слободно изражава
емоције. Поред тога, она треба да је њежна, физички атрактивна, пасивна
и сл. Младићи се због наведених стереотипа, без обзира што су често у
психичким тешкоћама, теже одлучују да траже помоћ стручњака, што
доводи до инхибиције анксиозности, агресије, а што наравно има своју
цијену. Када се дјевојке нађу у сличним ситуацијама, оне су ангажованије,
флексибилније у тражењу психосоцијалне подршке, склоне су
конформирању. У ванредним догађајима су дјевојке заштићеније од
стресора. Вјероватно да су наведени ванредни моменти, поред низа других
познатих и непознатих фактора везаних за пол, код овог популацијског
сегмента, амортизовали генерални неуротизам, а код младића утицале на
формирање и испољавање веће дозе генералног неуротицизма.
Наравно да у овој сфери постоје разне контроверзе и да добијени
налаз захтијева даља истраживања, нарочито истраживања о етиолошким
факторима везаним за утицај традицијских, културолошких фактора,
породичног миљеа, негативних односа младића и дјевојака са
родитељима, емоционалне стабилности родитеља, шири социјални
простор, вриједносне система младића и дјевојака, психосоцијалне
подршке и ангажовање, генетске факторе итд. У нашем женском
популацијском сегменту трауматска искуства су, на неки начин,
адекватно, углавном уз подршку породице, школе, вршњака, културе,
интегрисана у животни пут и вјероватно да су имала подстицајну улогу у
цјелокупном процесу одрастања. Дакле, у нашем истраживању се
показало а и у многим другим студијама на овом пољу, да постоји
суштинска повезаност између менталног здравља и припадности
одређеном полу. Очито да, поред осталог, и ригидне полне
идентификације дјелују деструктивно на ментално здравље. Истраживања
су показала да је истакнута повезаност између „мушких“ и „женских“
образаца понашања и испољавања генералног неуротицизма.
Истраживањем су добијени налази који указују на повезаност наглашене
маскулираности са агресијом, као и повезаност изражене фемининост са
депресијом. У данашње вријеме се експериментише појмом „андрогиност“
као новим моделом личности базираним на ослобађању жена и мушкараца
од репресивног утицаја традиционалних полних улога.
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Нови модел претпоставља интеграцију позитивних маскулининих и
фемининих квалитета. Истраживања многих аутора су показала да они,
који се успјешно супротстављају полној стереотипизацији, имају више
шанси
да
развију
своје
урођене
људске
потенцијале
(Берм,1974,1981,1985;Гал, 1969;Спенсе & Хелмреих, 1978; Граy, 1963;
Консентино и Хеилбрун, 1964;Wеб, 1963;Сеарс, 1970;Кандидо-Јакшић,
1989). Наши испитаници мушког пола су због традиционалних схватања,
предрасуда и форсирања играња типично „мушких“ улога у васпитном,
образовном и у сваком другом погледу, платили цијеном повишеног
неуротицизма.
Савремена психологија и психолози заступају мишљење да би се, у
васпитању и образовању дјетета, требало ослобађати окова патријархалне
социјализације и васпитно-образовни процес и социјализацију дјетета
уопште оријентисати у смјеру андрогиног модела који ствара услове за
хуманији развој и стабилнију структуру личности. Као што сам навео
„заступају“ мишљење, али је мишљење далеко од научне потврде.
Проблем је за размишљање али и за истраживање. Вијековима се
покушавало ставити знак једнакости између мушкараца и жена тј. мушког
и женског пола у готово свим сферама људског ангажовања. Углавно се
полазилио са позиција људске равноправности и ту би се, наравно могли
апсолутно сложити и подржати равноправност у смислу људских права и
слобода, али ставити априори знак једнакости у свим осталим сферама,
између мушких и женских особа, је недопустиво и ничим оправдано.
Наши испитаници, младићи су поред горе наведених узрока, а ослањајући
се и на научно афирмисану димензију јачине пола, жртве заблуда и
предрасуда да су јачи пол. Наука је убједљива са својим налазима.
Дијапазон доказа да су жене јачи пол а не мушкарци, је веома широк
почевши од ћелије, преко органа, па до организма.
- Припаднице „слабијег“ пола тј. жене живе дуже од мушкараца тј.
од „јачег“ пола; према подацима Републичког завода за статистику
Србије, од 2009. Године, просјечан вијек мушкараца је за 5, 3
година краћи од жена.
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Носиоци „XY“ хромозома су осјетљивији и прије рођења; мушки
фетуси су мање отпорни од женских; превремено рођена дјеца
мушког пола 4 (четири) пута чешће умиру од женских;
- мушкарци „воде“ у покушају суицида и суициду;
- жене су отпорније на стрес;
- мушкарци чешће оболијевају од тежих болести;
- имуни систем код жена је јачи него код мушкараца;
- жене су отпорније на порођају, нека истраживања су показала да
око 24% мушкараца не би могло да издржи порођај итд.
Ово је само мали број чињеница глобалне природе које руше
предрасуде о мушкарцим као јачем полу. Наравно, наш налаз о томе да су
дјевојке емоционално стабилније од младића, без обзира да ли припадали
популацији избјеглица или старосједелаца, са аспекта ових, наведених и
неумољивих научних података, указује на чињеницу да је у ванредним
околностима неопходно, при формирању стратегије кризних интервенција
водити и о томе рачуна.
-
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ЗАКЉУЧАК

Прихватајући се истраживања у подручју психологије избјеглиштва,
имали смо у виду сву тежину и специфичност проблема, нарочито оног
дијела који се ослања на резултате досадашњих психолошких
истраживања о популацији младих особа са дугогодишњим избјегличким
статусом. Наиме, мали је број истраживања која су третирала проблем са
аспекта утицаја дугогодишњег избјегличког статуса на конативне
регулативне системе, генерални неуротизам, интензитет бриге, страха,
опаженог стреса, вјероватноћу хоспитализације код младих особа.
На крају наше студије, на основу анализе и дискусије добијених
резултата и на основу релевантне литературе, могу се извести следећи
закључци:
- Истраживање је показало да избјеглички статус може дјеловати у
више праваца и на више начина, од којих неки имају позитиван, а неки
негативан утицај на ментални статус младих особа.
- У истраживању смо дошли до налаза да адолесценти са статусом
избјеглице испољавају виши ниво (интензитет) генералног неуротицизма,
опаженог стреса, бриге и вјероватноће хоспитализације од младих особа
са старосједеличким статусом.
Ванредна животна ситуација, као што је ситуација избјеглиштва, која
нема, као неке друге ситуације, временски ограничени рок трајања (некада
може да траје и цијели живот), очито има негативан утицај на општу
емоционалну стабилност.
Резултати конативних регулатора, који су одговорни за социјалну
адаптацију, нешто су нижи код младих особа са избјегличким статусом од
резултата које су постигли испитаници са статусом старосједилаца, али су
у оквирима који обезбјеђују стабилно социјално функционисање.
У истраживању смо дошли до резултата који упућују на чињеницу да
одређени системи регулативних функција „плаћају“ одређену цијену у
ванредним околностима живљења. У првом реду се то односи на системе
Алфа (регулатор одбране), на чијим су тестовима испитаници Мои
постигли ниже резултате.
Такође, код система Ета (интеграција регулативних система)
откривене су разлике у квалитету функционисања.
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Овај регулативни систем, код младих особа са избјегличким статусом,
је у оквиру нормалног конативног функционисања, али је слабијег
квалитета од истог система групе Мос.
Код осталих регулативних система нисмо открили статистички
значајне разлике, што упућује на закључак да ванредне околности имају
мањи значај за њихово функционисање.
На основу добијених резултата, можемо закључити да и поред тога
што нисмо добили екстремна одступања у функционисању система код
испитиваих група, да младе особе са избјегличким статусом, ипак
карактерише специфичан квалитет функционисања конативних фактора.
Популација дјевојака се показала у нашем истраживању као
емоционално стабилнија. Код дјевојака је испољен нижи ниво интензитета
генералног неуротицизма. Међутим, то не значи да дјевојке немају исто
толико значајне емоционалне тешкоће, али се са њима носе на другачији,
рационалнији, начин. Репресивна стереотипна патријархална подјела на
мушке и женске улоге и патријархални, социјални и културни обрасци,
очито имају извјестан утицај на ментално здравље.
На основу наведених налаза можемо закључити да је популација
младих особа са избјегличким статусом, ипак, у неким сферама
емоционалног функционисања, ризична популација.
На основу добијених статистичких параметара студија даје одређене
одговоре, али отвара и нова питања везана за психологију избјеглиштва,
психологију ванредних догађаја уопште, а нарочито утицај ових догађаја
на адолесценте са статусом избјеглице.
Из дугогодишњег искуства у раду са адолесцентном популацијом
располажемо одређеним емпиријским подацима и запажањима која
указују да се младе особе, иако имају одређених психичких тешкоћа, због
потенцијалне друштвене стигматизације, нерадо јављају на психолошке
консултације, прегледе и психотерапију. У нашем раду истражили смо
интензитет одређених емоционалних тешкоћа и одређене елементе
структуре личности (регулативне системе) који представљају солидну
основу и подстицај за даља истраживања психологије младости, али из
објективних разлога нисмо били у могућности да „покријемо“ и друге
сложене конативне карактеристике, процесе и релације као што су :
релације између опште и емоционалне интелигенције, емоционалне
интелигенције и патолошких карактеристика, корелације ЕИ са одређеним
аспектима зрелости личности, релације између емоционалне
нестабилности и мотивације за рад, релација емоционалних тешкоћа са
мотивом за постигнућем, улоге породичне констелације у формирању
емоционалних тешкоћа итд.).
-
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- Добијени резултати код адолесцената нас упућују на закључак да
се досадашњи психолошки приступ у погледу ванредних животних
околности, а нарочито избјеглиштва треба мијењати у сфери сва три
нивоа превенције.
- Досадашња психолошка заштита је интегрисана у оквиру опште
социјалне заштите и усмјерена је првенствено на глобалну избјегличку
популацију занемарујући специфичне популационе сегменте у оквиру
глобалне избјегличке популације, као што су особе адолесцентног узраста.
- На тај начин занемарује се комплексни психолошки садржај који
избјеглица, млада особа, развија, формира и „носи“ као посљедицу
психолошког развоја током трајања избјеглиштва или током живота у
новој средини.
Све нам ово намеће потребу за формирање, у мирнодопским условима,
мјера и поступака у оквиру психолошке (примарне) превенције ванредних
ситуација масовнијег карактера чији је узрок „људски фактор“. Такође, у
оквиру терцијарне превенције, неопходно је интензивирати психолошка
истраживања са циљем откривања дужине психолошке инкубације
одређених емоционалних садржаја код избјегличке популације прије
испољавања емоционалних тешкоћа. Осим тога, с обзиром на
комплексност ванредних ситуација и људског понашања, намеће се
потреба да се, у школовању психолога, у оквиру социјалне психологије и
психопатологије, изучавају лекције из подручја психологије избјеглиштва
тј. психологије ванредних ситуација.
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УПИТНИК ЗА ПРОЦЈЕНУ СТРАХА
FEAR QUESTIONNAIRE (FQ)

УПУТСТВО ЗА РЈЕШАВАЊЕ:
Изаберите број из доње скале да бисте показали у коликој мјери бисте
избјегавали сваку од наведених ситуација због страха од непријатних осјећања.
Заокружите број који сте изабрали.Бројеви означавају интензитет (јачину
страха):0 - не бих избјегавао 2 - помало бих избјегавао 4 - избјегавао бих 6 изражено бих избјегавао 8 - увијек бих избјегавао
0-немам фобију 2-незнатно ме узнемирује али и не онеспокојавајуће
4 - узнемиравајуће и онеспокојавајуће 6-упадљиво онеспособаљавајуће 8 - веома
узнемиравајуће и онеспокојавајуће
ТВРДЊЕ
1.Ињекције или малих хирушких захвата
2. Узимање хране или пијење у друштву
3. Болнице
4. Да путујем сам возом или аутобусом
5. Да сам шетам кроз гужву на улици
6. .Да ме неко посматра или загледа
7. Да уђем у пуну радњу
8. Да разговарам са људима од ауторитета
9. Призор крви
10.Да ме неко критикује
11.Да се удаљавам од куће
12.Помисао на болест или повреду
13.Да говорим или наступам пред публиком
14.Велики отворени простор
15.Одлазак код зубара
16.Доминантна фобија (интензитет)
Име и презиме___________________________________________
Пол Ж М

Доб__________ Стручна спрема __________

Захваљујемо на искрености и сарадњи !
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Бодови
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2 4 6

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

СКАЛА ОПАЖЕНОГ СТРЕСА

Датум испитивања:
Мјесто:______________
Презиме и име (или шифра):________________________________Доб:
Пол: М / Ж
Занимање:________________________
УПУТСТВО: Питања која су постављена у овом упитнику односе се на ваше
доживљаје и мисли из прошлог мјесеца. Свако питање се увијек односи на то
како сте се осјећали током посљедњег мјесеца.
Иако су нека питања слична, постоје разлике и свако питање треба схватати као
независно од осталих.
Најбоље ћете урадити ако будете одговарали брзо.
Немојте покушавати да бројите колико пута сте се осјетили на овај или онај
начин него радије означите ону од пет понуђених могућности која вам изгледа
најближе стварности.
Бројеви изнад колона значе: 1=Никада; 2=Ријетко (скоро никада); 3=Понекад;
4=Често; 5=Врло често (скоро увијек).
Ставити ознаку (X) у одговарајућу кућицу.
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КОЛИКО ПУТА, ТОКОМ ПРОШЛОГ
МЈЕСЕЦА,…
1. сте били ометени неким неочекиваним
догађајем?
2. вам је изгледало тешко да контролишете
важне ствари у вашем животу?
3. сте се осјетили нервозним и под стресом?
4. сте се успјешно суочили са ситним
проблемима и дневним незгодама?
5. сте осјетили да се успјешно носите са важним
промјенама које искрсавају у вашем животу?
6. сте осјетили повјерење у ваше способности да
узмете личне проблеме у своје руке?
7. сте осјетили да се ствари одвијају управо
онако како сте жељели?
8. сте мисилли да не можете савладати све
ствари које је требало да обавите?
9. сте могли да превладате вашу
"изнервираност'?
10. сте осјетили да владате ситуацијом?
11. сте се осјетили раздраженим јер су догађаји
измицали вашој контроли?
12. сте се „ ухватили“ да стално мислите на
ствари које је требало успјешно да завршите?
13. сте били у могућности да контролишете начин
на који сте проводили ваше вријеме?
14. сте сматрали да се тешкоће нагомилавају
толико да их не можете контролисати?

Н Р П Ч ВЧ
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

НАПОМЕНА за психотехничара: Питања 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 13 се бодују обратно
(тј. 1 =5 поена ; 2=4 поена ;…4=2поена ; 5=1 поен).
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ПЕНСТЕЈТ УПИТНИК БРИГЕ
Питања која су пред вама се односе на Вашу забринутост. Овим тестом не испитујемо
Ваше знање зато нема тачних и нетачних одговора.Одговарат ћете колико се понуђене
тврдње односе на Вас и то заокруживањем једнога од бројева који имају сљедеће
значење:
1 – нимало не бринем
2 - углавном не бринем
3 – донекле бринем
4 – углавном бринем
5 - веома бринем

ТВРДЊЕ
1.Ако немам довољно времена да урадим све што
треба, не бринем се око тога.
2. Нисам склон бризи.
3. Преплављују ме бриге које имам.
4.У многим ситуацијама бринем.
5.Знам да не би требало бринути о неким стварима,
али не могу да не бринем.
6.Када сам под неким притиском, много бринем
7.Увијек нађем нешто о чему ћу да бринем.
8.Није ми тешко да се ослободим бриге.
9.Чим завршим посао, почињем да бринем о осталом
што ме чека да урадим.
10.Никада ни о чему не бринем.
11.Када ништа не могу да урадим поводом неког
проблема, више о томе не бринем.
12.Цио живот сам био „човјек који о нечему брине“.
13.Примјећујем да се оптерећујем бригама.
14.Када једном почнем да бринем, више не могу да се
зауставим.
15.По цио дан сам у бризи.
16. Бринем се око послова и обавеза у будућности све
док их не завршим до краја.

Н
Б

У
Н

Д
Б

У В
Б Б

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4 5
4 5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4 5
4 5
4 5

1
1

2
2

3
3

4 5
4 5

НАПОМЕНА за психотехничара :Скоровање просто збрајање
Ајтеми 1,3,8,10,11 се збрајају обратно
Име и презиме___________________________________________ Пол Ж М
Доб__________
Стручна спрема __________
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Табела бр. 1

Вјероватноће да неко, на основу т-скора изведеног из резултата добијеног
обичним сабирањем резултата у ставкама, припада групама ненеуротика,
просјечно неуротичних и неуротика (ген а/б)
Т-скор

Ненеуротици

-2.81
-2.41
-2.23
-2.11
-2.01
-1.90
-1.79
-1.66
-1.51
-1.38
-1.25
-1.13
-0.99
-0.86
-0.77
-0.66
-0.55
-0.43
-0.32
-0.22
-0.12
-0.03
0.08
0.16
0.24
0.34
0.43
0.52
0.62
0.73
0.84
0.95

.965
.920
.891
.867
.844
.816
.785
.745
.695
.648
.599
.552
.496
.444
.409
.367
.326
.284
.248
.218
.189
.166
.140
.123
.107
.090
.076
.064
.053
.042
.033
.026

Просечно
неуротични
.035
.080
.109
.133
.155
.182
.212
.251
.299
.345
.389
.431
.481
.527
.553
.585
.613
.648
.659
.671
.680
.683
.681
.677
.669
.655
.640
.620
.595
.564
.531
.494
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Неуротици
.000
.000
.000
.000
.001
.002
.003
.004
.006
.007
.012
.017
.023
.029
.038
.048
.061
.076
.093
.111
.131
.151
.179
.200
.224
.255
.284
.316
.352
.394
.436
.480

1.056
1.16
1.25
1.31
1.38
1.46
1.46
1.53
1.56
1.63
1.72
1.79
1.86
1.94
2.03
2.09
2.11
2.14
2.20
2.27
2.37
2.46
2.51
2.54
2.61
2.70
2.88
3.29

.020
.015
.012
.011
.009
.009
.007
.006
.005
.004
.003
.003
.002
.002
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.456
.421
.389
.367
.343
.343
.316
.292
.283
.260
.233
.212
.193
.172
.150
.137
.132
.126
.114
.101
.085
.072
.066
.062
.054
.045
.030
.011
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.524
.564
.599
.622
.648
.648
.677
.702
.712
.736
.764
.785
.805
.826
.849
.862
.867
.873
.885
.898
.915
.928
.934
.938
.946
.955
.970
.989

Из рецензије
...Др Чолаковић, на једном месту, говорећи о појму избеглиштва, даје
веома значајно опажање, да је је човек избеглица некад читав живот. Осим тога,
аутор је формирао оригиналну психолошку дефиницију личности избеглице.
Резултати истраживања су веома обавезујући за наше друштво, које је у
овом моменту већ дуже „окренуто“ ,од проблема које нам је донело избеглиштво
а то су коначно проблеми са којима се свакодневно сусрећемо у психопатологији
нашег свакодневног живљења и озбиљно оштећеном менталном здрављу опште
популације.“Ванредна животна ситуација, као што је ситуација избјеглиштва,
која нема, као неке друге ситуације, временски ограничени рок трајања (некада
може да траје и цијели живот), очито има негативан утицај на емоционалну
стабилност. Нарочит утицај ванредне животне ситуације имају на
највулнерабилнији дио људске популације, на младе особе. У истраживању смо
дошли до резултата који упућују на чињеницу да одређени системи регулативних
функција „плаћају“ одређену цијену у ванредним околностима живљења...“
Др Јасна Вељковић
„...Добијени налази бацају свјетло на функционисање одређених сфера
личности адолесцената са статусом избјеглица. У раду је аутор дошао до
резултата који у одређеним сегментима, руше одређене предрасуде о овој
популацији. Нарочито је занимљив резултат да су адолесценти са избјегличким
статусом, у погледу испољеног општег страха и поред проживљене
психотрауматизације, не разликују од својих вршњака са статусом
старосједелаца. У појединим емоционалним димензијама откривене су
статистички значајне разлике које указују да је избјеглички статус оставио трага
на емоционлност адолесцената.
То се да примјетити на повишеном нивоу испољеног генералног
неуротицизма, вјероватноће хоспитализације, функционисања одређених
конативних регулационих система чији је квалитет нестабилнији од истих
система код популације старосједелаца, међутим, ни код једне групе испитаника
нису, у раду система, идентификоване, патолошке аберације.
Добијени резултати истраживања се могу примјенити у практичном
раду са младим особама у циљу формирања превентивних менталнохигијенских
програма у ванредним ситуацијама“.

Др Јасна Богдановић – Чурић
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