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Общи характеристики на дисертацията 

 

1. Въведение 

 

Концепцията в основата на изследването е 

благосъстоянието на учителите като цяло и по-специално 

на начинаещите учители. В този смисъл е възможно да се 

разглежда устойчивостта на учителите като способност да 

се справят, да преодоляват и да умеят да се справят със 

стреса (Le Cornu, 2009).След прегледа на литературата в 

тази научна област са намерени само няколко подобни 

проучвания, в които е проследен приносът от 

устойчивостта при справяне на учителите със сложни 

ситуации.Видно е, че по-високата устойчивост може да 

повлияе на способността на учителя да взема ефективни и 

резултатни решения по начин, способстващ за неговото 

благосъстояние, за по-доброто му представяне и в резултат 

за по-значима полза за образователната система. 

 

За да се разгледа изследователското твърдение, е използван 

количествено-корелативен метод, при който са анкетирани 

364 учители с различен трудов стаж. 212 (58%) са 

новоназначените учители, които преподават от една или 

две години. Останалите участници в изследването са 

старшите учители със стаж от пет години или повече (42%). 

Нагласите и характеристикитеса измерени с помощта на 

затворени и стандратизирани въпросници като 

изследователски инструментариум. 

От практическа гледна точка резултатите от изследването 

имат особено значение за разбирането на моделите на 

поведение на учителите по време на тяхното кариерно 

развитие. Те също така  имат и специално значение в 

контекста на процесите на обучение на учители, преди те 

да започнат да преподават. Тези процеси акцентират върху 

развитието на устойчивостта на учителите като цяло и на 
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аспектите на устойчивост, предшестващи опита, а именно 

стремеж към нови преживявания като предизвикателство за 

личностно и професионално развитие. Следователно, 

трябва да се  разработи програма за обучение на учители, 

която да помогне за засилване на чувството за устойчивост 

на новоназначените учители, както на ценностно ниво, 

което се стреми да насърчи вътрешната мотивация за 

преподаване, така и на ниво опит, предизвикателство и 

предприемачество. Една такава програма може да постави 

основите за възприемане на модел на действие, който 

насърчава опитa, обучението, погледа и стремежа към 

подобрение, дори и при съпътстващите трудности и 

неуспехи. 

 

2. Актуалност на темата 

Голяма част от изследванията в областта на преподаването 

са фокусирани върху „обикновения учител“, върху 

идентифицирането на успешни учители и методологиите, 

които те използват. Въпреки това една група учители, 

например учители, които срещат трудности, получават 

относително по-малко академично внимание. Групата на 

учителите, срещащи трудности,е 5-7 % от учителите(Yariv, 

2004). Тази група се отнася до учители, които не успяват да 

се представят добре, резултатите им са сравнително ниски 

и негативното им отношение може да повлияе на колегите 

им.Точно тези учители често се сблъскват с проблеми и 

трудности в работата си като неспособността да ръководят 

класа си, трудности с налагане на дисциплина, мотивацията 

липсва у тях, а това може да доведе до проблем при 

комуникация с директора, ученици, родители и училищния 

персонал. Литературата е насочена към групата на 

учителите, срещащи трудности от няколко гледни точки. 

Учителите, както и другите служители, се сблъскват с 

трудности в работата си, изправени пред временно 

затруднение в работния процес.Затрудненията при някои 
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учители продължават по-дълго, а една част от тях не 

успяват да отговорят на минималните професионални 

изисквания. Такива учители често се описват като 

некомпетентни или като такива, които не успяват да се 

представят добре (Bridges, 1986, 1992). В повечето случаи 

такива учители не покриват професионалните стандарти, 

академичното им представяне е лошо, не успяват да 

дисциплинират своите класове, не са мотивирани, държат 

се агресивно или безчувствено (Lavely et al, 1992). От 

социална гледна точка някои учители понякога биват 

наричани „крайни“, тъй като им е трудно да се интегрират 

с други учители или служители. Ярив (2004) използва по-

двусмислен подход, като посочва тези учители като 

„предизвикателство“, тъй като поведението и 

работатаимпоставят предизвикателства пред директора на 

училището. Ярив (2004) установява, че наред с ниската 

мотивация и трудностите при преподаването тези учители 

често се конфронтират с други служители и членове на 

ръководството и отказват да приемат указания. Arielly 

(1995) посочва трудностите на учителите като дискомфорт 

при преподаването в резултат на разочароващи ситуации 

между учителите и техните ученици.  

Според него връзката между учител и ученици понякога 

може да се характеризира като „на границата на криза“. 

Според Arielly (1995) тези трудности се дължат на 

усещането на учителите, че влиянието им върху моралното 

възпитание на учениците, социалната интеграция и 

очаквания принос към обществото е незначително. Според 

него дискомфортът при преподаването е израз на 

преподавателски трудности, който е последван от натиск и 

пренатоварване при учителите. Тези твърдения правят 

учителя отговорен за проблема. Има обаче автори, които 

поставят под въпрос този подход. Например Wragg, 

Haynes, Wragg and Chamberlin (2000) добавят въпросителен 

знак към заглавието на книгата си „Failing teacher?“, а 
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именно за да подчертаят, че понякога не учителите са тези, 

които се провалят, а техният директор или системата, и че 

в много случаи използването на понятието за неуспех е 

неподходящо.Според Wragg et al. (2000), вместо да се 

занимаваме с поставянето на негативни етикети, трябва да 

се съсредоточим върху смекчаване на дискомфорта и 

трудностите в работата на учителите. 

Изследването възприема този подход за изследване на 

значителни и продължителни трудности, проучвани от 

новите учители - такива, които влияят върху представянето 

на учителите итехните емоционални, здравни и социални 

условия.Ако приемем, че поне някои от трудностите, с 

които се сблъскват новите учители, могат да бъдат 

приписани на аспекти, различни от преподаването или 

образователната система, настоящото проучване 

идентифицира тези аспекти заедно с тяхното влияние върху 

професионалното представяне на учителите и дори 

възможното решение на учителите да напуснат 

преподаването в крайна сметка. По време на дълга 

учителска кариера учителят преживява много лични и 

професионални събития, някои от тях не могат да бъдат 

предвидени.Събитията, случвайки се  успоредно с 

нормативното професионално развитие, имат реален ефект 

върху тяхната работа. Тъй като учителите непрекъснато се 

развиват професионално - от етапа на ранното обучение и 

първоначалното обучение до курсове и професионално 

развитие през цялата си кариера (Sikes, Measor & Woods, 

1985) - съвсем естествено е различните събития да 

повлияят по различен начин на представянето им на всеки 

етап. Като очевиден пример може да се разгледа как 

личните събития като сватба, раждане или как 

професионалните ограничения като преместването от едно 

училище в друго, необходимостта да се преподават 

различни предмети могат да повлияят на цялостното 

представяне на учителя. Аргументира се, че всяко събитие, 
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което може да се разглежда като стресиращо, както 

положително, така и отрицателно, е последвано от 

поведение, което отразява този стрес (Gitterman & Germain, 

2008). По този начин, колкото по-добре учителят се 

адаптира към личните промени или промените в околната 

среда, за да отговаря на ограниченията на професията или 

организацията, толкова по-добро ще бъде представянето и 

усещането му. Учителите, които чувстват, че 

организацията и нейният „мениджър“ не разпознават или 

неразбират личните им проблеми, ще изпитват повече 

трудности при адаптирането към системата и прилипса на 

подкрепа. 

Освен това, тъй като учителите се възприемат като 

професионалисти (Conley, Bacharach and Bauer, 1989), те 

също така очакват автономност и независимост при 

вземането на решения, очакват професионална и лична 

подкрепа, и очакват да установят ефективни 

взаимоотношения със заобикалящата ги среда. Следвайки 

развитието на кариерата си, учителите могат да се сблъскат 

с няколко лични и професионални трудности, които биха 

могли да накърнят самочувствието им (Harrison, 2009). В 

много случаи тези трудности могат да се възприемат като 

некомпетентност. Въпреки че понятието за 

некомпетентност е доста неясно и липсва точно 

определение, проявлението му може да бъде под формата 

на неспособност за учене и преподаване или нежелание за 

това. Литературата често разглежда некомпетентността 

като свързана със самоефективността (Cass, 2000). 

Използва се за разграничаване между учители, които знаят 

(или вярват), че могат да изпълнят задачите, а неуспешните 

учители не го правят. СпоредБандура, който разглежда 

самоефективността като нечие знание и възприятие по 

отношение на потенциала за успешно изпълнение на 
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бъдещи задачи, учителят, чиято самоефективност е ниска, 

може изобщо да не е мотивиран да действа (Бандура, 1993). 

Настоящото изследване ни помага да се разбере как 

оформянето и засилването на чувството за устойчивост на 

личността може да повлияе на потенциала на неговите 

способности за справяне с конфликти, с които учителите 

ще се сблъскат през първите години на работа. 

Изследването не самопомага за разбирането на значението 

на понятието устойчивост, но също така позволява да се 

идентифицират средствата и факторите, които могат да 

повлияят на възприятието на новите учители за 

устойчивост и както се формира, в процеса на 

обучениетоим. Констатациите от проучването е възможно 

да интегрират инструктивни инструменти и методологии, 

които могат да подобрят устойчивостта и чувството за 

сигурност на новите учители в процеса на обучението им. 

Тези средства могат не само да се разглеждат като 

инструмент, който да помогне на учителите да се справят с 

конфликти, с които се сблъскват през първите си години на 

работа, но и като систематично-превантивен инструмент, 

който може да намали Бърнаут синдрома и по-конкретно да 

сведе до минимум ранното напускане на учители, избрали 

да се „откажат“, предвид неспособността и желанието си да 

се справят с трудностите на работата. 

 

3. Основна теза, обект и предмет на изследването 

 

Изследователски въпрос 

Следователно, изследването се фокусира върху един-

единствен основен въпрос:  

Дали е възможно да се повлияе на възприемането на 

устойчивостта от новите учители и съответно как това 

чувство на устойчивост допринася за способностите им да 
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се справят с конфликтите през първите си години на 

работа?  

За да отговори на този въпрос, настоящото проучване 

изследва характеристиките на устойчивостта на новите 

учители и съответно разработва подходяща програма за 

обучение за изграждането и укрепването на тази 

устойчивост. Ефективността на тази програма за справяне 

с конфликти и трудности през първите години на работа на 

учителя ще бъде изследвана чрез сравнително емпирично 

проучване. 

 

Обект на изследването 

За да отговори на изследователския въпрос, настоящото 

изследване ще изследва характеристиките на 

устойчивостта на новите учители и съответно ще разработи 

подходяща програма за обучение как да се изгради и 

укрепне тази сила. Ефективността на програмата за 

справяне с конфликти и трудности през първите години на 

работа на учителя е изследвана чрез сравнително 

емпирично изследване. Обектът е да осигури както 

теоретичен преглед, така и емпиричен преглед на 

устойчивостта на учителите и да предостави практически 

поглед върху ролята на устойчивостта в рамките на 

обучението и въвеждането на учителитев професията. 

 

Предмет на изследването 

Концептуалната рамка на настоящото изследване е 

свързана с предмета, отнасящ се до благосъстоянието на 

всички учители, по-специално, тези които сега започват 

работа. Тази област на изследването се занимава главно със 

способността на учителите да се справят, да преодолеят и 

да придобият сила с оглед на дистреса, който е нещо 

ежедневно в практиката. Тъй като практиката на 

преподаване много често се разглежда като насочена от 

социалната мисия и принос (Conley et al., 1989), много от 
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нейните „практически аспекти са в противоречие с тази 

алтруистична природа на много учители, и по-специално 

на начинаещи учители, които изпитват големи трудности в 

работата с други страни (т.е. ученици, родители, колеги, 

директори и т.н.). Освен това, тяхното добро представяне 

може намалее, що се отанся до постиженията на учениците, 

дисциплината, което води до неудовлетвореност от 

работата и разочарованите (Yariv, 2011). 

 

Цел на изследването 

Целта на изследването е да задълбочи разбирането за 

устойчивостта на учителите и нейния „принос“ за 

начинащите учители. Ето защо, необходимост е да се 

разберат различните видове и същност на конфликтите, с 

които учителят трябва да се справи и как биха го 

направили. Значимостта на тези трудности, пред които са 

изправени учителите, е необходимостта да се справят с 

различни конфликти в рамките на работния процес. 

Изследователската литература посочва, че въпреки 

важността и трудността при справянето с управлението на 

класната стая, което включва справяне и управление на 

сложни конфликти, темата е широко разглеждана в 

програмите за обучение на учители и няма достатъчно 

изследвания на академични и международни институции 

(Yariv и Gorb, 2018; Bazezew & Neka, 2017). 

 

Задачи на изследването 

Основната задача на настоящото изследване е да 

формулира изследователската идея относно динамиката на 

начина, по който устойчивостта на учителите помага да се 

изгради чувство за самоспособност, когато по-късно се 

справят с конфликти. 

Следвайки гореспоменатото, първата задача е да се осигури 

задълбочен теоретичен преглед на устойчивостта и 

самоефективността на учителите, заедно с преглед на 
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конфликтите и стратегиите за справяне. Според 

теоретичния преглед втората задача на настоящото 

изследване е да предостави емпирична обосновка за 

измерване на устойчивостта сред учителите, последвана от 

емпирично изследване. Последната задача е изготвяне на 

заключения и препоръки за практическо изпълнение, чрез 

които устойчивостта ще бъде практически значима за 

начинаещите учители тяхното обучение. 

 

Изследователски хипотези 

Формулираме три основни хипотези за изследване на 

връзките между устойчивостта на учителите, 

самоефективността и техните модели за справяне с 

конфликти: 

Н1. Съществува положителна връзка между възприемането 

на самоефективността на учителите и тяхната устойчивост, 

така че тези, които са по-устойчиви, се характеризират с по-

високо възприемане на самоефективността  

Н2. Колкото по-висока е устойчивостта и 

самоефективността на учителите, толкова по-широко се 

използват квалифицирани и професионални стратегии за 

справяне с конфликтите.  

Н3. Колкото по-висока е устойчивостта и 

самоефективността на учителите, толкова по-малко 

трудности срещат при справяне с конфликти. 

В допълнение, изследователят твърди, че устойчивостта на 

учителите се развива паралелно с тяхното професионално 

развитие, и по-специално, твърди се, че устойчивостта на 

новите учители е сравнително ниска в сравнение сстаршите 

учители. За тези твърдения бяха формулирани 

допълнителни изследователски хипотези:  

Н4. Самоефективността и устойчивостта на новите учители 

е по-ниска от тази на старшитеучители  
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Н5. Способността на новите учители да се справят с 

конфликти е по-ниска от тази на старшитеучители 

Етапи на изследването 

Настоящото изследване твърди, че чрез структурирано и 

регламентирано обучение устойчивостта на младите 

учители може да бъде повлияна по начин, който им 

позволява да се справят по-добре и по-ефективно с 

конфликти, с които могат да се сблъскат в ранните си 

години на работа. За тази цел първият етап от изследването 

е да предостави теоретична рамка относно иновациите и 

управлението в образованието, работните характеристики 

и трудности, справяне с конфликти в преподаването, 

относно устойчивост и конфликти в преподаването. 

Вторият етап от изследването представя методологичните 

аспекти на изследването, наред с други, които се отнасят до 

дизайна на изследването, изследваната група и 

съображенията за извадка, инструментите за изследване и 

процедурите за анализ. 

Последният етап от изследването представя резултатите от 

анализа, последван от дискусия за техните теоретични и 

практически изводи. Изследването завършва с дискусия за 

ограниченията и препоръки за по-нататъшно проучване. 

Ограничения на изследването 

Констатациите свързват устойчивостта на учителите, 

развитието на тяхната аз-концепция и техните модели за 

справяне с ролята им на учители. Те показват, че 

развитието на устойчивост предхожда развитието на 

самоспособност и че различните измерения на 

устойчивостта влияят по различен начин на измеренията на 

самовъзприятието. Констатациите от проучването 

показват, че въздействието на устойчивостта върху 

самоспособността също се изразява в по-добро справяне с 
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конфликти, както при намаляване на трудностите, така и 

при подобряване на професионализма, уменията и 

обективността при справяне. 

Настоящото проучване има няколко ограничения:  

Първо, областта на изследването се основава на вземане на 

проби само от групата учители. Този факт подценява 

способността да се обобщават изводите от изследването и 

значенията, произтичащи от тях, както към други области 

на практиката, така и към други позиции в образователната 

система, особено за директорите. С оглед на това е 

препоръчително в продължението на проучването да се 

включат допълнителни източници на информация, 

свързани с образователната система, включително учители, 

родители и други служители, по-специално тези, които 

отговарят за очертаването на политиката. 

Второ ограничение, Второ ограничение - проучването не 

разглежда влиянието на други интервенционни фактори, 

върху които личностните характеристики (като 

алтруизъм), културните и социалните среди, както и 

характеристиките, свързани с естеството на училището и 

климата, преобладаващи върху изследователските 

променливи и техните връзките могат да бъдат изброени. 

Тези аспекти могат да повлияят на представянето на 

учителите, както в техните педагогически убеждения, във 

възприятието им за ролята им като учители, така и в 

организационната им ангажираност и нивото на „ерозия“ 

като израз на тяхната времева ориентация в системата. 

Аспектите могат също така да хвърлят светлина върху 

наличните варианти за различни поведения в техните роли, 

като например как демонстрират лидерство, степента на 

корпоративна гражданска устойчивост, която проявяват, и 

техния успех по отношение на резултатите от обучението и 

способността им да се справят с конфликти. С оглед на това 
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могат да се препоръчат допълнителни функции за бъдещи 

изследвания. 

Трето - констатациите от изследването се основават на 

данни, събрани от учители предимно в Северния окръг от 

еврейския сектор. Те може да не формулират други 

аспекти, които могат да съществуват сред учителите в 

други области и / или други сектори, работещи в 

образователната система. Поради това е препоръчително да 

се разшири обхватът на изследването, за да се включи 

представителство на тези групи. 

Четвърто - на методологично ниво това изследване се 

основава на количествена изследователска система, която е 

резултат от самото използване на затворени въпросници и 

е трудно да се извлече информация за самия процес и 

неговите последици. За допълнително задълбочаване на 

темата, препоръчваме да се използва набор от изследвания, 

който съчетава количествени и качествени изследвания, 

например чрез интервюта или наблюдения. 

4. Цели на изследването 

Изследването аргументира, че способностите за справяне 

на новите учители, особено през първите им години като 

преподаватели, са обвързани с чувството им за 

устойчивост, способността им да се справяти да 

преодоляваттрудностите (Le Cornu, 2009). Твърди се, че 

използването на организирано и добре структурирано 

обучение може да повлияе на устойчивостта на новите 

учители по начин, който ще им позволи да се справят по-

добре и по-ефективно с конфликти, с които могат да се 

сблъскат в първите си години на работа.  

 

5. Методология на изследването 

Изследователската философия, залегнала в основата на 

това изследване, интегрира количествени и качествени 
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изследвания. Изследването първо се стреми да оцени 

характеристиките на устойчивостта на учителите, както и 

възприятията им за способността им да се справят с 

конфликти, и да идентифицира разликите в тези аспекти 

между новите учители и старшите учители. За тази цел е 

предприето качествено проучване, последвано от 

количествено изследване. 

 

Качественото проучване 

Качественото изследване на характеристиките на 

устойчивостта на новите учители е проведено чрез 

поредица от интервюта с тях, със старшите учители и други 

служители в образователната система, за да се 

идентифицират ключовите характеристики на проблема с 

устойчивостта на учителя и неговото въздействие върху 

функционирането, подчертавайки ролята на 

устойчивосттав първите учителски стъпки. 

Количественото изследване е използвано за установяване 

на връзки между възприятията на учителите за 

самоефективност, устойчивостта и моделитеза справяне 

със стратегии, за да се сравнят тези характеристики при 

новите учители и старшите учители. 

Наборът от въпроси, разработен за дълбочинните 

интервюта в това проучване, съответства на променливите, 

залегнали в основата на структурираните интервюта и 

включва въпроси, свързани с конфликтите на учителите и 

прилагането на стратегии, възприемането и устойчивостта 

на учителите за самоефективност. Полуструктурираните 

въпроси на въпросника включват въпроси като „Какви са 

конфликтите, с които учителят трябва да се справя?”, „Има 

ли конфликти, с които трябва да се справя новият учител, 

докато старшият учител няма нужда?", "Как се справяте с 

такива конфликти? " и "Бихте ли описали как някои нови 

учители са по-устойчиви на конфликти от други". Средната 

продължителност на интервюто е около 45 минути и се 
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провежда в стая, предварително определена за тази цел в 

колежа. 

След тези интервюта се изготвя интервенционна програма. 

Темите и целите на програмата ще бъдат изградени, като се 

използват прозренията от интервютата, заедно с авторския 

опит като учител и като обучител на учители, за да се 

подобри и да се укрепи устойчивостта на новите учители. 

 

Количествено изследване 

Количественото изследване обхваща 416 учители на 

различни нива. След прегледа на учители, които не са 

отговорили на всички въпроси, извадката се състои от 364 

учители - 212 от тях (58%) са нови учители, които са в 

първата или втората година на обучение. Останалите 

участници в проучването са старши учители с пет или 

повече години опит в професията (42%). 

 

Table 1: Участници в изследването 

  Възрастова група ( на учителя )   

  
Детска 

градина 

3-1  

Клас 

4-6 

Клас 

7-9 

Клас 

10-12 

Клас 
Общо 

Изследвана 

група 

Нови учители 28 54 62 48 20 212 

Старши учители 32 23 50 33 14 152 

Общо 60 77 112 81 34 364 

 

В съответствие с директивите на Министерството на 

образованието и практиките за обучение, използвани в 
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институтите за обучение на учители в Израел, новите 

учители са задължени да стажуват под ръководството на 

педагогически инструктори през първите години след 

завършване на официалното им обучение. Участниците в 

проучването са ангажирани на основание лично 

познатство, а до новите учители се достигна чрез колеги в 

професията, които са експерти в педагогиката 

/инструктори/. Старшите учители са ангажирани от 

изследователя чрез широка извадка от училища от Северен 

Израел. 

Обучението, демографското и географско разполагане на 

учителите и студентите, участващи в тези стажантски 

процеси, е достатъчно обширно, за да служи като 

подходящо представяне на цялата общност на израелските 

учители, така че заключенията, направени от настоящото 

проучване, могат да бъдат обобщени за учителите в Израел. 

Настоящото проучване се основава на предварително 

валидирани въпросници като изследователски 

инструментариум. Изследователският въпросник се състои 

от три основни части, в съответствие с трите основни 

изследователски променливи: възприемане на 

самоефективността на учителите, тяхното възприятие за 

устойчивост и въпросник за изследване на техните модели 

за справяне с конфликти по време на работа. 

Устойчивостта на учителите се измерва чрез адаптиране на 

Въпросник за професионална издръжливост (OHQ) на 

Морено Хименес, Родригес Муньос, Гароса Ернандес и 

Бланко Доносо (2014). Въпросникът беше преведен на 

иврит и адаптиран към рамката на това изследване. 

Въпросникът се състои от 15 твърдения, отнасящи се до три 

измерения на устойчивост: Предизвикателство, Контрол и 

Ангажираност. Отговорите са класирани по скалата на 

Ликерт от 5 степени (1 = изобщо не, 5 = много), които 

изразяват устойчивостта на респондентите - ниският 

резултат показва ниско ниво на устойчивост, а високият 
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резултат показва високо ниво на устойчивост. 

Надеждността α коефициент за всички измерения е висока 

и показва висока вътрешна съгласуваност между 

елементите на различните въпросници. Като цяло се 

установи, че устойчивостта на респондентите е 

относително висока за трите измерения на устойчивостта 

на учителите. Установено е също, че всички измерения са в 

положителна и значителна корелация помежду си. 

Възприемането на самоефективността на учителите беше 

изследвано с помощта на въпросника за професионална 

компетентност на учителите, разработен от Friedman and 

Kass (2001). Въпросникът се състои от 29 елемента, чиито 

резултати са класирани по 5-степенна скала на Ликерт (1 = 

изобщо не, 5 = много), което изразява възприемането на 

уменията на новите учители. Документирани са 

относително високи нива на самоефективност на учителите 

по отношение на измерението на отношенията между 

участниците и владеене на преподавателските задачи.  

Установено е обаче, че организационната ефективност на 

участниците е посредствена. Надеждността α коефициент 

за всички измерения е висока и показва висока вътрешна 

съгласуваност между елементите на различните 

въпросници. Установена е значителна положителна връзка 

между междуличностнитеотношения и способността да се 

справят с преподавателските задачи. Тази висока корелация 

показва съществуването на положителна и тясна връзка 

между двете измерения, което до голяма степен корелира 

преподавателските задачи с качеството на 

междуличностните отношения.В светлината на това тези 

две променливи са групирани в едно измерение, което 

изразява междуличностните взаимоотношения и 

ефективността на преподаване. И накрая, се установи, че 

учителските задачи и ефективността на междуличностните 

отношения са относително високи. Освен това е 

документирана положителна статистически значима връзка 
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между преподавателските задачи на участниците и 

ефикасността на междуличностните отношения и 

възприемането на тяхното организационно влияние. Това 

предполага положителна връзка между двете измерения на 

самоефективността на учителите. 

Възприятията на новите учители за справяне с конфликти 

бяха изследвани с помощта на изследователски въпросник, 

основан на консултативния модел на Каплан и Каплан 

(1970, в Erhard, 2008). Формата на въпросника е валидна 

чрез паралелно и независимо оценяване на двама 

допълнителни експерти измежду преподавателите в 

колежа. Коментарите на експертите по оригиналната 

версия на въпросника са включени в инструментариума и 

са повторно оценени от тях, както и са подложени на оценка 

на трети експерт. 

Окончателната версия на въпросника включва 55 

твърдения, насочени към идентифициране на трудности 

при справяне с конфликти, проучваневани от учителите. 

Също така, въпросникът е в женска форма за удобство, но 

се отнася и до двата пола.Всички твърдения във въпросника 

се отнасят до едно събитие, при което субектите бяха 

помолени да се отнесат до междуличностния конфликт 

между учителя и нейните/неговите ученици.Субектите са 

инструктирани да се опитат да запомнят и да се отнесат към 

такъв конфликт, и ако не са били свидетели на такъв, да се 

опитат да си представят такъв инцидент.Субектите също 

така трябва да отбележат трудности, мисли, чувства и 

потенциални дилеми относно конфликта. Въпросникът се 

фокусира върху четири концепции, свързани с проверката 

на знанията, инструментите, способностите и 

професионализма на учителя. Всички елементи бяха 

измерени по скала на Ликърт за приемливост, вариращи от 

1 (категорично несъгласен) до 4 (силно съгласен). 

Получените даннипоказват, че трите измерения на 

инструментите за управление на конфликти, 
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самоефективност и обективност сочат умерено ниво на 

справяне поскалата за измерване.От друга страна, средно 

участниците отчитат относително ниски нива на справяне 

поради липса на знания.Надеждността на всички измерения 

е висока и показва голяма вътрешна съгласуваност между 

елементите на различните въпросници.Анализът също така 

показа, че има силни и положителни взаимовръзки между 

трите измерения на справяне с конфликта (Инструменти, 

Самоефективност и Обективност).Тези високи 

коефициенти на корелация показват тясна положителна 

връзка между измеренията и индикират, че те могат да 

бъдат групирани в една променлива, която изразява 

професионално справяне с умения в конфликти, основани 

на самоувереност, способност и обективност.Съобразно с 

това трите измерения бяха групирани. Накрая беше 

установено, справянето на учителите уверено, 

професионално и обективно е средно. Освен това е 

документирана отрицателна статистически значима връзка 

между уверено, професионално и обективно справяне на 

участниците, както и дефицитът на знания при справяне с 

конфликти, което предполага обратно 

пропорционалнавръзка между двете измерения. 

 

Ход на изследването 

Настоящото проучване използва корелационна 

зависимост,при която променливите на изследването се 

измерват едновременно, и по-специално без манипулиране 

на независими променливи или контрол на други 

характеристики на участниците. 

След като бяха включени участници от колежи за 

обучаване на учители и от училища, въпросникът беше 

разпространен и изпратен онлайн до всички чрез линк.  

Изпращането на линка беше придружено от лично 

заявление от името на автора на изследването, което имаше 

за цел да изясни етичните правила и дискретността в хода 
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на изследването. Наред с други неща, участниците бяха 

информирани, че от тях няма да се събира лична 

информация и всички данни ще бъдат съхранявани 

дискретно, като няма да бъдат предоставяни на лица, които 

не са свързани с изследването. На участниците беше 

разяснено, че не са задължени да отговарят на въпросника 

и дори започнат, те ще могат да се откажат, когато 

пожелаят, без да бъдат санкционирани. 

След попълване на над 400 въпросника, файлът с данни е 

съставен с цел извършване на статистически анализ. 

Анализът на данните беше направен с помощта на SPSS 

версия 23. На първия етап бяха прегледани описателни 

статистически данни за характеристиките на обследваната 

група и основните изследователски променливи. В тази 

рамка беше разгледано разпределението на едномерните 

честоти за всяка от променливите, както и средните 

стойности и стандартните отклонения. Във втория етап 

беше изследвана вътрешната надеждност на различните 

въпросници въз основа на индекса Кронбах α. 

Бяха изследвани хипотезите на изследването. Първите три 

изследователски хипотези аргументираха съществуването 

на връзка между трите променливи.Тези хипотези бяха 

изследвани с помощта на корелация на Пиърсън като 

индикация за значителна линейна връзка между 

променливите. Четвъртата и петата изследователски 

хипотези аргументират наличието на разлики в 

устойчивостта, самоефективността и опита при справянето 

с конфликти при новите и старшите учители. Съответно 

тези хипотези бяха тествани с помощта на t-тест, за да се 

сравнят средните стойности на независимите проби по 

отношение на изследваните групи. За да се тества шестата 

изследователска хипотеза, беше извършен множествен 

линеен регресионен анализ, за обследване на комбинирания 

ефект на изследователската група и устойчивостта върху 

аз-концепцията и да се изследва допълнително 
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комбинираният ефект на трите променливи върху умението 

за справяне на учителите. Такова изследване е и средство за 

потвърждаване на предходните методи, разгледани по-

горе. 

 

6. Констатации 

Н1: Съществува положителна връзка между възприемането 

на самоефективността на учителите и тяхната устойчивост, 

така че учителите, които са по-устойчиви, се 

характеризират с по-високо възприемане на 

самоефективността 

За целите на хипотезата бяха изследвани коефициентите на 

корелация (Pearson) между измеренията на устойчивост и 

измеренията на организационната способност. Резултатите 

от анализа са обобщени в Таблица 2 по-долу. 

 
Таблица 2: Таблица на корелацията на Пиърсън за 

устойчивостта на учителите и самоефективността на 

учителите 

  Самоефективност 

 

  

Организаци

онно 

влияние 

Преподавателск

и задачи и 

междуличностн

и отношения 

Устойчивост 

на учителите 

Предизвикателство .436** .501** 

Контрол .237** .272** 

Ангажираност .381** .505** 

** p<.01, *p<.05 

Резултатите от анализа показват, че съществуват 

положителни и значими корелации между измеренията на 

устойчивост и измеренията на самоефективност. В тази 
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рамка беше установено, че има значителни положителни 

корелации между възприятието на организационното 

влияние за самоефективност и устойчивостта, която 

насърчава опита (r = .436, p <.01), устойчивостта, 

фокусирана върху контрола (r = .237, p <.01) и присъща 

мотивационна устойчивост (r = .381, p <.01). Съществуват 

значителни положителни взаимовръзки между 

възприемането на самоефективността, свързано с 

преподавателските задачи и междуличностните 

взаимоотношения и устойчивостта на участниците, което 

насърчава опита (r = .501, p <.01), устойчивостта, 

фокусирана върху контрола (r = .272, p <.01 ) и устойчивост, 

която се основава на ангажираност и вътрешна мотивация 

(r = .505, p <.01). 

Тези открития потвърждават първата изследователска 

хипотеза. 

Н2: Колкото по-висока е устойчивостта и 

самоефективността на учителите, толкова по-широко се 

използват квалифицирани и професионални стратегии за 

справяне с конфликтите. 

За целите на хипотезата бяха изследвани коефициентите на 

корелация (Пиърсън) между измеренията на устойчивост и 

самоефективност и измерението на участниците в 

справянето с конфликти по отношение на уверено, 

професионално и обективно справяне с конфликти. 

Резултатите от анализа са обобщени в Таблица 3 по-долу. 

Таблица 3: Таблица на съответствието на Пиърсън за 

устойчивост, самоефективност и увереност, професионално и 

обективно справяне с конфликти на учителите 

   

Уверено, 

професионално и 

обективно справяне 

с конфликтите 

Предизвикателство 
.350** 
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Устойчивост на 

учителите 

 

Контрол 
.215** 

Ангажираност 
.362** 

   

Самоефективност Организационно 

влияние .492** 

Преподавателски 

задачи и 

междуличностни 

отношения 

.472** 

** p<.01, *p<.05 

Резултатите от анализа показват, че съществуват 

положителни корелации между устойчивостта на 

учителите и тяхното уверено, професионално и обективно 

справяне с конфликти, с положителни значими корелации 

по отношение на устойчивостта на учителите, което 

насърчава предизвикателния опит (r = .350, p <.01), 

устойчивост, фокусирана върху контрола (r = .215, p <.01) 

и присъща мотивирана устойчивост на ангажираност (r = 

.362, p <.01). 

Тези констатации потвърждават хипотезата, че съществува 

положителна връзка между устойчивостта на учителите и 

способността им да се справят професионално и умело с 

конфликтите. 

Освен това констатациите показват положителна връзка 

между увереното, професионално и обективно справяне с 

конфликтите от учителите и тяхната самоефективност по 

отношение на организационното им влияние (r = .492, p 

<.01), както и възприятията им за преподаване и 

междуличностни отношения (r = .472, p <.01). 

Тези корелации показват, че съществува положителна 

връзка между способността да се справяме с конфликти по 
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професионален и умел начин аз-концепцията на учителите. 

В заключение, разгледаните по-горе констатации 

потвърждават втората изследователска хипотеза. 

H3: Колкото по-висока е устойчивостта и 

самоефективността на учителите, толкова по-малко 

трудности срещат при справяне с конфликти 

За целите на хипотезата бяха изследвани коефициентите на 

корелация (Пиърсън) между измеренията на устойчивост и 

самоефективност и измерението на участниците в 

справянето с конфликти по отношение на трудностите при 

справяне с конфликти. Резултатите от анализа са обобщени 

в Таблица 4 по-долу. 

 

Таблица 4: Таблица на съответствието на Пиърсън за 

устойчивостта, самоефективността и дефицита на знания на 

учителите при справяне с конфликти 

 

   

Недостиг на знания 

при справяне с 

конфликти 

Устойчивост на 

учителите 

Предизвикателство -.108* 

Контрол -0.017 

Ангажираност -.175** 

   

Самоефективност 

Организационно 

влияние 
-.212** 

Преподавателски 

задачи и 

междуличностни 

отношения 

-.288** 

** p<.01, *p<.05 

Резултатите от анализа показват, че съществуват 

значителни отрицателни взаимовръзки между трудностите 
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при справяне с конфликти поради недостатъци на знания и 

нивото на устойчивост, която насърчава предизвикателния 

опит (r = -. 108, p <.05) и базирана на ангажираност 

вътрешна мотивационна устойчивост ( r = -. 175, p <.01). За 

разлика от това, няма значителна връзка между 

трудностите за справяне поради недостатъци в знанията и 

устойчивостта, фокусирана върху контрола. 

Тези констатации потвърждават отрицателна връзка между 

недостатъците на знанията при справяне с конфликти и 

измерения на устойчивост, която насърчава 

предизвикателния опит и която се основава на присъща 

мотивационна ангажираност. И обратно, според тези 

констатации не може да се потвърди каквато и да е връзка 

между недостатъците на знанията при справяне с 

конфликти и устойчивост, която се основава на 

възприемания контрол върху възможните процеси и 

ситуации. 

По същия начин, по отношение на измеренията за 

самоефективност, анализите показват, че съществуват 

отрицателни и значителни корелации между трудностите 

при справяне с конфликти поради недостатъци на знания и 

възприемане на организационно влияние (r = -. 212, p <.01), 

както и между възприеманата способност в 

междуличностните задачи (r = -. 288, p <.01). 

Тези констатации потвърждават, че съществува 

отрицателна връзка между трудностите при справяне с 

конфликти поради недостиг на знания и самоефективност. 

Н4: Самоефективността и устойчивостта на новите учители 

е по-ниска от тази на старшите учители 

Първоначално изследователската хипотеза беше 

изследвана с помощта на t тестове с независими проби. За 

тази цел бяха сравнени нивата на устойчивост и 

самоефективност на старшите учители и на новите учители. 

Ето резултатите от сравнението. 

Таблица 5: Устойчивост и самоефективност на нови и старши 
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учители: Средства и сравнения с t-тест 

   Изследвана група  Средства 

Сравнения 

     

Нови 

учител

и 

 Старши 

учители 
 t (df) 

Устойчивос

т на 

учителите 

Предизвикате

лство 

M 4.08  4.16  1.089 (319) 

(sd) (.64)  (.66)    

 

Контрол 

M 4.11  4.14  0.473 (333) 

(sd) (.59)  (.57)    

Ангажираност 

 

M 4.29  4.33  0.663 (321) 

(sd) (.60)  (.61)    

         

Самоефекти

вност 

Организацион

но влияние 

M 3.34  3.67  4.540** (315) 

(sd) (.65)  (.69)    

Преподавател

ски задачи и 

междуличнос

тни 

отношения 

M 3.85  4.09  5.087** (349) 

(sd) (.47)  (.41)    

** p<.01, *p<.05 

Сравняването на устойчивостта на нови и старши учители 

не показва значителни разлики между двете изследвани 

групи. Според тези открития устойчивостта на новите 

учители е подобна на устойчивостта на старшите учители. 

Тези констатации са в противоречие с изследователската 

хипотеза и предполагат, че устойчивостта се разглежда по-

добре като личностна черта, която се е формирала преди 

учителят да се захване с учителската професия и не се 

променя значително през годините на работа. 

За разлика от това, резултатите от анализа разкриват, че 

възприемането на самоефективността по отношение на 

организационното влияние сред старши учители (M = 3.67) 

е значително по-високо (t (df = 315) = 4.54, p <.01) от това 
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възприятие сред новите учители ( М = 2,79).  Установихме, 

че възприятията за самоефективност, свързани с 

изпълнението на преподавателски задачи и поддържането 

на междуличностни отношения на старшите учители (M = 

4.09), са значително по-високи (t (df = 349) = 5.087, p <.01) 

от тези възприятия сред новите учители (М = 3,85). Тези 

открития потвърждават хипотезата, че самоефективността 

сред новите учители е по-ниска от тази на старшите 

учители. 

Комбинирайки констатациите от Таблица 2 и Таблица 5, 

стигаме до извода, че самоефективността на учителите се 

влияе както от тяхната устойчивост, така и от годините 

опит. Тъй като обаче устойчивостта не се влияе от годините 

опит, би могло да се изследва кой от двата фактора 

(устойчивост или опит) оказва по-голямо влияние върху аз-

концепцията.                                                                   За целта 

беше проведен многовариатен анализ на ковариацията 

(MANCOVA). В този анализ зависимите променливи са 

двете измерения на самоефективността, а независимите 

променливи са трите измерения на устойчивостта на 

учителите и изследованата група (т.е. нови или старши 

учлите). Освен това в анализа бяха включени три 

променливи на взаимодействие между изследваната група 

и трите променливи (едно взаимодействие на измерение на 

устойчивостта на учителя). Целта на променливите за 

взаимодействие е да се изследва дали връзките между 

устойчивостта и самоефективността са различни за новите 

и старши учители. Следват резултатите от анализа. 

Таблица 13: Самоефективност на новите и старши учители 

от устойчивостта и стажа на учителите - анализ на 

MANCOVA 

  
Самоефективност  

(Зависими променливи) 
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Организацион

но влияние 
 

Преподавателс

ки задачи и 

междуличност

ни отношения 

Независими променливи B t η2  B T η2 

 разлика 1.38 
3.43*

* 
.03  2.49 

9.97*

* 
.22 

 Нови учители -.12 -.23 .00  -.54 -1.65 .01 

         

Устойчивост 

на старши 

учители 

Предизвикателст

во 
.42 

3.70*

* 
.04  .27 

3.78*

* 
.04 

Контрол .14 1.37 .00  -.01 -.09 .00 

Ангажираност -.01 .06 .00  .12 1.46 .01 

         

Допълнение 

към 

устойчивостта 

на нови 

учители 

(взаимодейств

ия) 

Предизвикателст

во 
-.12 .82 .00  -.10 -1.09 .00 

Контрол -.22 1.62 .00  -.04 -.50 .00 

Ангажираност .28 1.68* .01  .21 2.02* .01 

         

  
F(7,356)=17.3** 

R2=.254 
 

F(7,356)=28.7** 

R2=.360 

 

** p<.01, *p<.05 

 

Резултатите свързани с възприемането на 

самоефективността и организационното влияние, 

предполагат, че анализът е значителен (F (7,365) = 17,3, p 

<.01, R2 = 24,4%). В този модел е установено, че 

възприемането на организационното влияние на учителите 

се увеличава с устойчивостта им, което насърчава 
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предизвикателния опит (b = .42, p <.01) и това увеличение е 

подобно както за новите така и за старшите учители. 

Установява се, че организационното въздействие се 

увеличава само с присъщата мотивационна устойчивост 

при новите учители (b = .28, p <.01). 

Установени са подобни резултати за възприемане на 

самоефективност, свързани с изпълнението на 

преподавателски задачи и поддържане на междуличностни 

отношения (F (7,365) = 28,7, p <.01, R2 = 36,0%). В този 

модел е установено, че задачите на преподавателите и 

възприемането на междуличностните взаимоотношения се 

увеличават с устойчивостта, което насърчава 

предизвикателния опит (b = .27, p <.01), и това увеличение 

е подобно както за новите така и за старшите учители. 

Установено е също така, че задачите на преподавателите и 

възприемането на междуличностните отношения се 

увеличават само с присъщата мотивационна устойчивост 

на новите учители (b = .21, p <.05). 

В обобщение може да се каже, че устойчивостта не се влияе 

от опита на учителите, така че тази на старшите и тази на 

новите учители не се различава съществено. За разлика от 

това, самоефективността на учителите се свързва както с 

устойчивост, така и с възраст (изразена в изследваните 

групи). Концепцията за самоефективност се повлиява 

положително от предизвикателни преживявания, 

насърчаващи устойчивостта както за нови, така и за старши 

учители и се свързва положително с присъщата 
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мотивационна устойчивост, но последното е от значение 

само за новите учители. 

Тези констатации представляват само частично 

потвърждение на изследователската хипотеза. 

 

Способността на новите учители да се справят с 

конфликтите е по-ниска от тази на старшите учители 

Първоначално изследователската хипотеза беше 

изследвана с помощта на t тестове с независими проби. За 

тази цел бяха сравнени справянето с конфликти на 

старшите и на новите учители. Ето резултатите от 

сравнението. 
Таблица 7: Справяне с нови и опитни учители с конфликти: 

Средства и сравнения с t-тест 

 

   Изследвана група  Средства 

сравнение 

     

Нови 

учител

и 

 Старши 

учители 
 t (df) 

Справяне с 

конфликти 

Знания 

Дефицит 

M 1.65   1.47   3.250** (345) 

(sd) -0.56  -0.5    

        

Уверено, 

професиона

лно и 

обективно 

справяне 

M 2.79  2.89  1.903^ (344) 

(sd) -0.48   -0.43       

** p<.01, *p<.05, ^p<.06 

Сравнението на моделите за справяне между нови и 

старши учители разкрива, че новите учители (M = 1,65) 

са се сблъсквали със значително повече (t (df = 345) = 

3,250, p <.01) трудности поради малкко знания, 

отколкото старшите учители (M = 1,47) . По подобен 

начин старшите учители (M = 2,89) изразяват 
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значително повече (t (df = 344) = 1,903, p = .058) уверено, 

професионално и обективно справяне, отколкото новите 

учители (M = 2,79). 

Тези открития потвърждават, че новите и старшите 

учители се справят по различен начин с конфликтите. 

 

Комбинирайки констатациите от таблица 2, таблица 3 и 

таблица 7 по-горе, е възможно да се посочи, че 

справянето на учителите с конфликти се влияе както от 

тяхната устойчивост, самоефективност, така и от опита 

им. Въпреки това (вж. Таблица 13), факт е, че 

устойчивостта не се влияе от опита и в същото време те 

взаимодействат, като повлияват на самоефективността, 

което ни кара да се замислим как тези три променливи 

влияят върху справянето на учителите с конфликти. 

За тази цел е проведен многовариатен анализ на 

ковариацията (MANCOVA). В този анализ зависимите 

променливи са двете измерения на моделите за справяне 

с учителите, а независимите променливи са трите 

измерения на устойчивостта на учителите, двете 

измерения на самоефективност и опит (изразено от 

изследваната група). Пет променливи на 

взаимодействието също бяха включени в анализа. Петте 

взаимодействия съответстват на три измерения на 

устойчивост (едно взаимодействие за всяко измерение 

на устойчивост в група) и две измерения на 

самоефективност. Целта на променливите за 

взаимодействие е да се изследва дали връзката между 

устойчивост и самоефективност, уважение и справяне с 
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конфликти са различни за новите и старшите учители. 

Следват резултатите от анализа. 

 
Таблица 8: Справяне на нови и старши учители с 

конфликти, самоефективност и устойчивост - анализ на 
MANCOVA 

  Зависими променливи 

  
Знания 

Дефицит 
 

Уверено, 

професионалн

о и обективно 

справяне 

Независими променливи B t η2  B t η2 

 Разлика 
2.8

4 

6.09*

* 

.1

0 
 .84 

2.42*

* 
.02 

 Нови учители -.27 -.47 
.0

0 
 -.16 -.38 .00 

         

Устойчивост на 

старши учители 

Предизвикателств

о 
.04 .39 

.0

0 
 .00 .01 .00 

Контрол .15 1.67 
.0

1 
 .04 .56 .00 

Ангажираност -.13 -1.14 
.0

0 
 .06 .65 .00 

         

Самоефективно

ст на старши 

учители 

Организационно 

влияние 
-.07 -.88 

.0

0 
 .21 

3.77*

* 
.04 

Преподавателски 

задачи и 

междуличностни 

relationships 

-.33 
-

2.39* 

.0

2 
 .21 2.03* .01 

         

 
Предизвикателств

о 
.09 .71 

.0

0 
 .03 .26 .00 
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  Зависими променливи 

  
Знания 

Дефицит 
 

Уверено, 

професионалн

о и обективно 

справяне 

Независими променливи B t η2  B t η2 

Допълнение към 

устойчивостта 

на нови учители 

(взаимодействия

) 

Контрол -.08 -.69 
.0

0 
 -.05 -.60 .00 

Ангажираност -.04 -.27 
.0

0 
 .05 .41 .00 

         

Добавка за 

самоефективнос

т на нови 

учители 

(взаимодействия

) 

Организационно 

влияние 
.02 .19 

.0

0 
 -.01 -.11 .00 

Преподавателски 

задачи и 

междуличностни 

отношения 

.11 .64 
.0

0 
 .04 .28 .00 

         

  

F(11,352)=4.21*

* 

R2=.116 

 
F(11,352)=14.49** 

R2=.312 

** p<.01, *p<.05 

Резултатите по отношение на трудностите при справяне с 

конфликти поради недостиг на знания предполагат, че 

анализът е значителен (F (11,352) = 4,21, p <.01, R2 = 

11,6%). В този модел трудностите за справяне се обясняват 

с един важен фактор, който медиира други потенциални 

ефекти върху променливата. Установено е, че съществува 

отрицателна връзка между преподаването, 

междуличностната ефективност и трудностите при 
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справянето с конфликти, дължащи се на недостиг в 

знанията (b = -. 33, p <.05). 

Резултатите по отношение на увереното, професионално и 

обективно справяне с конфликтите са значителни (F 

(11,352) = 14,49, p <.01, R2 = 31,2%). В този модел 

увереното, професионално и обективно справяне с 

конфликтите се обяснява само с две променливи - двете 

измерения на самоефективността. Според това увереното, 

професионално и обективно справяне е в положителна 

корелация с възприемането на организационното влияние 

от самоефикасността (b = .21, p <.01), както и с 

възприемането на самоефективността при изпълнение на 

преподавателски задачи и поддържане на междуличностни 

отношения (b = .21, p <.05). 

Тези констатации показват, че справянето с конфликтите се 

влияе само от самоефективността на учителите и че това 

влияние медиира други потенциални влияния при справяне 

с конфликтите (т.е. на старшинството и устойчивостта). 

Тези открития потвърждават изследователската хипотеза. 

 

7. Практическо значение на изследването 

Приносът на настоящото изследване, теоретично, е за по-

доброто възприемане на процесите на развитие на 

способността на учителите да се справят с конфликти, 

предвид усъвършенстването на тяхната аз-концепцияи 

устойчивост. 

Тези констатации имат голямо значение за разбирането на 

моделите на поведение на учителите по време на 

кариерното им развитие, и по-специално, те имат важно 

значение в контекста на процесите на обучение на учители, 

преди те действително да бъдат ангажирани с 

преподаването. Тези процеси имат за цел да поставят 

акцент върху развитието на устойчивостта на учителите и 

по-специално на аспектите на устойчивост, а именно 

стремеж към нови преживявания, които по своя характер 
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представляват предизвикателство за личното и 

професионално развитие. 

Данните показват, че тези аспекти са в основата на 

развитието на аз-концепцията както в организационен, така 

и в педагогически и междуличностен план. Нещо повече, 

измеренията на устойчивостта се развиват преди 

развитието на аз-концепцията. За новите учители 

самоефективността се влияе от присъщата мотивация, 

която характеризира дългосрочната готовност за 

инвестиции. Устойчивостта сред новите учители изразява 

техните надежди да бъдат „добри учители“ и стремежи за 

способността им да постигат цели. Желанието да 

инвестират и да постигат целите си засилва чувството им за 

способност. За разлика от тях, старшите учители са по-

умерени. Това са учители, чийто опит в системата и 

преподаването е „калибрирал“ набора им от очаквания. За 

тяхусещането за способност не е ценностна мотивация, а 

по-скоро необходимост от личностно и професионално 

развитие, предизвикателство, което такова признание носи 

със себе си, и адаптивността и отвореността за новости 

произтичат от това. Съответно, за тези учители чувството 

за успех, както на организационно, така и на педагогическо 

и междуличностно ниво, е резултат от една и съща 

устойчивост. 

След всичко, трябва да подчертаем, че трябва да се 

разработи програма за обучение на учители, която ще се 

концентрира върху засилване на чувството за устойчивост 

на новите кадри, както на ценностно ниво, насърчаващо 

вътрешната мотивация за преподаване, така и нивата на 

опит, предизвикателство и предприемчивост. Такава 

програма може да постави основите пред новите учители 

да възприемат един модел на действие, който насърчава 
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опит, обследване, поглед и стремеж към подобрение дори 

при очакваните трудности и неуспехи. 

Разработването на такава програма в ранните етапи на 

обучение на учители и в първите им години на преподаване 

вероятно ще повлияе на техните възприятия за способности 

и заедно с това ще намали трудностите, с които те се 

сблъскват по принцип или по време на ролята им в 

справянето с конфликти. В същото време се очаква подобна 

програма да повиши професионализма, уменията и 

обективността на учителите,изправени пред конфликти. 

Това ще направи учителите по-отворени за приемане на 

иновациите и опита в училищата с цел подобряване на 

цялата образователна система. 

 

 

II. Съдържание на дисертацията 

 

1. Въведение 

Теориите, насочени към служителите и пригодността на 

организацията, обикновено се занимават с теми като: 

възприет натиск на работното място, удовлетвореност от 

работата на служителите, фактори, които са повлияли на 

професионалния подбор на кадрите, критериите за заетост, 

организационната култура и други (Edwards, 2008).Този 

подход подкрепя твърдението, че степента на адаптация на 

служителите към организацията се извлича от степента на 

съвместимост между фактори като професионални 

способности и тенденции, организационни, етични и 

морални ценности и това, което организацията 

представлява. Разбирателството сред членовете на 

организацията и системата за удовлетворение и 

организационна ангажираност могат да се управляват 

правилно, само когато възприятието на служителя за самата 

организацията (напримерчувствата, вярванията и мислите 

на служителя за организацията) и нейната работа се 
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допълват (Crites, Fabigar & Petty, 1994). По този начин 

учителят, изпитващ затруднения да разбере организацията 

и нейната позицияили имащ затруднения в поддържането 

на колегиални отношения с останалата част от персонала, 

може да се окаже извън групата, изолиран и оставен сам да 

се справя в работата с проблеми от професионално ниво. 

Следователно несъответствието между организацията и 

работника може да се опише чрез разликата между 

характеристиките на учителя и тези на организационната 

система и култура (Edwards, 2008). По този начин, 

например, учител с лоши социални умения може да има 

затруднения при това да се интегрира в екип, а 

срамежливият и отдръпнат учител може да има проблеми с 

управлението на класа, от което пък ще последват и 

проблеми с дисциплината.Възникналите трудности могат 

да бъдат изразени като липса на разбирателство или като 

комуникационни проблеми с директора или други 

служители на училището, като чувство за липса на 

подкрепа и за отчуждение и самота у учителя и липса на 

съответствие с очакванията на родители или ученици по 

отношение на ниските постижения или проблемите с 

дициплината.В този смисъл разликата между 

квалификацията и личността на учителя и изискванията на 

длъжността, поражда критики и трудности, които 

изглеждат неразрешими. Те водят до недоволство в 

работата, професионална неефективност, разочарование и 

дори чувство на преумора сред учителите. Може също така 

да се твърди, че това несъответствие води до отчуждение от 

персонала, липса на помощ от директора, оплаквания от 

родители, които засилват трудностите на учителя и 

повдигат допълнителни въпросителни. Това може да бъде 

така, когато един от участниците е нов в системата, 

например един нов директор; когато се налага прехвърляне 

в друго училище; когато учителят е в началото на 

обучителния процес. Тази ситуация се явяватрудност за 
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много учители, които се съмняват в опита си, знанията, а 

статутът им е под въпрос. Новите директори се опитват да 

формират поведението на учителите, които имат 

затруднения, но често без успех (Yariv, 2011). 

Въпреки това, изненадващо е, че литературата, отнасяща се 

към приноса учителите и тяхната устойчивост към 

способностите им за справяне със ситуацията, е доста 

оскъдна. Фокусът е главно върху възприятието на 

учителите за самоефективността и способностите им 

(Bandura, 1993), въпреки че е известно влиянието върху 

склонността на учителите да вземат ефективни и 

продуктивни решения за себе си, за тяхната роля и за 

системата (Tait, 2008). 

Настоящото проучване е фокусирано върху изследването 

на концепцията за устойчивост на учителите, що се отнася 

до степента на аспекта повлияващ потенциала на новите 

кадри да се справят с конфликтите, с които се сблъскват 

през първите години на работа. Прегледът на литературата 

започва с анализ на работните характеристики на новите 

учители, сред които се разглеждат възможни трудности, 

пред които са изправени те. В допълнение можем да 

добавим, че прегледът изследва устойчивостта на новите 

учители, както в цялост, така и по начина, по който се 

отразява тя в различните конфликти, с които те се 

сблъскват в работата си. И накрая, литературният преглед 

разглежда моделите за справяне с конфликтите и завършва 

с разбиране на връзката между моделите за справяне с 

конфликтии устойчивостна новите учители. 

В съдържанието на дисертацията по-долу са 

споделенинакратко основните програми на теоретичната 

рамка на изследването, както и констатациите от 

достиженията и заключенията. 

Учителис малък професионален стаж, управление на 

проекти и иновации в образованието 

Целта на първата теоретична глава е да проследи 
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управлението на проекти и иновациите в образованието, 

след като бъде направен преглед на това как тези аспекти 

се отразяват при учители с малък професионален опит. 

Теоретичният преглед разкрива значението и 

необходимостта от управление на проекти и иновативност 

в образованието. 

Много учители притежават умение да ръководят 

иновативни проекти и да насърчават иновации и творчески 

инициативи. Въпреки това, учителите и по-специално 

начинаещите, се нуждаят от насоки и подкрепяща, 

толерантна обстановка, където ще им бъде позволено да 

развиват своите идеи. 

За да успеят учителите да поддържат обучението на високо 

ниво, като същевременно внедряват иновации, училищната 

система и администрация трябва да предоставят условия за 

качествено обучение на самите учители. Те трябва да 

премахнат фактори, възпрепятстващи използването на 

иновации, като дават възможност на учителите да бъдат 

иновативни, да получават навременни консултации от 

образователни и организационни експерти, да планират 

подходящи графици. По този начин учителите ще могат 

лесно да организират учебните процеси, да провеждат 

експерименти и наблюдения в учебни групи. Важно е и 

осигуряването на фискална подкрепа и други стимули за 

учители, които демонстрират готовност да учат, 

иновативни са, инициират ефективни промени, израстват 

професионално и насърчават решенията, възпитаващи 

децентрализирано лидерство в училище (Butkevica & 

Zobena, 2017, 60). 

 

Самоуправление и образование 

Втората теоретична глава прави преглед на управлението в 

областта на образованието, изследвайки управлението и 

наблюдението в училище. 
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Значението на управлението в училище е увеличаването на 

ръководните позиции в управлението на училищния 

персонал. При управлението в училище директорът може 

да избере своите учители. Той може да вземе решение за 

колко време да наеме учителите, да възлага преподаването 

на различни комисии и да им делегира правомощия, както 

и да уволнява. Такъв директор би притежавал по-висока 

степен на управленски авторитет от обикновения 

училищен директор, който не разполага с тези средства 

(Министерство на образованието, Управление в училище, 

Документ за споразумения, без дата). 

И все пак възприятията и чувствата на директорите и 

учителите в независимите училища могат да бъдат 

смесени. Например, те могат да смятат, че техните области 

на управление са ограничени и твърде специфични, или че 

са им дадени само частични правомощия (Greenstein & 

Gibton, 2011; стр. 13). Междувременно учителите могат да 

отчетат по-голямо удовлетворение от работата си, защото 

се възползват от по-голяма степен на самостоятелност и 

участие в управленски решения (Khalid & Abu-Romi, 2016; 

стр. 197). Те могат да получат положителни промени в 

работата си, произтичащи от политиката, подкрепяща 

съвместната работа и сътрудничеството между учителите 

(Wylie, 2011; стр. 18). От друга страна, с продължаването 

на процеса, учителите е възможно да се чувстват по-малко 

доволни, най-вече поради голямата отговорност, която са 

поели, както и за всякакви събития, случващи се в 

училището. Освен това управленската училищна система 

може да засили конкуренцията между членовете на 

персонала и да причини конфликти поради участие в 

управленски решения (Khalid & Abu-Romi, 2016; стр. 197). 

Прегледът също така предполага значението и 

необходимостта от управление на образованието и 

прилагането на самоконтрол в независимите училища. 

Управлението в училище все още е в процес на 
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трансформация и развитие. Нова перспектива на 

управлението показва необходимостта от възприемането 

му като резултат от по-високи академични постижения, 

както и необходимостта да се оценява училището въз 

основа на засилени академични постижения, училищна 

култура и климат, удовлетвореност на учениците и 

учителите, засилванена управлението на училището и 

начините на работа, както и разумно използване на 

наличните ресурси, за да се постигнат целите на 

организацията (Friedman, 2010; стр. 1). 

Характеристики на работата и трудности на новите 

учители 

В обобщение можем да добавим, че управлението на 

класната стая включва различни действия, които учителят 

предприема, за да създаде среда, подкрепяща и улесняваща 

академичното и социално-емоционалното обучение (Dicke 

et al., 2015). В тази глава е направен преглед на областта за 

управление на класната стая, като се наблегне на 

изисквания авторитет и на ръководството на учителя. 

През последното десетилетие се наблюдава по-голям 

интерес към управлението на класната стая и 

ръководството на учителите като ключови компоненти в 

училищните реформи и дори към оценяването на 

учителите. Независимо от това все още е необходимпо-

голям дял от добре утвърдена теоретична литература, както 

и емпирични проучвания за изследване на инициативата на 

учителя, свързана с управлението и лидерството (Yariv & 

Gorev, 2018; Wenner & Campbell, 2017). Повечето 

проучвания в областта на управлението на класната стая се 

фокусират главно върху начина, по който проблемите с 

дисциплината в класната стая могат да бъдат намалени, 

както и начина, по който трябва да се предизвика участието 

на учениците в учебните процеси. Други проучвания са 

фокусирани върху взаимодействието на управлението в 

класната стая и качеството на лидерството, чувството на 
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учителя за самоефективност и причините за напрежение и 

преумора (Dicke et al., 2015). 

Прегледът показа сложността на управленските практики в 

класната стая като цяло, и особено в дигиталната ера, 

когато авторитетът на учителя постепенно намалява. 

Използването на технологии в класните стаи, както и 

множеството задължения, ръководени от дигиталните 

медии, подчертават необходимостта от регулиране на 

поведението на учениците като част от управлението в 

класната стая. Иновативните дигитални инструменти са 

намалили влиянието на учителя пред учениците, някои от 

които са станали скептични по отношение на знанията, 

предоставени от учителя. Тези промени доведоха до 

ситуация, при която, от една страна, има криза на 

легитимността към авторитета на учителя като мениджър 

на класната стая, а от друга страна, учителите започват да 

управляват своята класна стая, като използват своя 

авторитет за установяване на работни методи, нови правила 

и норми, които улесняват преодоляването на загубата на 

контрол над класа (Cheong, Shuter & Suwinyattichaiporn, 

2016).  

Управлението на класната стая е задача, която изисква 

преподавателски умения, както и умения за 

междуличностно общуване. Тези умения интегрират 

етични и морални съображения, които учителят трябва да 

може да изгради и използва (Lauterstein-Pitlick & Yariv, 

2018). В образователната реалност има широк спектър от 

стратегии за управление на класната стая, включващи 

авторитета и лидерството на учителя. Всеки учител трябва 

да може да идентифицира стила на управление, който е най-

подходящ за него, от различните налични методи, базирани 

на високо самосъзнание и професионализъм, произтичащи 

от добродетелните идеали, лежащи в рамките на 

практиките и уменията, които той придобива с години 

работа (Lauterstein -Pitlick & Yariv, 2018). Често учителите, 
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които са достойни мениджъри в класната стая, успяват да 

изберат режими на управление, съответстващи на целите на 

преподаването, необходимата академична дейност и 

характеристиките на учениците в техните класни стаи 

(Dicke et al., 2015). Друг въпрос, повдигнат в този труд, е, 

че управлението на класната стая чрез трансформационно 

лидерство е желано и важно, но в образователната реалност 

учителите се сблъскват с предизвикателства, докато се 

опитват да служат като пример за подражание на своите 

ученици. Организационната и йерархична структура на 

училището и работното натоварване са по-благоприятни за 

управлението на класната стая с транзакционно лидерство, 

което може да бъде ефективно, но по-малко желано в 

морално и образователно отношение (Lauterstein-Pitlick & 

Yariv, 2018). 

В заключение можем да кажем, че пътят, по който трябва 

да минат учителите към управлението на класната стая като 

идеални лидери е дълъг. Понастоящем се обръща малко 

внимание на управлението на класната стая и лидерството 

в институтите за обучение на учители. Повечето учители 

смятат, че управлението на класната стая е изключително 

важно, но не всички са доволни от обучението и 

подготовката, получени от програмата за обучение на 

учители (Eisenman et al., 2015). 

 

Справяне с конфликти в преподаването 

В тази глава се разглежда проблема за справяне на 

учителите с конфликти в класната стая. 

Този преглед е написан въз основа на теоретичния подход 

като теоретичен преглед на теории и предишни 

изследвания, проведени в тази област. Беше установено, че 

в изследователската литература са идентифицирани 

разнообразни техники на учителите за справяне и 

управление на междуличностни конфликти в класната стая, 

като принуждаване, сътрудничество  /интеграция, 
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компромис, въздържане/ липса на отговор, адаптация 

/разрешаване на конфликти, съпричастност и поощряване 

на ученика, журналистическа техника за установяване на 

граници и др. Някои техники са по-сложни, изискват по-

голям опит, поради което начинаещите учители могат да се 

сблъскат с трудности при прилагането им.Едни техники 

могат да бъдат по-прости, докато други се усъвършенстват 

в институтите за обучение на учители. Открито е например, 

че начинаещите учители се справят с явлението чрез други 

методи, като поддържане на положителни 

взаимоотношения и хумор с учениците. Въпреки всичко, от 

учителите се очаква да знаят как да интегрират методите и 

да ги адаптират към дадения случай. Те трябва да се 

справят с конфликтите в класната стая бързо и по 

интелигентен начин, без да спорят с ученика или да го 

обиждат. 

Прегледът установи, че справянето със сложността на 

проблема с конфликтите поражда необходимост от 

обучение и ръководство от страна на старшите учители на 

новите учители, особено по отношение на техниките за 

управление на конфликти и медиация. По този начин 

учителите ще бъдат по-наясно с проблемите и 

перспективите, свързани със справянето с конфликти в 

класната стая и техните резултати. Обучението на учители 

и ученици може да допринесе за основни умения и 

дейности, свързващи учителите и учениците, и за 

формиране на връзки между учениците (Shahmohammadi, 

2014; стр. 634). 

 

Устойчивост и конфликти в преподаването 

Новите учители могат да срещнат много конфликти по 

време на своята работа, от вида на работата, която търсят, 

до адаптацията към организацията и отношенията си с 

хората около тях. Преподаването може да донесе лично 

удовлетворение, но също така включва много напрегнати 
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интерфейси със системата, заедно с взаимоотношенията с 

колеги, ученици и родители, както и напрежението като 

продукт от натоварване, разрушително поведение и липса 

на признание за постижения (Klassen & Chiu, 2010). Бърн 

(във Фридман и Гавиш, 2003) посочва три основни 

проблема, които могат да доведат до конфликти в 

учителската работна среда и практика: задоволяване на 

нуждите на учениците в хетерогенна и препълнена класна 

стая, справяне с проблеми с дисциплината и необходимост 

от получаване на подкрепа от околните, а именно 

директора, други учители, други членове и родители. 

Трудността в работата на учителите налага необходимост 

от установяване на значими взаимоотношения при 

ученици, обучители, директори, родители и 

обществеността като цяло. Учителите, на които им е трудно 

да подобрят взаимоотношенията с учениците получават по-

малко лично удовлетворение, страдат от чувство на 

разочарование, безпомощност и умора. Освен това тези 

учители трябва да се справят с преобладаващата социална 

и организационна атмосфера, сравнявайки себе си с 

другите членове на екипа. Като цяло, когато целостта на 

взаимодействието е нарушена и взаимоотношенията на 

учителя с различните заинтересовани страни станат 

проблематични, при учителите може да се засили умората. 

Най-общо тези взаимодействия и последици продължават 

да се засилват, тъй като обществените организационни и 

системни изисквания нарастват към по-добро преподаване, 

както и към по-добри учители (Van Droogenbroeck, Spruyt, 

& Vanroelen, 2014). 

 

Връзки между учители и директори 

Независимостта на учителите директно и позитивно влияе 

върху техните разбирания за сигурност в професионален 

план и се отразява отрицателно на емоционалната и 
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психическата им преумора.  (Van Droogenbroeck, Spruyt, & 

Vanroelen, 2014). 

Активиращият стил на управление на мениджъра може да 

помогне за разрешаването на конфликти и да подобри 

удовлетвореността на учителите в рамките на 

положителния климат. Такъв модел на управление би 

позволил на учителя да потърси помощ, когато е 

необходимо, както и да даде възможност на учителя да 

комуникира отворено и пълноценно (Inbar, 2000). Стилът 

на управление, който не позволява такива отворени 

комуникации, ще увеличи самоизолацията на учителя от 

другите членове на персонала и вероятно може да доведе 

до недоволство, както и до усещане, че проблемите са 

лични и не позволяват намесата на другите за тяхното 

успешно преодоляване. При засилване на разочарованието, 

учителят може също да почувства, че не е в състояние да се 

справи с проблема и постепенно ще загуби мотивацията си 

да преподава. По този начин, включването на учителите 

във вземането на решения допринася за тяхната 

независимост и ги насърчава да поемат инициатива. 

Автономията на учителите пряко и положително влияе 

върху тяхното възприятие за професионална сигурност и 

влияе негативно върху тяхната емоционална и психическа 

умора (Van Droogenbroeck, Spruyt, & Vanroelen, 2014). 

В училищата, където директорите успяват да активизират у 

учителите споделеното чувство за цел, дезинтеграцията на 

учениците значително намалява, което води до по-силно 

чувство за ефективност сред учителите. Освен това 

директори, които чрез правилно ръководство предоставят 

ресурси на учителите, ги насърчават да създадат едно 

работно място, където самоувереността и 

самоуправлението са силни фактори. Когато училищните 

директори насърчават социалното поведение, осигуряват 

награди за различни постижения, чувството за 

компетентност на учителите обикновено е по-високо. 
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Усещането за ефективност и устойчивост на учителите 

нараства, тъй като те имат по-голямо влияние в училище – 

независимо, чрез вземане на решения (Tschannen-Moran & 

Hoy, 2007). 

 

Връзки между учители и колеги 

Освен важността на отношенията учител-директор, в 

литературата се подчертава важната роля, която естеството 

на отношенията между учителите и техните колеги има 

върху благосъстоянието и просперитета на учителите. Тези 

отношения трябва да се основават на лична, социална и 

професионална помощ, подкрепа и споделяне. 

Организационната култура на сътрудничество може да 

предизвика и насърчи такива взаимоотношения и норми за 

сътрудничество по начин, който ще увеличи взаимната 

подкрепа между учителите. Тези взаимоотношения могат 

също да помогнат за насърчаване на конструктивна 

обратна връзка и на взаимното разбирателство. Бревърс и 

Томик (във Friedman and Gavish, 2003) подчертават 

важността на сравнението между учителите. Учителят, 

който е преминал през някакви трудности, но знае, че 

колегите му не са минали през подобни проблеми, може да 

преживява стрес, а в крайна сметка изтощение и преумора. 

Somekh и Zehavi (2005) твърдят, че съществува връзка 

между удовлетвореността на учителите от тяхната работа и 

ефективната работа в екип. Те твърдят, че работата с колеги 

може да доведе до образователни постижения. 

Взаимодействията между учители и колеги, както лични, 

социални, така и професионални, повишават чувството за 

принадлежност на индивида и помагат да се идентифицира 

с целите на организацията и учителската професия, както и 

насърчават гордостта и обединяването на екипа. 

Трудностите при екипната работа както и връзките с 

колегите могат да произтичат от различното възприемане 

на ролята, която изпълняват в екипа, както и от 
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организационната структура, която не предоставя 

възможности за работа в екип, междуличностно и 

вътрешноличностно развитие. Освен това на много 

учители липсват комуникативни умения, сред които са 

готовност и откритост да споделят информация, да излагат 

възприятията си на другите, да дават и получават обратна 

връзка и да участват в процесите на вземане на решения. 

Може да си представим как тази некомпетентност би 

довела до резерви в екипите и следователно до уединение 

и изолация на учителя, както в личен, така и в 

професионален план. Учителите, които се затрудняват да 

се интегрират в оперативни екипи (напр. други учители в 

училището, екипи и членове в образователната система), 

също могат да имат затруднения в професионалното си 

представяне и да се чувстват изолирани и без подкрепа 

(Somekh и Zehavi, 2005) 

 

Отношения на учителите с родителите и общността 

Работата на учителите се влияе от родителите и общността, 

в която се намира училището. Въпреки че много учители 

вярват, че родителите трябва да се разглеждат като 

партньори и като неразделна част от образователния 

процес, много от тях също вярват, че участието трябва да 

бъде ограничено само до конкретни въпроси, които 

изискват тяхната намеса. Те очакват родителите да следват 

стратегията им (Fisherman, 2014). 

В същото време както общественото, така и колективното 

възприятие на учителите ги виждат като единствената 

отговорност за успеха в образованието. По този начин те 

обикновено игнорират другите фактори на средата, като 

например произхода на учениците, а същи и 

организационната среда, в която учат. По този начин 

учителите могат да почустват, че независимостта им и 

професионаланата оценка е потъпкана от хора, които не са 

пряко ангажирани в образователния процес (Cohen, Higgins 
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& Ambore, 1999). Разглеждайки учителите като 

единствената отговорност за поведението и академичните 

постижения на децата, родителите и другите членове на 

общността поставят учителите „под прицел“ и са склонни 

да се фокусират само върху тях като обект на критика. В 

резултат на това учителите, които смятат, че не отговарят 

на критериите, определени от тези родители и членовете на 

общността, ще изпитват натиск и интензивно натоварване, 

което с течение на времето може да ги накара да се откажат 

изобщо от преподаването. 

 

Връзки между учители и ученици 

Фридман и Гавиш (2003) твърдят, че учителите ще бъдат 

най-засегнати от очакванията и отношението на техните 

ученици към тях. Ако отношението на учениците е 

предимно отрицателно, учителят ще изпитва неувереност, 

емоционално изтощение и отрицателно отношение към 

учениците, училището и професията. Освен това, когато се 

сблъскват с поведенчески и дисциплинарни проблеми, 

такова негативно отношение от страна на техните ученици 

може да накара учителите да се чувстват непрофесионално 

и неспособни. С течение на времето такива учители ще 

обезценят собствената си стойност и статус. Чанг (2009) 

показва, че разрушителното и неприемливо поведение на 

учениците упражнява натиск върху учителя и е един от 

основните фактори за преумората на учителите. Според 

него такова отношение на учениците често отразява 

неспособността на учителите да отговорят на 

организационните и тези на средата очаквания за 

отстояващо поведение и лидерство в класната стая. 

Пайнс (2002) обяснява това, като разкрива, че представата 

на учителите за техните професионални цели се изразява в 

техните очаквания да възпитават, влияят, вдъхновяват и 

мотивират учениците. Следователно, когато учениците не 

реагират на усилията на учителите или когато са 
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незаинтересовани от ученето, това би довело до чувство на 

малоценност у учителите. Тези чувства са стресови за 

учениците и могат да доведат до психическото изтощение 

на учителите (Martin, Sass, & Schmitt, 2012). 

Учителите, които изпитват затруднения да развият 

смислени взаимоотношения със своите ученици, се 

чувстват лично неудовлетворени от преподаването си и 

страдат от по-високи нива на разочарование, безпомощност 

и умора. Ето защо, връзката между учители и ученици е 

много важна за ежедневното поведение на учителите и за 

справяне с техните чувства. Съответно, учителите, особено 

през първите години на своята работа, отделят значително 

време и усилия за опознаване на своите ученици и 

установяване на значими взаимоотношения с тях като опит 

за постигане на радост и удовлетворение от работата им. 

 

Връзка между учители и организация 

Стресът на работното място често е резултат от 

несъответствия между работника и организацията или 

работната среда. В случая с учителите тези несъответствия 

може да се дължат на самия учител и неговите личностни 

характеристики (например необходимосттада се 

противопостави на ръководството и критиката, 

отношенията му с колегите и ръководството, проблеми със 

статута и конфликти в ролите).Те могат да се развият от 

прекомерните изисквания на средата (напр. времеви 

натиск, мерки за академична успеваемост, чести промени в 

образователната политика) или дори от липса на 

достатъчно ресурси за справяне с други професионални 

аспекти, като например средства за справяне с (ниската) 

мотивация на учениците и липса на организационна и 

управленска подкрепа при справяне с дисциплинарни 

проблеми. Освен това трябва да се отбележи, че подобно на 

другите работници, стресът на учителите е резултат от 

лични проблеми, като например семейни проблеми или 
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липсата на адекватна социална подкрепа. Тези учители 

могат да преживавят стрес както в личния си живот, така и 

в професионалния си живот (Kyricacou, 2001). 

Фишърман (2014) твърди, че наред с тези лични и фактори 

на средата, трябва да се обърне внимание на стреса, както 

и на допълнителни структурни и професионални стресови 

фактори, като справяне с ниските заплати, липса на 

социално уважение, липса на възможности за повишаване, 

чести организационни промени и ролеви конфликти. Тези 

стресови фактори са най-разпространени през първите 

години на преподаване и с течение на времето раждат 

емоции като гняв, безпокойство, физическа умора, 

изтощение, последвани от здравословни проблеми, 

нарастващо разочарование и професионална преумора. 

Според Рос, Роумър & Хорнър (2011) учителите, които 

страдат от постоянен стрес, ще трябва да се справят с 

нарастващо недоволство, намалено самочувствие, ниска 

мотивация, лош работен климат и липса на екипно 

сътрудничество. Освен това те могат да развият негативно 

отношение към себе си, както и негодувание и враждебност 

към своите приятели и ученици, така че вместо да 

проявяват инициатива и отговорност, те ще бъдат 

характеризирани с безразличие и презрение към всички и 

всичко заобикалящо ги. Такива учители често биха се 

чувствали по-безпомощни и безнадеждни в сравнение със 

своите колеги и следователно тяхното добро представяне 

също ще се влоши. 

Установено е, че някои стресови фактори на учителите са 

свързани с училищния климат и образователната система. 

Фактори като високи изисквания към учителите, лош 

морал, липса на признателност, ниски заплати и нисък 

статут, възпрепятстват чувството за компетентност на 

учителите. В допълнение, професионалната изолация, 

несигурността и отчуждението също са склонни да 

разклатят устойчивостта на учителите и възприятието им 
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за самоефективност (Tschannen-Moran & Hoy, 2007). 

Фишърман (2014) също подчертава и някои стресори, 

произтичащи от лични неуспехи и трудности, ниско 

самочувствие, неефективни практики за справяне, чувство 

за липса на контрол и др. Тези фактори са силно изразени 

най-вече в контекста на конфликтите. 

 

Справяне с конфликти 

Да си учител се разбира от мнозина като призвание. На 

въпроса защо са избрали преподаването, учителите се 

позовават най-вече на вътрешни и алтруистични причини, 

като например желанието да преподават, да работят с деца 

или да допринасят за обществото (Van Droogenbroeck, 

Spruyt & Vanroelen, 2014). Когато тази идеология не успее 

да се реализира, тя бива "разбита", придружена от 

разочарование, когато „мечтата е изгубена“ (Gavish and 

Friedman, 2007). За да се справят с това потенциално 

разочарование, учители от различен произход и с различна 

индивидуалност трябва да се адаптират към множество 

начини за справяне със ситуации. 

Според Гитърман & Жермен (2008) всяко събитие може да 

бъде преживяно като положително или като отрицателно 

(т.е. стресиращо, потенциално вредно) и е придружено от 

съответно поведение, предаващо това възприятие. В 

резултат на това учителите биха се възползвали от 

адаптирането към личните промени и промените в средата, 

за да отговарят на професионалните и организационни 

ограничения в съответствие с тяхното чувство за 

устойчивост. Например, учителите, които смятат, че 

организацията и нейният директор не разпознават или не 

разбират личния им дистрес, ще изпитват по-големи 

трудности при адаптирането към системата, изправени 

пред този вид липса на подкрепа. По този начин 

личностните фактори като емоционалност, вманиаченост, 

безпокойство, интровертност и прекалена идентификация с 
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другите ще повлияят на изтощението и интензивната 

преумора на учителите (Friedman and Gavish, 2003). 

Преподаването се разглежда от много учители като 

призвание и учителите, които са помолени да отговорят 

каква е причината да изберат точно тази професия, се 

позовават главно на вътрешни и алтруистични причини, 

като желанието да обучава, да работи с деца или да 

допринася за обществото (Van Droogenbroeck Spruyt & 

Vanroelen, 2014). Когато тази идеология не успее да се 

основе на реалистични успехи, тя се "разбива" по начин, 

който Гавиш и Фридман (2007) определят като 

„разочарование“ и „безсъние“ (Gavish и Friedman, 2007). За 

да се справи с това разочарование, всеки учител адаптира 

според собствената си личност различни модели за 

справяне. 

Теорията на Уайнър (1986) за процеса на формулиране на 

преживяванията на индивидите може да се използва за 

изследване на обясненията на учителите относно 

трудностите, които срещат по време на работа. Теорията 

твърди, че обясненията на индивида за неуспеха и успеха 

разчитат както на вътрешни, така и на външни фактори и 

че естеството на възприятието за това как тези фактори 

допринасят за резултата от събитието (напр. за неуспех или 

успех) също влияе върху бъдещите очаквания. Това 

възприятие също ще повлияе на чувството за контрол на 

индивида върху бъдещи събития, емоции и мотивация за 

участие в бъдещи задачи и събития. По отношение на 

учителите това означава, че те разглеждат различните 

ситуации според субективна и ограничена перспектива, 

опитвайки се да поддържат положителна такава, дори 

когато са изправени пред натиск и неуспех. Трябва да се 

отбележи, че този процес не е систематичен или обективен 

(т.е. подредено и емпирично основано изследване и 

заключение), а по-скоро несъзнателни психологически 

процеси. 
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Много изследвания разглеждат този проблем. Например, в 

проучване на 428 учители, които са помолени да оценят 

причините за проблемите с дисциплината в класната стая, 

66% вярват, че те се дължат на фактори, свързани с 

произхода на учениците, 30% смятат, че се дължат на 

личните характеристики на учениците и само 4% от 

учителите смятат, че се дължат на действията на самите 

тях, включително действия, предприети от предишни 

учители (Croll & Moses, 1985). Милър (1995, 2003) 

установява, че учителите третират поведенческите 

проблеми като сложен феномен, като повечето от 

признаците му са насочени към учениците („нуждаещи се 

от похвала“, „неприемане на правила за поведение“) и 

родителите на учениците („бащата липсва", „родителите 

наказват”) и най-малкото се приписва на учителите и 

тейните действия. В съответствие с тези проучвания, 

настоящото изследване може също да очаква, че 

високоустойчивите учители ще са склонни да разчитат 

повече на външни фактори, отколкото на вътрешни. Ще се 

твърди, че вътрешно-защитните признаци са 

предназначени да блокират чувството за болка и уязвимост 

(„Това няма да ми се случи“), но всъщност затруднява 

новия учител да се справя с конфликти. 

 

Устойчивост и справяне с конфликти 

Способността за справяне с конфликти се влияе от 

емоционалната устойчивост и самоефективност. Тъй като 

устойчивостта е централен компонент на мотивационния 

процес, тя също влияе върху способностите за справяне. 

Хората с чувство за висока самоефективност обикновено 

избират да изпълняват по-предизвикателни задачи и да си 

поставят високи цели. Техните действия са планирани и те 

очакват оптимистични резултати за своите действия. 

Изправен пред конфликти, по-устойчивият индивид ще 

бъде по-ефективен и ще бъде по-склонен да влияе и 
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контролира ситуацията. Нещо повече, след неуспех тези 

хора ще се възстановят по-бързо и по-добре, като 

същевременно запазят своята всеотдайност за постигане на 

целите си. Евентуално, по-малко издръжливите индивиди 

ще се затруднят да се мотивират да се справят и да се борят, 

защото няма да повярват, че притежават това, което е 

необходимо, за да успеят (Schwarzer & Hallum, 2008). 

Устойчивостта и самоефективността на хората се 

различават, тъй като различните учители се сблъскват с 

различни ситуации и стресови фактори. Емоционалната 

устойчивост, изразена от самоувереността на учителите, 

ще предвиди по-ефективно тяхното поведение и справяне. 

Трябва също така да се отбележи, че вярата в себе си е 

предимно резултат от придобити умения и знания, което 

означава, че тя се основава на опит и минали възприятия. 

По този начин, както се твърди от Дик et al. (2014), 

учителите, които са по-издръжливи на емоциите, са 

склонни да възприемат класната стая като по-малко 

стресова, да прилагат по-добри стратегии и следователно 

да се представят по-добре и да осигурят една положителна 

среда в класната стая. 

Пиърс и Морисън (2011) твърдят, че учителите с висока 

устойчивост и вяра в себе си, в своите способности се 

възстановяват по-бързо и е по-вероятно да продължат в 

трудни ситуации. Тези учители се адаптират към 

промяната по-бързо и в крайна сметка е по-малко вероятно 

да се откажат от професията. Силното чувство за 

самоефективност помага на учителите да се справят с 

конфликти, тъй като такива учители вземат по-добри 

решения и са по-целенасочени и самопроницателни, 

притежават желание за постижения и използване на 

ефективни стратегии за справяне. И обратно, учителите с 

по-малко вяра в себе си, които трудно се справят с 

емоционалните аспекти на живота си, ще бъдат по-

податливи на стрес и пълно изтощение. Установено е също, 
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че предизвикателствата за професионална работа като 

голямо натоварване, предизвикателна среда в класната 

стая, липса на адекватна подготовка и процес на обучение 

или липса на подкрепа влияят неблагоприятно върху 

самоувереността на учителите и представляват 

потенциално по-голям риск за по-малко устойчивите 

учители и особено за начинаещите. 

Последните проучвания (Brunetti, 2006; Chong & Low, 

2009) са изследвали фактори, допринесли за подобряване 

на устойчивостта на учителя. Техните открития 

предполагат, че тези фактори включват черти като 

алтруизъм, силна вътрешна мотивация, постоянство, 

чувство за хумор, емоционална интелигентност и 

готовност да поемат риск. Следователно тези функции 

могат да помогнат на новите учители да се възстановят от 

неуспехи и да се справят по-добре с предизвикателствата и 

конфликтите на работното място. В допълнение, Пиърс и 

Морисън (2011) твърдят, че съществуват уникални 

таланти, свързани с устойчивостта на учителите, сред 

които са способността на учителите едновременно да 

преценяват и обмислят различни решения, заедно със 

способността да приемат, да се учат и да се възстановяват 

от неуспехите. Авторите също така твърдят, че често 

такива учители имат силни междуличностни умения, които 

дават възможност за развитие на мрежи за социална 

подкрепа (Pearce and Morrison, 2011). 

В обобщение ще добавим, че устойчивостта на учителите е 

израз на дългосрочното взаимодействие на учителя със 

средата. Личните характеристики на учителите, като вяра, 

увереност в себе си и способности за справяне, играят 

важна роля в преодоляването и по-доброто справяне с 

предизвикателни ситуации и конфликти. С течение на 

времето, когато учителите придобиват повече опит в 

справянето с конфликти и трудни ситуации, те започват по-

лесно да се справят с тези препятствия, като същевременно 
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поддържат добро личното си състояние. Въпреки това, 

както посочват Мансфийлд, Белтман, Прайс и МакКони 

(2012), устойчивостта на учителите е силно повлияна от 

организационни и други стресори на средата.Това 

предполага, че устойчивостта може да бъде засилена чрез 

повишаване на взаимната реципрочност, социална, 

професионална и организационна подкрепа за учителите. 

Това обаче означава също така, че след като устойчивостта 

на учителите се формира и е по-повлияна през първите им 

години на работа, то тя може да бъде затвърдена, 

структурирана и засилена по време на техните обучителни 

години. Настоящото проучване ще представи интегрирани 

инструктивни инструменти и методологии, които могат да 

подобрят устойчивостта и чувството за овластяване на 

новите учители по време на техния процес на обучение. 

Тези инструменти ще им помогнат да се справят с 

конфликти през първите си години на работа и могат да 

служат като систематичен превантивен инструмент, който 

може да намали пълното изтощаване сред новите учители. 

 

2. Резултати и дискусия 

Концепцията на дискусията в същността на това изследване 

е благосъстоянието на учителите като цяло и по-специално 

на начинаещите учители. В този смисъл е възможно да се 

разглежда устойчивостта на учителите като чисто човешка 

способност да се справят, да преодоляват и дори да 

придобиват сила предвид всички трудности (Le Cornu, 

2009).От прегледа на литературата в тази област на науката 

става ясно, че има само няколко изследвания, където се 

наблюдава приносът на устойчивостта за справяне на 

учителите със значиминеща, става ясно, че по-високата 

устойчивост може да повлияе на способността на учителя 

да взема ефективни и продуктивни решения по начин, 

който може да помогне за неговото благосъстояние, както 

и за по-добро изпълнение на неговата роля. В резултат на 
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по-значимата полза за образователната система, (Tait, 

2008), става ясно, че изследванията в тази област са 

фокусирани върху малката сфера на устойчивост на 

способностите и капацитета на учителите (Бандура , 1993). 

Отправната точка за изследване на теоретичната основа по 

въпроса трябва да се съобрази със съответствието 

организация-служители (или по-скоро вероятността от 

несъответствие). От тази гледна точка учителската 

професия се характеризира с ценностна и социална мисия 

наред с професионалните възприятия на професионалните 

ангажименти (Conley et al., 1989), което се отразява в 

концепцията за независимост при вземането на решения, 

професионалното развитие, и управлението на различни 

ефективни, полезни и предизвикателни взаимодействия с 

различни заинтересовани страни (Харисън, 2009). Много 

пъти по време на дългата кариера на учителите се появяват 

несъответствия между характеристиките на учителите и 

системата, в която те работят.Учителите, на които им е 

трудно да работят с директора или персонала на училището 

и които трябва да се справят с липсата на подкрепа и 

чувство за отчуждение и несъвместимост, за да отговорят 

на очакванията на родителите и учениците, ще имат 

затруднения в преподаването и представянето си. Това от 

друга страна ще доведе до понижаване на постиженията на 

учениците, а учителите няма да могат да се справят с 

нарастващо недисциплинирано поведение в класната стая, 

ще бъдат недоволни от работата си, в тях ще се породят 

фрустрационни и дори чувства на пълна преумора (Yariv, 

2011). 

Отговорността на начинаещите учители е доста сходна с 

тази на старшите учители. И едните и другите трябва да 

постигат образователни резултати чрез изпълнение на 

учителските си задачи и адекватно ръководство пред 

педагогически и родителски комитети, както и изпълнение 

на редица административни задачи (Le Cornu, 
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2009).Трудностите пред новия учител да отговори на 

всички изисквания, с които може да се сблъска, могат да 

доведат до заключение, че той не се представя съгласно 

приетите професионални стандарти, че постиженията му са 

ниски или че педагогическите му способности да 

дисциплинира класа не се оправдават, а поведението му да 

изглежда агресивно или безчувствено. Такива учители 

често са наричани „некомпетентни“и имат затруднения в 

представянето си (Bridges, 1986, 1992; Lavely et al., 

1992).Имайки предвид, че новите учители са по-склонни да 

се откажат от професията, обосновката на изследването 

предполага, че устойчивостта им може да бъде ключовият 

фактор за подпомагане на тези учители да станат по-

сигурни и по-отдадени на дългосрочна работа (Le Cornu, 

2009). 

За да се докаже изследователската обосновка за приноса на 

устойчивостта на начинаещите учители, първо е 

необходимо да се разберат задълбочено характеристиките 

на конфликтите, пред които са изправени учителите. 

Първо, както беше отбелязано няколко пъти по време на 

работата, трудността, пред която са изправени учителите, 

се дължи преди всичко на необходимостта да се работи 

едновременно с редица отделни, но свързани звена (Van 

Droogenbroeck, Spruyt и Vanroelen, 2014). Първи са 

учениците, които учителите искат да възпитат и вдъхновят, 

и мотивират. Когато възникнат трудности при постигането 

на тези професионални цели (например, когато учениците 

не реагират, не се интересуват от учене, нарушават и имат 

ниски постижения) учителите ще се чувстват по-малко 

важни и това може да обезсмисли работата им, а това да 

доведе до психическо изтощение (Martin, Sass, & Schmitt, 

2012).Учителите също така са изправени пред родителската 

общественост, която в много случаи не споделя или не е 

неразделна част от образователния процес по начин, който 

е в съответствие с възприятията на учителите (Fisherman, 
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2014), но пренебрегва и има тенденция да поема пълна 

отговорност за положението на учениците (Cohen et al., 

1999). Директорите на училищата също са важни, тъй като 

те могат да стимулират чувство за целеустременост и да 

накарат учителите и учениците да вярват в себе си и в 

самоефективността си, а също така и да повлияят на 

ефективността и възприятията (Tschannen-Moran, & Hoy, 

2007).Трудността при поддържането на такива симбиози и 

създаването на неподходящ климат ще има пряко 

въздействие върху професионалната увереност и 

емоционалната и психическа умора на учителите (Van 

Droogenbroeck, Spruyt, & Vanroelen, 2014). Разбира се, има 

и други важни страни, като колегите на учителя, други 

системни елементи в образователната система (Fisherman, 

2014; Ross et al., 2011), допринасящи за натиска и 

развитието на негативни емоции и трудности при 

адекватното изпълнение на работата. 

Значимостта на тези трудности, пред които са изправени 

учителите, е необходимостта да се справят с различни 

конфликти в работата си. Интересното е, че научната 

литература посочва, че въпреки важността и трудността 

при справянето с управлението на класната стая, което 

включва справяне и управление на сложни конфликти, 

темата е широко разглеждана в програмите за обучение на 

учители и по-малко при изследването при академични и 

международни институции (Yariv and Gorb, 2018; Bazezew 

& Neka, 2017).Съществуват разнообразие от техники за 

управление на класната стая при справяне с 

междуличностни конфликти, като ограничение, 

сътрудничество / интеграция, компромис, избягване и 

неотговаряне, конфликти и овластяване, съпричастност и 

овластяване на учениците. Техниките са по-сложни и 

изискват повече опит, а други могат да бъдат по-прости и 

някои се преподават в институции за обучение на учители, 

занимаващи се с феномена чрез методи като насърчаване на 
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положителни взаимоотношения и забавлнения с учениците, 

но учителите трябва да са нясно как да комбинират 

методите и да ги адаптират към конкретния случай.Те 

трябва да се справят с конфликтите в класната стая 

съзнателно и интелигентно, без да влизат във "война за 

власт" с ученика или да го обиждат. По този начин 

учителите ще са по-наясно с проблемите и възможностите 

за справяне с конфликтите в класната стая и техните 

последици. Обучението на учители би допринесло за 

основни умения и дейности за посредничество между 

учители и ученици и между самите учениците 

(Shahmohammadi, 2014). 

Тези аспекти доведоха до формулирането на 

изследователската идея, за да се изясни как устойчивостта 

помага да се изгради чувство за самоефективност и по-

късно при справяне с конфликти. Изследователската 

литература показва, че учителите, които имат устойчивост 

и чувство за самоефективност, обикновено избират да 

изпълняват по-предизвикателни задачи и да си поставят 

високи цели. Действията им ще бъдат по-подредени и 

разбираеми, а очакванията им - прекалено 

оптимистични.Също толкова важно обаче е, че дори и при 

много трудности, по-устойчивите учители ще се 

възстановят по-бързо при конфликти по начин, който им 

позволява да запазят своята ангажираност и да се 

съсредоточат върху постигането на целта, в много случаи 

по-ефективно (Schwarzer & Hallum, 2008). Тук може да се 

заключи, че силата на учителя е резултат от дълготрайно 

взаимодействие между него и средата. Психологическите 

особености като вяра в себе си, увереност и стратегии за 

справяне са важни за преодоляване на предизвикателни 

ситуации и конфликти.Когато справянето със ситуации се 

извършва успешно, настъпва приспособяване към 

препятствията, а личното благосъстояние да се запазва. 

Факторите, които ще запазят необходимата устойчивост, са 
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взаимната, лична и професионална подкрепа (Mansfield et 

al., 2012). Изследването доказва, че чрез структурирано и 

регламентирано обучение устойчивостта на новите учители 

може да бъде повлияна по начин, който им позволява по-

добре и по-ефективно да се справят с конфликти, с които 

могат да се сблъскат в първите си години на работа. 

 

Хипотеза 1: Съществува положителна връзка между 

възприемането на самоефективността на учителите и 

тяхната устойчивост, така че тези, които са по-устойчиви, 

се отличават с по-високо възприятие за самоефективност 

Първата изследователска хипотеза се стреми да потвърди 

връзката между концепцията за устойчивост и чувството за 

самоефективност на учителите. Резултатите от 

статистическия анализ показват, че има значителни 

положителни корелации между всички измерения на 

устойчивостта (устойчивост, която насърчава 

предизвикателството, фокусирана устойчивост при 

контролиране на присъщата мотивационна устойчивост) и 

между организационната компетентност и възприятията, 

способни на междуличностни задачи. Тези открития 

потвърждават първата изследователска хипотеза. 

Тази гледна точка е в голяма степен в съответствие с 

изследователската литература, която свързва понятието за 

устойчивост с понятието за самоефективност. Като цяло 

съществува консенсус, че устойчивостта е ключов 

компонент на мотивационния процес на учителите и 

следователно има пряко въздействие върху начина на 

поставяне на целите, чрез изграждането на начините на 

действие и перспективата, която обяснява трудностите през 

целия процес. Концепцията за устойчивост в този контекст 

може да бъде преведена като умение да се самомотивира и 

да вярва в способността за успех (Schwarzer, & Hallum, 

2008). 
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По същия начин потвърждението на изследователската 

хипотеза също е в съответствие с констатациите на 

Mansfield et al. (2012), който разглежда устойчивостта на 

учителя като характеристика на натрупания опит да 

взаимодейства със средата. Аргументът им подкрепя 

предположението, че такава способност развива умствени 

черти като вяра в себе си, увереност и стратегии за 

справяне, които развиват концепцията за способността и 

възприемането на успеха срещу препятствия и 

способността да се поддържа личното благосъстояние. 

 

Хипотеза 2: Колкото по-висока е устойчивостта и 

самоефективността на учителите, толкова по-широко се 

използват квалифицирани и професионални стратегии за 

справяне с конфликти 

Целта на втората изследователска хипотеза е първата част 

от изследването на второто ниво във влиянието на 

устойчивостта върху функционирането на учителя. С други 

думи, целта на тази хипотеза е да се изследва как 

устойчивостта и аз-концепцията на учителите се отразяват 

в общата представа за справяне с конфликти (Miller, 2003). 

Тази изследователска хипотеза се стреми да изследва 

връзките между измеренията на устойчивостта, аз-

концепцията и измерението, което изразява 

професионализъм, обективност и успешното използване на 

редица инструменти при справяне с конфликти. 

Резултатите от коефициентния анализ между 

професионално и експертно справяне с конфликти и 

устойчивост на учителя и способност за самооценяване 

показват, че има положителни корелации във всички 

случаи. Тези открития потвърждават втората 

изследователска хипотеза. 

 

Значението на тези констатации е, че по-високата 

устойчивост сред учителите се отразява и в способността 
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за професионално, квалифицирано и успешно справяне с 

конфликти, възникващи в работата им. По същия начин 

констатациите също показват, че този професионален и 

квалифициран модел за справяне е свързан с по-висша аз-

концепция.До голяма степен тези открития потвърждават 

прозренията на Пиърс и Морисън (Pearce, & Morrison, 

2011), които твърдят, че устойчивостта и силното чувство 

за самопомощ при справяне с конфликти, като вземането 

на решения е по-целенасочено, има самопрозрения, 

желание за постижения и използване на стратегии за 

справяне.Тези изследователи също така твърдят, че има 

уникални таланти, свързани с устойчивостта на учителите, 

на които може да се обърне внимание при преодоляването 

на различни трудности и способността им да не се 

провалят, да се учат и да продължават напред са силни 

междуличностни умения, които дават възможност за 

развитие на мрежи за социална подкрепа. Твърди се също, 

че устойчивостта следователно и самоефективността 

въплъщават черти на алтруизъм, силна вътрешна 

мотивация, постоянство, чувство за хумор, емоционална 

интелигентност и готовност за риск (Brunetti, 2006; Chong 

& Low, 2009). Това твърдение засилва признанието, че тези 

черти могат да помогнат на учителите да се възстановят и 

да се изправят пред предизвикателства и конфликти по 

време на работа, особено през първите години на работа. 

 

Хипотеза 3: Колкото по-висока е устойчивостта и 

самоефективността на учителите, толкова по-малко 

трудности срещат при справяне с конфликти 

Третата изследователска хипотеза е пряко продължение на 

втората хипотеза, но за разлика от нея, акцентът е върху 

връзката между устойчивостта и самоефективността и по-

малко успешни аспекти за справяне, изразени във 

възприятията на учителите. 
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Като цяло, анализът на тези констатации показва, че 

съществува отрицателна връзка между трудностите при 

справяне с конфликти поради липса на знания и 

концепцията за устойчивост, която насърчава 

предизвикателния опит, вътрешната мотивационна 

устойчивост и две измерения на самоефективността. В този 

смисъл резултатите от изследването потвърждават 

изследователската хипотеза. 

Изследователската литература често се занимава с факта, 

че конфликтите се разглеждат като междуличностни, което 

се явява като пряка заплаха за учителя, въпреки че това не 

е действителност. Изследвания като Zedekiah's et al (2008) 

подчертават, че ефективното справяне с конфликтите 

изисква бдителност и ранно идентифициране на 

потенциала за неговото възникване. Те твърдят, че 

управлението на конфликти и разбирането се основават на 

отговора на три основни въпроса: (1) Койспъва процеса на 

обучение и защо поведението на учениците пречи? 

Подчертавайки разликата между безредици, учене и 

класната стая или умението на учителя да запази 

достойнството и си; (2) какво би повлияло на поведението 

на учениците?Съответно (3) какви биха били 

последицитеот отговора на учителя? Интересно е да се 

види, че тази концепция за справяне с конфликти изисква 

обширна педагогическа база знания, било за изясняване на 

концепцията за работата и статута на учителя, или за 

възприемането на аспектите на отговорностите на 

специалистите, свързани с ролята на учителя, и по-

специално разумно признаване на ограниченията на 

властта. 

Очевидно, че на учителя, на когото липсват основни знания 

(основни познания по неговата концепция, какъвто би 

могъл да бъде случая с един неопитен учител), ще изпита 

трудности при осъзнаването на сложните и фини аспекти 

на конфликта.Такива учители могат да се характеризират с 
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егоцентричния си поглед върху конфликта и биха отказали 

да поставят ученика в центъра (Shimoni et al., 2000 със 

Zedekiah et al., 2008).Допълнителни практики за справяне с 

конфликти в такива случаи са принуждаването и 

задължаването или избягването и заобикалянето (Goksoy & 

Argon, 2016; Bazezew & Neka, 2017). Общото за тези 

техники е спазването на "сухи" административни практики 

или непознато отричане, а тяхната ефективност е под 

въпрос и дори може да създаде негативни чувства у 

учениците и да предизвика друго нежелано поведение в 

бъдеще (Shahmohammadi, 2014). 

Тези техники не отчитат нуждите на децата, очакванията, 

самите конфликти или поведенческите проблеми на 

учениците. Те се концентрират почти изцяло върху 

възприятието на учителя и последиците от неговата 

ситуация. Един от аспектите, който се появява в такива 

случаи, се отнася до тяхното контролиране на възприятието 

и факта, че конфликтът може да наруши това 

възприятие.Следователно, лесно е да се разбере, защо няма 

връзка между личната устойчивост, която произтича от 

възприемането на косвен контрол, и трудността при 

справяне, тъй като такава лична устойчивост се основава на 

напразен опит за формулиране на детерминирана 

концепция за случващото се, което е установено в 

резултатите от изследването. За разлика от това, 

устойчивостта, която насърчава предизвикателни 

преживявания, които нарушават "рутинните" и 

"познатите", също води до по-голяма чувствителност към 

такива събития, както и до по-голяма отвореност за тяхното 

ограничаване и справяне с тях.Тези аспекти произтичат и 

от развитието на „вътрешната истина“, изразена във 

"вътрешната мотивационна устойчивост" на учителите, а 

изразът отразява и способността на учителите да влияят на 

организационните ходове и способността им да се справят 

с учебни задачи и по-малко формални и / или предвидими 
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аспекти на междуличностните взаимодействия. Тези 

аспекти са ясно намекнати от констатациите на 

изследването и до голяма степен изразяват концепцията на 

Исаксон (2016) за разработване на положителни техники, 

основани на откритост, разбиране и включване, заедно с 

категоричност при справяне с конфликти в класната стая. 

 

Хипотеза 4: Самоефективността и устойчивостта на новите 

учители е по-ниска от тази на старшите учители 

Има две нива за изследване на четвъртата изследователска 

хипотеза. Първото ниво има за цел да проучи дали има 

разлики в устойчивостта и самоефективността на новите 

учители и старшите учители. Резултатите от сравнението 

показват, че няма разлика в устойчивостта между 

учителите, като цяло във всичките три измерения на 

устойчивостта.За разлика от това резултатите от 

проучването показват, че нивото на самоефективност на 

старшите учители е по-високо от това на новите учители, 

както по отношение на организационните способности, 

така и по отношение на способностите за преподаване и 

междуличностните отношения. Тези открития 

потвърждават хипотезата, че самоефективността сред 

новите учители е по-ниска от тази на старшите учители. 

Изследователската хипотеза относно устойчивостта на 

нови и старши учители обаче не може да бъде 

потвърдена. 
Тези открития контрастират с прозренията на Бандура 

(1993), които размиват понятието за устойчивост с това за 

самоефективност. Дефиницията на Бандура (1993) за 

понятието устойчивост е отрицателна, фокусирайки се 

върху критерия за некомпетентност, изразен в симптоми 

като трудност, нежелание или невъзможност за учене или 

помощ. Тази устойчивост и способност изразява чувство за 

успех, лична способност за справяне с трудностите и 

готовност за влагане на усилия и дори инат по пътя към 
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постигане на целта. В този смисъл устойчивостта и 

способността са ранни самореализиращи се убеждения 

(Tait, 2008). 

За разлика от този подход, резултатите от проучванията 

показват, че аз-концепцията се усъвършенства през 

годините - по-ниска e сред новите учители и по-висока сред 

старшите учители. Тази констатация има смисъл в 

същността на опита, придобит от старши учители, а заедно 

с него и уменията, прозренията и професионалните знания, 

които водят до по-ясното им възприемане на успеха в 

сравнениес новите учители. 

Липсата на подобна тенденция на промяна в устойчивостта 

показва, че устойчивостта е по-дълбока и по-ранна черта на 

аз-концепцията. Устойчивостта на старшите учители не се 

различава от тази на новите, въпреки опита, уменията, 

увереността и знанията, придобити от първите. С други 

думи, устойчивостта, която насърчава 

предизвикателството, фокусирайки се върху контрола 

върху мотивацията от източници на съществената 

мотивация, е аспект на индивида, който е започнал да се 

развива се по-рано, по-детайлно преди да започне работата 

си като учител. Всъщност това води до ред на предимство 

между устойчивостта и аз-концепцията. 

На този фон изследователската хипотеза се стреми да 

изследва друг слой от връзката между устойчивостта и Аз-

концепцията, която олицетворява в себе си и прозрението, 

че устойчивостта се изяснява преди формулирането на 

концепцията. Този преглед разкрива, че разликите в аз-

концепцията между старши учители и нови учители не 

произтичат пряко от опита на учителите. Вместо това 

тестът показа, че различните измерения на 

самовъзприятията на учителите са повлияни по друг начин 

от различните сили на старшите учители и новите. 

Резултатите от проучването показват, че за старшите 

учители измеренията за самоефективност са повлияни от 
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измерението за устойчивост, което насърчава 

предизвикателството, а за новите учители те са повлияни 

от измерението за устойчивост на вътрешната мотивация. 

Тези констатации означават, че за новите учители 

самоефективността се влияе от присъщата мотивация, 

характерна за дългосрочните инвестиции. Подобно на 

Tschannen-Moran & Hoy (2007), устойчивостта сред новите 

учители изразява надежди, че могат да бъдат „добри 

учители“ и стремежи за способността им да постигат 

целите си. Готовността да вложат повече усилия и да се 

научат да постигат тези цели подкрепя чувството им за 

способност. 

За разлика от тях, старшите учители разсъждават по-

трезво. Това са учители, чийто опит в системата и 

преподаването е калибрирал набора им от очаквания. За 

тези учители чувството за самоефективносст не е в 

ценностната мотивация, а по-скоро в необходимостта от 

личностно и професионално развитие, 

предизвикателството, което такова признание носи със 

себе си и адаптацията и отвореността към нови 

преживявания (Морено Хименес и др., 2014). Съответно, за 

тези учители чувството за успех както на организационно, 

така и на педагогическо и личностно ниво е резултат от 

една и съща устойчивост. 

 

Хипотеза 5: Способността на новите учители да се справят 

с конфликтите е по-ниска от тази на старшитеучители 

Подобно на четвъртата изследователска хипотеза, петата 

също се стреми първо да изследва характеристиките за 

справяне на старши учители и старши учители. Според 

хипотезата това сравнение предполага, че новите учители 

изпитват повече трудности при работа сстаршите учители, 

както и старшите учители, които се справят с конфликтите 

по-професионално и умело, отколкото новите. Тези 
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открития потвърждават хипотезата, че моделите на 

справяне сред новите и старите учители са различни. 

Подобно на констатациите на Мелник & Майстер (2008), 

които твърдят, че начинаещите учители имат по-големи 

затруднения със сложни техники и се нуждаят от опит в 

справянето с междуличностни конфликти, констатациите 

също потвърждават, че тези учители нямат целта и 

уменията, необходими при справяне с конфликти. 

Старшите учители, съответно, имат по-разнообразна 

информираност и инструменти за всички аспекти на 

конфликтите, наред с други неща и се чувстват по-удобно 

да докладват на родителите и да съобщават за събитието и 

неговото значение, отчасти защото са по-добре запознати с 

общността и ученическата група, чувстват се по-сигурни в 

решенията и оценките им спрямо учениците (Melnick & 

Meister, 2008). 

На този фон изследователската хипотеза се стреми да 

изследва друг слой от това как уменията за справяне с 

конфликтите се развиват през годините учителски опит, 

който включва развитието на устойчивост и аз-

концепцията на учителите. Резултатите от проучването 

показват, че моделите за справяне с конфликтите не се 

влияят пряко от опита на учителите, т.е. няма преки 

разлики в опита за справяне с конфликти при старши 

учители и старши учители. Вместо това концепцията за 

самовъзприемане постига целия спектър от ефекти върху 

моделите за справяне на учителите. По-конкретно беше 

установено, че трудностите при справяне с конфликти 

поради липса на знания са били повлияни отрицателно 

само от измерението „Преподаване и междуличностна 

ефективност“ на старши учители. Това означава, че 

учителите изпитват повече затруднения при справяне с 

конфликти поради липса на знания, тъй като тяхната 

преподавателска и междуличностна ефективност е по-

ниска и обратно. 



74 
 

Комбинация от прозрения, произтичащи от хипотеза 4, при 

която преподаването и междуличностната ефективност се 

влияят от различни измерения на устойчивостта на старши 

и нестарши учители, показва, че няма пряко въздействие на 

опита и устойчивостта върху трудността при справяне с 

конфликти поради липса на знания. Всичко това е отразено 

в преподаването и междуличностната ефективност и влияе 

върху уменията за справяне. 

Констатациите от проучването показват, че 

професионалното и квалифицирано справяне с 

конфликтите се влияе само от измеренията на 

самоефективността и в двата случая ефектът е 

положителен. Това означава, че учителите отчитат по-

високо ниво на професионално и квалифицирано справяне 

с конфликти като по-висока организационна ефективност и 

преподаване, и междуличностна ефективност. И в този 

случай целият ефект на устойчивостта върху концепцията 

за самовъзприемане, документиран в Хипотеза 4, няма 

пряко въздействие на устойчивостта върху 

професионалното и квалифицирано справяне с конфликти, 

както за нови, така и за старши учители. 

Тези констатации означават, че моделите за справяне с 

конфликтите се влияят от аз-концепцията, която медиира 

други модели за справяне (както трудовия стаж, така и 

устойчивостта). Тези открития потвърждават 

изследователската хипотеза. 

 

3. Приноси на дисертационния труд 

Подходящата перспектива за разбиране на резултатите от 

научните изследвания трябва да разбере контекста, в който 

функционира образователната система и нейните 

характеристики през последните години. Както беше 

обсъдено подробно в предишните глави, образователната 

система днес разкрива трудни и сложни проблеми и дори се 

разглежда като система, предразположена към кризи. 
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Примерите за това са много и разнообразни, включително 

ниски постижения, неефективно използване на бюджетните 

ресурси и освен това нарастващите различия между 

ученици от различни групи и класове, заедно с текущите 

тенденции в статута и способностите на учителите (Amit, 

2014). 

Тази продължаваща тенденция създаде значителен интерес, 

както теоретично, така и практически, за постигане на 

промени към по-добро. Някои от аргументите твърдяха, че 

проблемът е в нивото и административната структура на 

създаването на огромни и многобройни бюрократични 

механизми. Тези централизирани механизми, от една 

страна, създават нарастващо чувство на объркване, липса 

на контрол и организационна неефективност, а от друга, 

йерархия и централизация, които са инициирани и 

създадени от онези, които се занимават с образование 

(Wolansky and Friedman, 2003).В резултат на това могат да 

се видят политики, насочени към намаляване на 

централизацията и прехвърляне на образователни и 

организационни правомощия към училищата и от учители 

към учители. Тези политики включват, наред с други неща, 

насърчаване на образователни иновационни проекти, 

автономия в образованието, насърчаване на местни 

образователни инициативи и насърчаване на участието на 

преподавателския персонал в управлението на 

образованието (Weiniger, 2017). Тези подходи бяха 

отразени в по-децентрализирана концепция за отговорност 

в образователния процес, учебната програма, методите на 

преподаване и в управлението на учителския персонал и 

разпределението на ресурсите (Khalid & Abu-Romi, 2016). 

Известни примери в този контекст, които също са 

разгледани в тази работа, са аз-концепцията (Santibaneza, 

Abreu-Lastra и O'Donoghue, 2014), обучение по управление 

на проекти (Svejvig & Andersen, 2015) или насърчаване на 

иновациите в образованието (Vidislavsky, 2016). 
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Скоро обаче стана очевидно, че много учители и със 

сигурност новите учители, които нямат подходящите 

знания и умения, имат подкрепяща и приобщаваща среда, 

която им позволява да изпълнят високите очаквания, които 

са имали. Успоредно с това беше установено, че липсва 

подходящо ръководство за учители, демонстриращи 

готовност да учат, да бъдат иновативни, инициират полезни 

промени, да се развиват професионално, и насърчават 

решения, които благоприятстват децентрализираното 

лидерство в Butkevica & Zobena (2017, 60).Въпреки 

нарастващия интерес към аспектите на образователното 

лидерство като ключови компоненти на реформите, стана 

ясно, че теоретичните изследвания в областта на 

управлението на учителите и инициативите за лидерство са 

недостатъчни (Yariv & Gorb, 2018; Wenner & Campbell, 

2017). Две теми, които са във фокуса на това проучване, са 

един от дисциплинарните аспекти на управлението на 

класната стая и насърчаването на участието на учениците в 

учебните процеси, а другият - качеството на управлението 

в класната стая, ефективността на учителите и факторите на 

стреса и пълното изтощаване (Dicke et al., 2015). 

Настоящото проучване се стреми да задълбочи знанията, 

свързани с тези два ключови аспекта на справянето с 

конфликти и способността на учителите да се справят, като 

същевременно предлага друга кауза, на която все още не е 

отредено основно място в изследователската литература - 

устойчивостта на учителите. Изследването твърди, че 

устойчивостта изразява човешката способност да се 

справят, преодоляват и дори укрепват срещу негативни и 

предизвикателни преживявания и следователно е ключов 

фактор за разработване на концепцията за способност и 

съответно влияе върху способността да се справят с 

проблемни събития в обучителната среда, т.е. при справяне 

с конфликти. 

Следва обобщение на заключенията от изследването: 
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 Като цяло констатациите от проучването 

потвърждават съществуването на положителна 

връзка между самоефективността и устойчивостта 

на учителите, така че учителите с висока 

устойчивост имат високо ниво на самоефективност. 

 По същия начин, констатациите от проучването 

предоставят цялостно потвърждение на връзката 

между устойчивостта на учителите, техните 

възприятия и модели за справяне, както в 

положителния аспект на по-широкото използване 

на стратегиите за справяне с професионални 

умения, така и в негативния аспект, който изразява 

по-малко трудности при справяне. 

 Чувството за капацитет и устойчивост на новите 

учители е по-ниско от това на старшите учители. В 

допълнение, изследването доказва, че 

устойчивостта на учителите е изяснена преди 

формирането на тяхната аз-концепция. Всъщност, 

констатациите от проучването предполагат, че 

измеренията на устойчивост се развиват дори преди 

да започнат да преподават, докато аз-концепцията 

за компетентност нараства паралелно с 

преподаването и натрупването на опит в областта. 

 Нещо повече, става ясно, че устойчивостта има 

различно влияние върху аз-концепцията на новите 

и старши учители. Размерите на самоефективност 

сред старшите учители бяха повлияни от 

устойчивостта, която насърчава 

предизвикателството, а за новите учители те бяха 

повлияни от измерението на устойчивост на 

вътрешната мотивация. 

 Устойчивостта сред новите учители изразява 

надежди да бъдат „добри учители“ и стремежи за 

способността им да постигат стойностни цели. 

Желанието да инвестират и да се научат да постигат 
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тези цели подкрепя чувството им за способност. 

 За старшите учители чувството за способност, 

както на организационно, така и на педагогическо и 

междуличностно ниво, е резултат от изключителна 

устойчивост. 

 Като цяло способността на новите учители да се 

справят с конфликти е по-ниска от тази на старшите 

учители. 

 Трудността при справяне с конфликти поради липса 

на знания беше повлияна отрицателно само от 

измерението „Преподаване и междуличностна 

ефективност“на старши учители. Това означава, че 

учителите изпитват повече затруднения при 

справяне с конфликти поради липса на знания, тъй 

като тяхната преподавателска и междуличностна 

ефективност е по-ниска и обратно. 

 Освен това, на база констатации, може да се 

заключи, че няма пряк ефект от опита и 

устойчивостта върху трудността при справяне с 

конфликти поради липса на знания, тъй като цялото 

влияние се изразява в преподаването и 

междуличностната ефикасност и това влияе върху 

способността на учителите да се справят. 

 Това означава, че учителите отчитат по-високо ниво 

на професионално и квалифицирано справяне с 

конфликти като по-висока организационна 

ефективност и преподаване, и междуличностна 

ефективност. Това също означава, че моделите за 

справяне с конфликтите се влияят от аз-

концепцията, която медиира други модели за 

справяне (както трудовият стаж, така и 

устойчивостта). 
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