
 

ІІІ (IV) НАЦИОНАЛЕН 

       КОНГРЕС по 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

    
    

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ 
 
 
 

София 
28-30 Октомври 2005 г. 



 
ІІІ (IV) НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 

по ПСИХОЛОГИЯ 
СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ 

 
 
 
 
 

Рецензенти: 
 

Проф. д.пс.н. Николов, П. Доц. д.пс.н. Янчева, Т. 
Доц. д-р Алексиева, Е. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Божинова, Р. 
Доц. д-р Гайдаров, К. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Зографова, Й. 

Доц. д-р Илиева, Сн. Доц. д-р Кокинов, Б.  
Доц. д-р Петкова, П. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Русинова, В.  

Гл. ас. д-р Михова, Зл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София 
28-30 Октомври 2005 г. 



СЪДЪРЖАНИЕ1: 

 

Секция 1: КОГНИТИВНА И ЛИЧНОСТНА ПСИХОЛОГИЯ  
i. Александрова Наталия  

ii. Байчинска Красимира, Савка Савова 
iii. Божинова Румяна, Ергюл Таир 
iv. Гарванова Магдалена  
v. Дилова Маргарита  

vi. Йовчев Димчо  
vii. Ковачева Светломира  

viii. Мадолев Васил 
ix. Николов Николай  
x. Попиванов Иво  

xi. Рачев Николай  
xii. Стефанова Маргарита  

xiii. Червенкова Велизара  
Секция 2: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

i. Алексиева Емилия 
ii. Алексиев Ивайло 

iii. Бардов Иван 
iv. Георгиев Николай 
v. Калинов Красимир 

vi. Калчев Пламен 
vii. Николов Бойко 

viii. Николов Бойко, Борислав Славчов, Роман Дражев 
ix. Христова-Славчева Евдокия  

Секция 3: ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ПСИХОЛОГИЯ 

i. Атанасова-Шумкова Ирина  
ii. Балтаджиева Йонка  

iii. Георгиев Любомир, Салем Гуман  
iv. Димитров Иван  
v. Досева Натали  

vi. Евтимов Стоян  
vii. Калфова Лидия  

viii. Колчева Надя  
ix. Костадинова Красимира  
x. Лазарова Любка  

xi. Манчева Русанка  
xii. Михалкова Станка  

xiii. Муфтах Али Ахмед 

                              
1 Докладите в секциите са подредени по азбучен реда на фамилните имена на първите автори. 



xiv. Николов Петър  
xv. Славчова Анастасия  

xvi. Стоянова Цветанка  
xvii. Тагарева Кирилка  

xviii. Трифонова Мария  
xix. Цветкова Йоана  

Секция 4: СОЦИАЛНА, ЕТНО И ПОЛИТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ 
i. Андреева Людмила, Соня Карабельова 

ii. Валенсиа Хосе, Зорница Ганева 
iii. Джонев Сава, Елена Неделчева 
iv. Димитров Пламен  
v. Зографова Йоланда  

vi. Мурдзева-Скарик Олга, Ана Фричанд 
vii. Паспаланова Елена, Румяна Бинева 

viii. Русинова-Христова Антоанета  
ix. Славчева Гергана  
x. Стоицова Толя, Бистра Мизова 

xi. Стоянова Станислава  
xii. Филипова Милена, Цани Цанев 

Секция 5: ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ 
i. Джонев Сава, Ирена Емилова 

ii. Драганова Ружа  
iii. Драгова Соня, Виктория Недева 
iv. Илиева Снежана, Нели Трънкова 
v. Илиева Снежана  

vi. Карабельова Соня, Хайгануш Силгиджиян 
vii. Колев Добрил  

viii. Младенова Цвета 
ix. Ненова Анжелина, Анета Рашева, Бистра Ценова, Красен 

Даскалов, Илия Маринов 
x. Павлов Трифон  

xi. Пандов Евгений, Куню Палазов,Георги Дуганов 
xii. Петрова Ирена  

xiii. Пожарлиев Александър  
xiv. Русинова Веселина, Елисавета Сарцоска, Лидия Василева, Соня 

Жильова 
xv. Русинова Веселина, Светлана Райчева 

xvi. Русинова Веселина, Соня Жильова 
xvii. Сардзоска Елисавета  

xviii. Христов Желязко  
xix. Ценова Бистра  

Секция 6: КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ 
i. Александрова Анна, Ирина Тодорова, Джанет Брадли 

ii. Александрова Богдана, Евелина Богданова 
iii. Асенова Иванка  



iv. Бъчваров Стоян  
v. Велкова Десимира, Бистра Ценова 

vi. Кръстева Весела  
vii. Матанова Ваня  

viii. Петкова Мирослава  
ix. Пирьова Боряна, Нина Белова 
x. Попзлатева Цанка, Йорданка Енева 

xi. Райчева Маргарита  
xii. Стоева Теодора  

xiii. Христов Желязко  
Секция 7: ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ 

i. Атанасова Анета  
ii. Атанасов Никола, Димо Станчев, Гълъбина Тарашоева 

iii. Белопитова Катя  
iv. Велчева Рени  
v. Вешкова Лиляна  

vi. Вътева Весела  
vii. Георгиева Росица  

viii. Грошкова Теодора, Лиляна Цветкова 
ix. Дюлгерова Мариета, Златка Михова, Зоя Михайлова, Румен 

Георгиев, Жекова Милена, Камелия Ханчева 
x. Енева Йорданка  

xi. Илиев Илиан  
xii. Илиев Илиан, Лиляна Вешкова 

xiii. Йорданова Малина, Максимка Георгиева, Лидия Василева, 
Цветан Дачев 

xiv. Крумова Румяна  
xv. Лефтерова Дора  

xvi. Манова Милена 
xvii. Монов Христо  

xviii. Найденова Вихра  
xix. Николов Милен 
xx. Пеев Илия  

xxi. Станков Георги 
xxii. Хубенова Цветана  

xxiii. Цветков Димитър  
xxiv. Ямболиев Иван  

Секция 8: ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ 
i. Боев Тотьо  

ii. Гайдаров Калин  
iii. Гайдаров Калин, Анна Хаджигеоргиева  
iv. Димитров Георги  
v. Илиева Нели  

vi. Маджаров Емил  
vii. Проданов Михаил  



viii. Радковска Надя, Ангел Топкаров 
ix. Рандев Панайот  
x. Рандев Панайот, Илка Златарова 

xi. Станчева Блага  
xii. Тончева Тони  

xiii. Хаджигеоргиева Анна  
Секция 9: СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ 

i. Домусчиева-Роглева Галина  
ii. Мишева-Алексова Цвета  

iii. Мутафова-Заберска Юлия, Димитриос Пападопулос 
iv. Янчева Татяна  
v. Янчева Татяна, Цвета Мишева-Алексова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДГОВОР 

 

От 28 до 30 Октомври 2005 година в София на територията на Софийски 

университет “Св. Климент Охридски” се провежда ІІІ Национален конгрес по 

психология. За периода от предходния конгрес през 1982 година до настоящия 

момент, това събитие отбелязва двадесет и три годишна акумулация на научни и 

практически постижения, на образователен и организационен напредък, на 

национално и международно самоутвърждаване. Това е сложен процес, в който се 

появиха редица нови държавни и частни форми – университети, научно-

изследователски институти, консултантски агенции, центрове, фондации. 

Двигател на този прогрес са всички български психолози, работещи на различни 

равнища и в различни области на психологията както у нас, така и в чужбина.  

В съответствие със своите интереси и подготовка те се трудят в сферата на 

психотерапията, в превенцията и преодоляването на стреса, в управлението на 

човешките ресурси и мениджмънта, в училищното и семейното консултиране, в 

политиката, в полицията, в регулацията на взаимодействието между етносите. 

Психолозите станаха търсени и незаменими партньори в много базисни сфери на 

живота и социалните дейности – медицина, юриспруденция, педагогика, 

социология, икономическо поведение, спорт, национална отбрана. Добиха 

обществено признание и доверие. Използвайки прецизни, надеждни и ефективни 

инструменти на своята професия, те навлизат в най-интимната същност на 

човешката душа и взаимоотношения между хората, правят научни открития, 

помагат, предпазват. 

Близо едногодишната подготовка на конгреса събуди духовете на 

психолозите в цяла България и показа належащата необходимост от 

общонационална трибуна, на която да се демонстрират и интегрират усилията на 

множеството професионалисти и институции, посветили живота и мисията си на 

психологията. Най-големият национален форум на българските психолози 

демонстрира потребността от интензивно научно общуване, от обмен на идеи, от 



изграждането на компактна общност със свои специфични ценности, задачи и 

професионално достойнство.   

На поканата към психолозите да представят на конгреса резултатите на своя 

труд откликнаха внушителен брой автори. Заявки за международно участие 

изпратиха колеги от Македония, Русия, Франция, Германия, Гърция, Йемен, от 

Европейската федерация на психологическите асоциации. Повече от сто от 

участниците успяха навреме да подготвят и предадат своите доклади, за да бъдат 

те включени в сборника на конгреса, който ще остане паметен в историята на 

българската психология, с това че отразява равнището на научното мислене на 

настоящото поколение български психолози, техния устрем и успехи. 

Докладите и съобщенията са обединени в осем направления, всяко от които 

оформя самостоятелна глава в настоящия сборник: 

1. Когнитивна и личностна психология; 

2. Методология и методи на психологическите изследвания; 

3. Психология на развитието и педагогическа психология; 

4. Социална, етно и политическа психология; 

5. Трудова и организационна психология; 

6. Клинична психология; 

7. Психотерапия и консултативна психология; 

8. Юридическа психология; 

9. Спортна психология. 

Богата, разноцветна и разнолика е палитрата на българската психология. Тя 

показва, че интеграцията на нашата психологическа наука с европейската и 

световната общност е факт, изпреварил формалното приемане и интеграция на 

България в Европейския съюз. Заслуга за това имат всички български психолози. 

Настоящият сборник го доказва недвусмислено със своето богатство и 

акумулиран колективен научен капитал. 

Нека благодарим на българските психолози, че в сложния и противоречив 

процес на обществени сътресения и преосмисляне на ценности съхраниха искрата 

на безкористното познание и афинитет към човека! Нека това вдъхне гордост и 



вяра в смисъла на живота на всички онези труженици, посветили се на 

психологията, които избраха пътя на духовното израстване! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ  1 КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И 
ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА 



СПЕЦИФИКА НА СУБЕКТНОСТТА ПРЕЗ КЪСНИТЕ ЕТАПИ НА 
ОНТОГЕНЕЗА 

 
Александрова Наталия  

Проф., д.пс.н. – Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
 
Прилагането на субектния подход в последно време става приоритетен в 
изучаването на личностните структури, тяхното изменение и развитие. Така 
субектността се явява методологически принцип, а едновременно с това и предмет 
на изучаване Субектността това е интегративна личностна характеристика с 
медиативен характер, която осигурява адаптационните възможности на старите 
хора. Тя може да се декомпозира и детайлно да бъде проанализирана. В резултат на 
осъществени проучвания и интерпретации приехме, че вариативното съдържание и 
специфика на личностно-психологическите параметри детерминира качеството и 
особеностите на личностновата субектност на хората от напреднала и старческа 
възраст. По отношение на типа личностна субектност в двете изследвани от нас 
възрастови групи можем да констатираме, че вътре-личностната субектност е по-
характерна за старите хора и нетипична за лицата в напреднала възраст (60-74 год.), 
а външно-личностната субектност е по-характерна за хората в напреднала възраст и 
не е така типична за старите хора (над 74 год.). 

 
The subjectivnity peculiarities among elderly and old people.The subject approach is 
becoming more applied in the science research of the personal structures, their changes 
and development. In that context the subjectivnity is an integrative personal characteristic 
with specific mediative function giving the old people adaptive possibilities.It could be 
considered and be analyzed in detail. As a result of my research are established the specific 
personal determinants of the personal subjectivnity in late periods of the human life. Two 
types of the personal subjectivnity are determined in the research. One type – internal 
personal subjectivnity is more typical of the old people (after 74 years) and the external 
personal is more peculiar to elderly people( 60-74 years old).  
 
 

Прилагането на субектния подход в последно време става приоритетен 
в изучаването на личностните структури, тяхното изменение и развитие. Така 
субектността се явява методологически принцип, а едновременно с това и 
предмет на изучаване. Анализират се феномените на субектността, 
компонентите на субектния опит. Изучава се закономерното развитие на 
субектното начало в онтогенеза. В този смисъл все още остава с някаква 
степен на неопределеност субектността и нейните значения в качеството на 
предмет за изследване на отделни етапи от развитието на онтогенеза, по-
конкретно на късните етапи от живота и нейната онтологическа функция и 
значение. 

Субектността може да се анализира и като интегративно свойство, 
обединяващо в себе си компоненти на различни структури на личността и 
организация на нейните компоненти. Субектността това е интегративна 
личностна характеристика с медиативен характер, която осигурява 
адаптационните възможности на старите хора. Тя може да се декомпозира и 
детайлно да бъде проанализирана. 



Самото съдържание на субектността на стария човек представлява 
предпоставка, условие  и детерминира типизирането на субектността. Като 
системообразуващо образувание субектността определя и индивидуалното 
своеобразие на личността на стария човек Субектността е медиатор, който 
определя не само качеството на адаптивността на човека от напреднала и 
старческа възраст, но и неговото субективно благополучие, характеризира и 
обособява неговото качество на живот. 

В резултат на осъществени проучвания и интерпретации приехме, че 
вариативното съдържание и специфика на личностно-психологическите 
параметри детерминира качеството и особеностите на личностновата 
субектност на хората от напреднала и старческа възраст. 
Преди да проанализираме субектността на човека в старческа възраст ще се 
опитаме да я разгледаме като субект в рамките на изучаването на основните 
проблеми на психология на човека и личностните характеристики.  
Ананиев отбелязва, че “стареенето и старостта са свързани с индивидуалното 
развитие на субекта”. Хората имат различни личностни характеристики, 
израстват при различни жизнени обстоятелства като субекти и имат 
многочислени варианти на тяхното индивидуално жизнено развитие [3]. 

Социалната ситуация на развитието по време на старостта изменя в 
определена степен жизненият стереотип, изисква адаптация към новите 
външни условия. Старите хора са принудени не само да се приспособяват 
към новите си ситуации и външни явления, но и да приемат, да се адаптират 
към самите себе си. А това от своя страна, както и Ериксън изтъква, прави 
стария човек щастлив, когато старостта му дава чувство за цялостност и 
стабилност. Тази цялостност и стабилност може да се декомпозира в 
контекста на съдържателните процеси на вътрешната позиция на стария 
човек. Вътрешната позиция на този човек като структурна единица на 
неговата личност съдържа и репрезентира основните свойства на неговата 
цялостна личност, разкрива също така качественото своеобразие и дава 
възможност по-дълбоко да се разгледа индивидуалността на стария човек 
като субект – индивидуален и цялостен [8]. 
 На основата на сформираните по-рано качества на личността и 
възникналите в процеса на преминалите етапи от живота потребности и 
стремежи, той така или иначе пречупва въздействията на средата и 
(съзнателно или несъзнателно) заема по отношение на нея определена 
вътрешна позиция, както отбелязва Божович [4]. Тази позиция е своеобразно 
психологическо образувание, което възниква в резултат на съчетаването на 
системата от външни и вътрешни фактори и определя как стария човек се 
отнася към обективното положение, което той практически заема или би 
искал да заема в зависимост от особеностите на тази вътрешна позиция, 
която е системно образувание и зависи от отделните  компоненти на 
вътрешната позиция. А може би, в установяване на закономерностите на 
развитието на всеки възрастов период, в усилията да се схематизира 
съдържанието на вътрешната позиция на развитието е необходимо да се 
търсят същностните теоретични източници за разкриване на относително 



закономерните характеристики и психически особености, както и да се търси 
относителната по своето съдържание, но стабилна по проява личностна 
структура на старите хора. 

Във всичко това се разкрива универсалността на идеите на Божович. В 
цялата тази съвкупност от психологически особености има не само своето 
индивидуално своеобразие, но и илюстрира универсалността на човешката 
реалност, както и своеобразната цялост на личността, която обособява в 
определена степен типичността на психологическите характеристики на 
човека през последните етапи от неговия жизнен път. Божович утвърждава, 
че личността е цялостна психологическа структура, която възниква в живота 
и изпълнява определена функция във взаимоотношенията на човека с 
обкръжаващия свят (в този смисъл вътрешната позиция опосредства и 
пречупва въздействията на средата), при това личността на човека се изменя 
в рамките на изменението на субекта в обкръжаващата действителност. В 
този смисъл самото понятие преживяване придобива своето конкретно 
психологическо съдържание в напредналата и старческата възраст, тъй като 
чувството за идентичност, проявата на локализация на контрола, тревога, 
агресия и т.н. отразяват взаимоотношенията на субекта и средата, 
удовлетвореността или неудовлетвореността на субекта в неговите 
взаимоотношения с обкръжаващата го социална среда.  

Хуманистичната ориентация придобива своята онтологическа 
определеност в изучаването на психологическите особености на старите 
хора, на личностно-психологическата природа на субектността. За да може 
цялостно да бъде разбран старият човек като носител на всички тези негови 
значения, да осмисли цялата сложност на зависимости между тях е 
необходимо привеждането в единна картина на резултатите от изучаването 
на този човек, получени в изследвания проведени от позицията на широкото 
присъствие на психологическата наука. 

Подобни генерализирани картини за човека, които придобиват степен 
на цялостност при стария човек са, когато неговите индивидни, личностни и 
субектни характеристики се реализират в единство с всички техни 
взаимовръзки и опосредствания. Старият човек и неговата личностна зрялост 
основно се проявява в отношенията на неговата зрялост като субект, който се 
изявява преди всичко като субект на дейността като цяло, в живота си към 
другите и към себе си и то субект на творческата дейност, на творческия 
живот. 

Божович в своите непубликувани трудове анализира висшите 
психически функции през старостта, като си спомня за своята баба. 
“Необходимо е  да се уточни какво представляват от само себе си 
психологическите системи, чийто разпад води към разпад на личността при 
съхраняване на всички висши психически функции. Затова говори още 
Виготски, като има предвид в частност патологическите изменения при 
шизофренията. Видимо към разпад на личността (или нейното изменение) 
води разпадът на тези “психологически системи”, които носят в себе си 
истинската сила от висшите опосредствани потребности. Пример за това е 



деградацията на личността при старците: техните интереси, както и 
духовните потребности (храна, покой, егоцентризъм и пр.” се стесняват. 
Получават своето обяснение също така парадоксалните факти в психологията 
на старите хора – баба ми, която не можеше да събере разпиляните страници 
от тома на Балзак “Изгубени илюзии” можеше да го чете и да обсъжда 
съвършенно разумно неговото съдържание. Тя можеше да даде мъдър съвет 
затова, как трябва да се постъпи в един или в друг случай, но се опитваше да 
запали с клечка електрическата лампа. Понятно става също така и това, че 
различните личности по различен начин се разпадат, тъй като протича 
различно прегрупиране на висшите психични функции в зависимост от 
тяхната първоначална структура. Така също става по-ясно различието между 
развитието в онтогенеза и измененията на личността в зрялата възраст в 
онтогенеза върви формиране на психологическите системи, а в зрялата 
възраст – тяхното прегрупиране във връзка с обстоятелствата от живота” [4, 
5]. 

Божович  коментира и обобщава: “Да се преосмислят от тази гледна 
точка и измененията на характера през старостта – та нали тези черти се 
основават на качествата на личността, които също представляват системни 
новообразувания” [4, 5]. 

А всичко това не ни ли дава повод да помислим, а какво е това, което 
прави старата жена мъдра и битово безпомощна? Не е ли това опитът, 
знанията, а може би това е силният Аз, силата на духа. А може би това е тази 
субектност, която съхранява личността и мъдростта на хората от напреднала 
и старческа възраст? 

В процеса на функциониране на личността на стария човек се 
формират противоречиви представи за връзките между съществуващото и 
това, което трябва да бъде, а в по-широк план това е разминаване между 
личната ограниченост и универсалните възможности на човека и още по-
конкретно на стария човек. А такива противоречия могат да бъдат между: 
ситуационните изменения и същностните устойчиви отношения на 
личността, нейната качествена определеност; начините за организация и 
осъществяване от страна на субекта на неговите жизнени отношения и 
същността на Аз-а, в съответствие с който субектът трябва да построи своите 
жизнени отношения, своята адаптация към средата, към другите и към самия 
себе си; обективните условия на живота на личността, които изискват от нея 
определено ниво и качество на проява на отношението в поведението и 
реалният начин за обективиране на тези отношения и техните качества и т.н. 

Необходимостта от смяна на отношенията на личността доминиращо се 
определя от социума. Като пример за такава социална обусловеност е 
необходимостта от излизане в пенсия. Новата система на отношения често 
изисква нейното изграждане, което характеризира тази ситуация като задача 
на самоопределение и адаптация към новите условия. Намирайки се в 
определена ситуация, субектът може да осъзнае само тези фрагменти от 
ситуацията, които са му достъпни. 



Определящите характеристики на човека и особено на стария човек 
като субект, това са неговата уникалност, ценност. Субектността може да 
бъде наблюдавана само в нейните прояви в живота, в общуването, в средата 
(и в конкретни форми на живота и на дейността) на стария човек; в проявите 
на личността, в нейното самосъзнание, в различни аспекти на 
функционирането на личността. Субектността на стария човек се открива и 
за другите, и за себе си в целостността на Аз-а с устойчивата проява на 
личностни качества и отношение към другите и към самия себе си.  

Характеристиките на тези възрастови периоди на онтогенеза и 
познаването на личностната субектност като качество на човека от 
напреднала и старческа възраст представляват онази обективна основа, която 
формулира извода за необходимостта от сериозни психологически знания за 
старите хора от диагностично и конкретно психологическо естество. 

Усилията на психолози е необходимо да бъдат насочени към 
съхраняване на его интегративността на стария човек. В тази конкретна 
работа своето надлежно значение има и принадлежи на субектността на 
хората от късната възраст. 

Проведеното изследване позволява да се разкрие характерът на 
субектността на човека в напреднала и старческа възраст, като интегративно 
системообразуващо качество на личността, показващо възможностите за 
адаптация в този възрастов период към бързо изменящите се условия на 
средата и към самия себе си. На основата на изучаването на съдържателните 
характеристики в структурно отношение на компонентите на личностната 
субектност, в качеството на определящи са проявите на вътре-личностна и 
външно-личностна субектност на хората от късните периоди на онтогенеза. 

Вътре-личностната субектност се проецира в детерминирането на 
съхранеността на идентичността на лицата от напреднала и старческа 
възраст, т.е. ниски степени на нарушена идентичност или липса на такава; 
по-високи стойности на фактора активност и оценка; средно ниво на 
самоприемане и наличие на вътрешна локализация на контрола. 

Външно-личностната субектност на хората от напреднала и старческа 
възраст е представена в съдържателен аспект в проявите на някаква степен на 
наличие на нарушена идентичност (средно и средно-високо ниво на 
нарушена идентичност); относително по-ниски стойности на факторите 
активност и оценка; средно-високи и високи степени на самоприемане и 
наличие на външна локализация на контрола при лицата от същата възраст. 

По отношение присъствието на тези два типа личностна субектност в 
двата изследвани от нас възрастови периода можем да констатираме, че 
вътре-личностната субектност е по-характерна за старите хора и нетипична 
за лицата в напреднала възраст (60-74 год.). Напротив, външно-личностната 
субектност е по-характерна за хората в напреднала възраст и не е така 
категорично типична за старите хора (над 74 год.). 

Определено можем да кажем, че набелязаните тенденции, които 
илюстрират проявите на вътрешно-външно-личностната субектност показват 
хода на адаптация на възрастните хора и развитието на този процес на 



адаптация към установяването на по-устойчиви характеристики на 
личностната субектност на лицата от напреднала и старческа възраст. 
Направените изводи са подкрепени и от статистически процедури 
реализирани в емпирични изследвания. 

Диференцираният анализ на вътре-и външно-личностна субектност, е 
обоснован като такъв от специфичните особености на съдържателните 
компоненти и характеристики на тази субектност и тяхната широко 
инвариативна проява. Едновременно с това вътре-външната личностна 
субектност представлява обобщено системообразуващо образувание, което е 
повече или по-малко условно по отношение на анализ и обобщение, тъй като 
вътре-личностната субектност се констатира и при изследваните от 
напреднала възраст, но не се явява типична за тях. А така също външно-
личностната субектност се регистрира и при старите хора. 

Резултатите относно характера и съдържанието на личностната 
субектност по отношение на пола показва, че техните прояви са независими 
от възрастта. Наблюдават се приблизително еднакви тенденции, характерни с 
дадената възрастова група като цяло, към която принадлежи мъжът или 
жената. По-високи стойности се наблюдават при жените и в двете възрастови 
групи по отношение на фактора активност и за тях се оказва по-характерен 
външният контрол. Едновременно с това при мъжете по-характерни са 
високите степени на самоприемане и в по-голяма степен типична е 
вътрешната локализация на контрола. 

Тенденцията към по-категоричното преобладаване с възрастта на 
вътре-личностната субектност и стабилност на структурните характеристики 
на личностната субектност относно тяхното проявление показва хода на 
адаптация на възрастните и стари хора, а нюансираната представеност на 
техните личностно-субектни характеристики илюстрира  индивидуалния ход 
на протичане на този процес. Именно това още веднъж потвърждава извода, 
че хората в напреднала и старческа възраст представляват ярка 
индивидуалност сами по себе си. Тяхната индивидуалност е детерминирана 
не само от характера на личностната субектност, но и от своеобразното 
детайлизирано съдържание на нейните компоненти. От своя страна се 
очертава необходимостта от индивидуален подход в психологическата и 
социална работа с тези хора. 

Съвкупността от получените резултати служи да потвърди извода, че 
стареенето не означава еднопосочен процес, а активно приспособяване, за 
което получените данни посочват  възможностите на субектните качества на 
изследваните хора в напреднала и старческа възраст, както за тяхното 
съхраняване, а така също и за изменение по посока на ефективната им 
адаптация. Във връзка с това в светата на представените изследвания 
възниква необходимостта от подготовка на хората за стареене, чието 
решение не се изчерпва само с поддържането на физическото състояние на 
индивида, а изисква работа от страна на практическата психология за 
психологическата адаптация на лицата от напреднала и старческа възраст. 



При това, създавайки условия и разработвайки мерки за психологическо 
осигуряване тези хора да живеят, а не да доживяват годините си. 

На дадения етап на онтогенеза ние констатираме характера на  
личностната субектността на лицата от напреднала възраст, която е 
обусловена в известна степен от целия жизнен път на тези хора. Получените 
данни ни дават основание да изведем необходимостта от подготовка на 
човека в продължение на неговия живот за това, той да има личносно-
психологически възможности и личностна готовност за адекватна адаптация 
към бързо променящите се условия на живот и среда. 

Заедно с това се определя и необходимостта от разработване на 
практически програми за работа с лицата в напреднала и старческа възраст, и 
то по посока на тяхната адаптация не само към средата, към другите, но и 
към самите себе си. 
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В настоящето изследане се прави първи опит да се разгледа националната идентичност през призмата 
на теорията за статусите на психосоциалната идентичност. Основната хипотеза на изследването е, че 
националната идентичност е субкомпонент на психосоциалната идентичност и подобно на 
идеологическата и интерперсоналната идентичност е динамичен конструкт, който може да бъде 
характеризиран чрез четирите статуса на психосоциалната идентичност - дифузия, мораториум, 
наложена и изградена. Изложени са резултати от емпирично изследване на 532 юноши, на възраст от 
16 до 21г. от цялата страна. По-конкретно са представени и интерпретирани резултатите от 
разпределението на статусите на националната идентичност в юношеска възраст, а също и 
взаимовръзката им с мотивацията за емиграция. Анализирана е  йерархията на ценностната система 
на българските юноши. Разгледан е евристичния потенциал на предложения подход към 
националната идентичност, както в теоретичен, така и в практичен план.  

 
Statuses of National Identity, Motivation for Emigration and Values in Adolescence 

 
This research is based on the theoretical assumptions of psychosocial identity status theory applied to the 
national identity concept.  We assume that national identity is a sub component of psychosocial identity, and 
alike interpersonal and ideological identity, is a dynamic structure which can be characterized by four 
statuses: achievement, foreclosure, diffusion, and moratorium. We present a research data regarding 532 
adolescents aged between 16-21 from all over the country. Particularly we present and interpret the results 
concerning the distribution of the national identity statuses and its relation with the motivation for 
emigration. The analysis of the value system hierarchy is also presented. The innovative potential of this 
approach to national identity is discussed both in theoretical and practical aspects.   

 
Въведение  

Съвременната социо-политическа и културна ситуация прави актуален проблема за 
националната идентичност, като психична структура, която не е идентична с етническата 
идентичност. Изследователската традиция в тази насока стъпва на теоретичните 
допускания на теорията за социалната идентичност, теорията за социалните категории  
[21] и теориите за когнитивното развитие на Пиаже и неопиажетианците [17]. 
Изследванията се опитват да дадат отговор на въпросите “Кой съм аз?” и “Къде съм по 
отношение на другите?”. Традицията в изследването на формирането на националната 
идентичност е много богата, но се ограничава с проследяване на измененията в 
самоопределянето на децата в детска възраст [16, 22].  Тя не дава отговор на въпроса за 
различните стадии в процеса на формиране на националната идентичност. Нашето 
изследване се опитва отговори именно на този въпрос – съществуват ли стадии в процеса 
на формиране на националната идентичност и кои са те?  

Националната идентичност в известен смисъл се надстройва над етническата, като 
вписва в полето от социални идентификации на индивида и елемента граждански избор (в 
термините на права и задължения). Това е особено важно предвид европейската 
перспектива пред България, която създава съвършенно нови условия за  младите българи, 
които ще могат да живеят и работят във всички страни на Европа. В близко бъдеще 
българският юноша ще е изправен пред граждански избор, не само къде да живее и 
работи, но гражданин на коя държава иска да бъде. Означава ли това, че етнически 
българи по произход, младите хора, които направят този избор, ще се самоопределят към 
друга национална група?  

В теоретичен план дименсията индивидуален (граждански) избор се посочва от 
някои автори като основна разграничителна линия между етническата и национална 
идентичност [7, 11]. Националната идентичност се разглежда като отделен етап в 



развитието, като по-висш етаж в психичната структура на личността, надстроен над 
етническата. Други автори посочват, че въвеждането на гражданския елемент в 
националната идентичност е вододел между двата типа социални идентичности [7]. В 
процеса на етническа идентификация индивидът е обект на въздействие без възможност за 
съзнателен избор в смисъла на самоопределение. Националната идентификация изисква 
задължително момента на субектност, на “доброволно културно приобщаване” [11]. В 
ежедневния живот на юношата това приобщаване придобива смисъла на избор - 
граждански и икономически - къде да продължи да се развива и реализира както в личен, 
така и в професионален план, както и каква националност би избрал. Всичко това прави 
изследването на формирането на националната идентичност особено актуално днес.  

Статуси на национална идентичност. За операционализация на националната 
идентичност бе използувана теорията за психосоциалната идентичност [18] и нейният 
дериват теорията за статусите на психосоциална идентичност [20]. Тази теория разглежда 
изграждането на идентичността от гледна точка на на две дименсии - самоопределеност и 
активност в избора. Това дава възможност успоредно с традиционно изследвания в 
психология на развитието компонент: степен на самоопределеност [16] да въведем и 
новия, актуален и широко дискутиран  аспект на националната идентичност: 
активността на избора.  

Посочените две дименсии – активност в избора и личностно самоопределение 
позволяват да се разграничават четири статуса на идентичност.  

 
Фиг. 1. Статуси на психосоциалната идентичност 

 
1) Изградена национална идентичност – индивидите имат висока степен на национална 

самоопределеност и активност в избора. Като резултат от активно изследователско 
поведение юношата е постигнал яснота по отношение на националната си 
принадлежност и влиянието й върху живота му; 

2) Наложена национална идентичност – характеризира се с висока степен на 
национална самоопределеност и ниска степен на активност в избора. Индивидът има 
яснота по отношение на своята национална идентичност, но не я е постигнал сам чрез 
проблематизиране, а я счита за нещо имплицитно, зададено от родителите му; 

3) Мораториум или криза на националната идентичност - недостатъчно силна и ясна 
национална самоопределеност и висока степен на активност в избора. Мораториумът е 
отлагане - въпросът за националното самоопределение е актуален и юношата усеща, че 

висока 
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принадлежността към българската нация ще окаже влияние върху житейските му 
проекти, но все още няма ясна национална идентичност; 

4) Дифузия на националната идентичност – характеризира се с ниска степен на 
национална самоопределеност и ниска степен на активност в избора. Юношата никога 
не е проблематизирал този аспект от своята идентичност не се интересува от това. 
 

Ценности в юношеска възраст 
Ценностната система е основния елемент на стабилната интерперсонална и   

идеологическа определеност, която рамкира психосоциалната идентичност на юношата. 
За съжаление в България изследванията,  посветени на формирането на ценностната 
система в юношеска възраст, са малобройни [4, 8, 10, 13]. Що се отнася до връзката между 
националната идентичност и ценностите тя също е много малко изучена [19, 23]. В 
българското изследователско пространство проблема за връзката между 
народопсихологията на българина и неговите  ценности е поставен от Генов, но 
емпирични данни отсъстват [6].  

Всичко това ни кара да фокусираме вниманието си върху ценностната система на 
юношите като използуваме теоретичния модел на Шварц [23]. Според него ценностната 
система като структура, която включва 10 категории, всяка от които обединява ценности с 
еднаква цел: сигурност, конформност, традиция, доброжелателност, универсализъм, 
себенасоченост, стимулация, хедонизъм, постижение и власт. Първите 5 категории 
изразяват колективистични интереси, а останалите 5 - индивидуалистични. 

 
Цел и хипотези на изследването 

Нашата цел бе да се изучи статуса на национална идентичност, мотивацията за 
емиграция и ценностната йерархия в юношеска възраст. Предполагаме, че статусите на 
национална идентичност ще бъдат неравномерно разпределени, като ще доминира  
наложена национална идентичност. Относно мотивацията за емиграция хипотезата ни бе, 
че юношите с наложена и постигната национална идентичност ще имат като цяло по-
ниска мотивация за емиграция в сравнение с юношите с дифузия и мораториум.  

Очаквахме също индивидуалистичните ценностни категории – себеутвържаване, 
хедонизъм, постижения и др. да заемат първите места в ценностната йерархия. .  
 
Методология на изследването 
Извадка.  

Обект на изследването са 532 юноши на възраст от 16 до 21г., ученици и студенти от 
различни училища и университети.  

 
Таблица 1. Структура на цялата извадка 

Образователно ниво Възраст Общо 
студенти Ученици 16 - 18г. 19 - 21г.  

жени мъже Жени Мъже жени мъже жени Мъже  
58 57 264 153 264 151 58 59  

115 417 415 117 532 
 

Методи 
1. Разширена методика за обективно измерване на статуса на идентичност [15], 

адаптирана за български условия от Байчинска, Стефанова. Надеждността на айтемите е 
от .72 до .74 (алфа на Кронбах). Надеждността на образуваните от айтемите променливи е 
също с висок алфа коефициент – от .67 до .75 [3]. 

2. Методика за изучаване на категориалната и дименсионална структура на 
ценностната система [23], българска адаптиция – Байчинска [1]. Направен е тест – ретест 
за извадка от 120 души в интервал от един месец. Установените коефициенти на 



корелация са от 0.45 до 0.76, при p<0.01. Индексите на надеждност по α-Кронбах са 
изчислени за извадка от 1113 души на възраст от 18 до 65 години, живеещи в столицата, 
големите и малките градове на страната. Коефициентите на вътрешна консистентност на 
отделните категории, дименсии и интереси варират от 0.53 до 0.89. 

3.  Методика на Тартаковски и Шварц за изучаване на мотивацията за емиграция 
[24]. Методиката включва 10 въпроса (α = .71) които отразяват 4 основни мотиви за 
емиграция: стремеж към сигурност, авантюризъм, материализъм и подкрепа от роднини.  

 
Резултати от изследването и интерпретация  
Както се вижда от фиг.2 мораториумът е доминиращ статус (63%), следван от лицата 

в дифузия (16%) и постигната идентичност (15%). Прави впечатление, че статусът на 
наложена идентичност е учудващо слабо изразен. Само 6% от извадката попадат в този 
статус, което е в противоречие с издигната от нас хипотеза.  

 

Фиг. 2. Разпределение на статуса на национална идентичност 

Националната идентичност е много тясно свързана с идеята за родственост и 
приемственост и ниският процент изследвани лица, попаднали в този статус е 
парадоксален, ако се интерпретира сам по себе си. Ключът към разбирането на ниския 
процент юноши с наложена идентичност се крие във възможността тя да се 
проблематизира. Това се изразява в статуса  мораториум, в който се намират повече от 
половината изследвани лица (63%). При това само 14% от изследваните лица, които 
попадат в този статус са в чист мораториум. Останалите 49% са в недиференциран 
мораториум, който има преходен характер – това е статус между наложената идентичност 
и чистия мораториум, тъй като се отличава с по-ниска степен на активност на избора.  

Водещото място на мораториума по отношение на националната идентичност 
вероятно е резултат от опита на юношите да се адаптират не само към българския социо-
културен контекст, а към глобалните социо-културни процеси. Тези процеси задават нови, 
по-широки граници на националната идентичност на индивида.  

Получените резултати могат да бъдат разгледани не само през призмата на 
статусите, но и от гледна точка на активността в избора. Данните показват, че 30% от 
юношите, участвували в нашето изследване, са проявили активност в избора. 
Останалите  70% от юношите се отличават с ниска степен на активност на избора.1 Тези 
резултати показват спецификата на българската национална идентичност. Възможността 
                                                 
1 Тук са включени статусите: недифиренциран мораториум (48%), дифузия (16%), наложена идентичност 
(6%). 
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за формиране на националната идентичност в съответстсвие с гражданския модел 
(европейски модел), чиято основна характеристика е свободния граждански избор, се 
създава едва в последните години във връзка с социалните промени и отварянето на 
България към Европа и света. Това е голяма културно-историческа промяна, която влияе 
върху процесите на формиране на националната идентичност днес. Исторически България 
се вписва по-скоро в т.н. етническия модел на национална идентичност [12]. Според 
Кръстева той е характерен за общности, в които обединяващ е родственият принцип и 
общият исторически наратив, обичаи, фолклор [9]. Членовете на такива общности не са 
имали  възможност за избор на своята националност. При тях не съществува отчетлива 
диференциация между етническото и националното. Едва днес при новите социо-
културни реалности, етническата и национална принадлежност могат да бъдат 
разграничени, а националната идентичност подложена на осъзнат избор. 

 
Психосоциална идентичност и мотивация за емиграция 
Хипотезата, че юношите с наложена и постигната национална идентичност ще имат 

като цяло по-ниска мотивация за емиграция в сравнение с юношите с дифузия и 
мораториум, се потвърди.  

Получените от нас данни показват:  
1. мотивацията за емиграция зависи от статуса на национална идентичност. 

Юношите от неопределените статуси (мораториум и дифузия) имат по-висока мотивация 
за емиграция, в сравнение с юношите от определените статуси (наложена и постигната). 

2. За всеки статус на национална идентичност са характерни различни мотиви за 
емиграция. “Материализмът” и “подкрепата от роднини”, биха мотивирали напускането 
на страната на лицата в дифузия и мораториум. Това ги отличава значително от техните 
връстници с постигната национална идентичност, които не намират че тези причини са 
важни за тяхното решение. 
 
Особености на ценностната система на  българските юноши 

Резултатите от нашето изследване показват, че йерархичната структура на 
ценностната система  се характеризира със следните особености. Тя е двувърха структура, 
която включва 5 нива (фиг.3)   
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Фигура 3. Йерархия на ценностните категории на българските юноши 
 

1) Хедонизмът и себенасочеността са ценности категории от първостепенна 
важност. С други думи, водещите мотивационни принципи в живота на българските 
юноши са свързани с индивидуалистични цели - търсенето на удоволствие и стремежа към 
независимост на мисленето и действията. Това напълно кореспондира с характеристиките 
на възрастта и  задачи на развитието, пред които са изправени юношите - автономизиране 
от родителите, създаване на нови емоционални връзки, експериментиране с нови роли, 
себедоказване и отричане на значимите авторитети. 

2) Постижението,  сигурността и доброжелателността, формират второто ниво на 
ценностната система на юношите. Постижението е свързано с ценности като успешен 
амбициозен, влиятелен. Тези ценности изразяват индивидуалистични интереси. 

 Категорията сигурност репрезентира ценностите на сигурността и стабилността в 
обществото. Данни от предишни изследвания сочат, че стремежът към сигурност, 
фиксиран на нивото на ценностите е характерен не само за тази възрастова група. [2,5]. 
Този стремеж е дълбоко вкоренен в вкоренен в националната ни психика, поради 
историческите повратности в съдбата на народа ни [14].  

Доброжелателността изразява потребността от привързаност и позитивна връзка с 
другите с цел обезпечаване развитието на групата. 

3) Стимулацията и конформизмът репрезентиращи съответно индивидуални и 
колективни интереси са на трето ниво, т.е. имат средна значимост. 

4) Ценностите на властта, заедно с универсализма са на 4-то ниво на йерархията. 
Това показва, че за юношите ценностите, свързани с влияние и контрол върху другите, 
авторитет и обществено признание не са особено важни. Това е естествено от гледна точка 
на социалния нонконформизъм, който е характерен за възрастта. Конфликтната на властта 
категория – универсализъм, също е слабо изразена. С други думи толерантността и 
запазването на благополучието на природата и на всички хора, също не са от особено 
значение за юношите. 

5) Традицията е на последно място в ценностната йерархия. Това вероятно е израз 
както на възрастовите особености, така и на това, че в модерното общество традицията 
често се превръща в символ на архаичното битие.  

Като цяло може да кажем, че при юношите доминират индивидуалистичните 
интереси, но едновременно с това е налице известна противоречивост в ценностната 
система.  

 
Заключение  
Нашето изследване е първи опит да се разшири концепта психосоциална 

идентичност, като към традиционно изследваните сфери: идеологическа и 
интерперсонална, се добави и националната идентичност. Понятието “статус на 
национална идентичност”, коeто въведохме, дава възможност за по-детайлно описание и 
проследяване на динамиката в развитието на националната идентичност в юношеска 
възраст, както на интраиндивидуално, така и на интериндивидуално равнище.  

Установената връзка между статуса на национална идентичност и мотивацията за 
емиграция разкрива нова и перспективна изследователска линия. Статусът на национална 
идентичност влияе не само  върху интензитета на мотивацията за емиграция, но така също 
и върху съвкупността от конкретни мотиви, които я изграждат. Тези резултати позволяват 
да заключим, че формиране на ясна национална идентичност, може да доведе до 
намаляване на емиграционната готовност на младите българи. 

Посочените особености на ценностната система допълват представата ни за  
българските юноши и техните мотивационни приоритети. Независимо от това, че 
себенасочеността и хедонизма доминират, важно значение имат също постиженията, 
сигурността и доброжелателността. Това означава, че индивидуалните интереси и 



стремежа към личен успех в известна степен се балансират от колективистичните 
интереси – стремежа към сигурност и добри взаимоотношения.  
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Настоящата статия има обзорен характер и на първо място разглежда концепции и изследвания, 
които третират негативните реакции на индивида, провокирани от медийните материали. Второ - 
представя наши изследвания относно влиянието на някои личностни особености като тревожност, 
склонност към агресия и други върху интерпретирането на негативни медийни информации. 
Изведени са основни закономерности, които допълват представата за влиянието на негативните 
медийни материали върху преживяванията, очакванията и поведенческите ориентации на личността. 

 
The presentd article has observative character. Its aim on the first place is to present some comceptions and 
reserches on the individual’s negative reactions provoked by mass media. On second place in the article is 
reported our research on  influence of some personal traits like anxiety, agresson and etc. on the individual 
interpretation of negative media information. Finally, conclusions about influence of negative mass media 
presentations on experiences, expectations and behavioral tendencies are proposed.        
 
 
 Медийни излъчвания и негативни преживявания на индивида 
 

Съвременният човек прекарва голяма част от времето си в среда, която по същността 
си е медийна. Това прави все по-актуално изучаването на влиянието на медийните 
излъчвания върху преживяванията и поведението на индивида. Един от проблемите, който 
занимава психолозите са така наречените страхови реакции∗, възникващи в отговор на 
определени медийни материали. Особено място се отделя на показваните от телевизията 
филми, в които се случват близки до реалността неща, обичайно пораждащи безпокойство 
и страх у човека, както и на продукции със специално измислени образи и ситуации, често 
с фантазен характер, предимно целящи да събудят страх и ужас у зрителската аудитория 
(т.нар. филми на ужасите). В тази връзка могат да бъдат посочени филмите "Психо", 
"Челюсти", "Птици", "Дракула", "Туин Пийкс" и др. Това не омаловажава и значението на 
предлаганите романи и разкази с подобни съдържания, между които особено място заемат 
книгите на Стивън Кинг и Диин Кунц.  

Част от изследванията в сферата на страховите реакции са посветени на влиянието 
на документалните филми, а също и на информациите с негативно съдържание, широко 
лансирани от пресата и телевизията [6]. Отбелязва се предпочитанието на новинарските 
емисии към военни действия, криминални прояви, катастрофи, пожари, земетресения и 
други негативни събития, случващи се някъде по света, т.е. информации събуждащи 
преживяване на тревога и страх. Засилването на тенденцията към показване на все по-
нагледни и изпълнени с ужас медийни продукти е съпроводена от задълбочаването на 
психологичните изследвания по отношение на закономерностите в проявата и после 
действието на страховите реакции. 

Какви механизми стоят зад страховата реакция провокирана от медиите, от какво 
зависи нейния интензитет и други са въпроси, които са подложени на специално 
проучване и концептуализиране. Приема се, че страховите реакции на индивида се 
основават на интерпретирането на определени образи, ситуации, събития като опасни. 
Поради подобие между реалния и медийния стимул, стимулите, които предполагат 
провокиране на страх в действителността предизвикват подобен, но по-малко интензивен 
отговор, когато са медийно представени. В основата на тази проява стои генерализацията 

                                                           
∗ Повечето автори, работещи в тази област под страхови реакции разбират тревога, безпокойство, 
потиснатост, страх и др. 
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на стимулите. В същото време трябва да се посочи, че интересът на човека към 
необикновени и страшни неща в медийните продукти е открит в равнището на възбуда 
(активация), което те предизвикват. Съществува и ниво на активация, което е възприемано 
като оптимално и то естествено е търсено от индивида. Подчертава се, че негативната 
емоционална възбудата е позитивно приета, когато тя е в граници близки до оптималните 
или малко над тях, каквито именно провокират медийните съдържания. Смята се, че 
емоциите възникнали при гледане или четене на "нещо страшно" обичайно не са 
прекалено силни, доколкото човек знае, че събитията не са реално случващи се в момента 
и той не е застрашен [24].  

В значителна част от случаите медийно провокираният страх, според изследванията, 
е свързан с притежаваната от човека емпатична способност или мисленото му поставяне 
на мястото на другия (героя от филма, разказа, романа и т.н.). Особено се преживяват 
заплахите към любимия герой [22, 23]. Възникването на страховата реакция във връзка с 
определени медийни материали има своите предпоставки и в опита на индивида. 
Предишен опит със стресиращи събития усилва емоционалния ефект на подобни медийни 
изображения [11, 21]. 

При медийно представяне на реално случили се събития, освен емпатичен елемент 
съществува отчитане на опасността за самия индивид, което вероятно засилва интензитета 
на негативните преживявания. Специално проведени изследвания с възрастни лица сочат, 
че изображения на насилствени действия се преживяват значимо по-силно, когато са 
представени като реално случили се, отколкото като измислени [6]. Актуален пример в 
тази насока са преживяванията на хората във връзка с настоящите наводнения в страната, 
които единствено са чули или видяли съответни медийни материали.   

Установява се, че освен кратковременен ефект посочените негативни преживявания 
в някои случаи се отличават с дълговременни измерения [18, 19, 12, 13]. Според 
изследване на Спаркс [18] например преживяването на продължителен страх се проявява 
по-често при жените, но мъжете също имат подобни оплаквания. Проучванията показват 
също, че този страх е съпроводен от трайно безпокойство, проблеми със съня, отбягване 
на плашещи филми, и др.[19]. 

Съществен принос в изучаването на интерпретациите на индивида на негативните 
медийни излъчвания имат изследванията върху детската аудитория. Според различните 
проучвания, използващи разнообразни методи, децата във възрастовата граница 3 - 8 г. се 
плашат от нещо, което изглежда страшно, но всъщност е безвредно (животни, тъмнина, 
фантастични същества) [14]. С нарастване на възрастта (9 -12 г.) децата започват да се 
страхуват от по-реалистичните изображения в медиите, което е резултат от промяната в 
развитието по отношение на разграничението реалност - фантазия [7, 16]. Поради това по-
големите деца започват да са особено чувствителни към новините и другите реалистични 
медийни материали като категориите, които най-често провокират страх са насилие, 
войни и бедствия. След 13 г. децата започват да се страхуват от медийни изображения, 
включващи по-абстрактни понятия като световни проблеми и заплахи от средата [10, 9]. 
Налице са основания да се приеме, че многократното излагане на новинарските емисии 
повлиява детските перцепции за реалността.  

Специален интерес представлява виждането, че честото възприемане на "страшни 
неща" води до снижаване равнището на преживяването. Приема се, че повторението на 
възбуждащите стимули, които медийните продукти съдържат, редуцират възбудата чрез 
основните форми на учене наричани привикване. Това от своя страна предполага и 
търсене на нови и по-екстравагантни излъчвания [24]. В същото време някои 
изследователи смятат, че има достатъчно данни, според които възприемането на плашещи 
съдържания не предполага задължително намаляване на съответните реакции, а в някои 
случаи дори ги усилва [8, 15, 21]. Това поставя въпроса за сложните и недостатъчно 
изяснени механизми, които ги предизвикват.  
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Влияние на личностните особености върху интерпретацията на негативните 
медиини съобщения 
Определено внимание по отношение проявата на дискутираните негативни 

преживявания заслужават и личностните особености. Изследванията в тази насока са 
ограничени и с твърде фрагментарен характер. Някои изследователи откриват известна 
връзка между личностни особености като "търсене на преживявания" (sensation seeking), 
"макиавелизъм", "тревожност", предпочитания към копинг стилове и емоционалните 
отговори към плашещите медийни съдържания [17, 18, 19, 20]. Проведените от нас 
изследвания доказаха същественото влияние на личностните особености при възприемане 
на негативни медийни материали с информационен характер. Установи се, че то е твърде 
широко и се разпростира от интерпретирането на съответното съдържание до изграждане 
на представа за реалността като цяло и формирането на нагласи към негативния тип 
медийни излъчвания [1, 5, 2 и др.]. 

Резултатите убедително доказаха, че тревожността е личностна особеност, която 
съществено е свързана с проявата на страхови преживявания, независимо от конкретното 
съдържание на негативното медийно съобщение. Тревожния тип лица показват по-високо 
изразена реакция на страх, притеснение и безпокойство от ниско тревожните лица, както 
при информация за земетресения в страната, така и при съобщения за извършено 
публично убийство. Тази тенденция илюстрирана на фиг. 1 е изведена на базата на 
писмено изразени от изследваните лица реакции на медийна информация подадена по 
експериментален път.  
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Фиг. 1.Страхови преживявания при ниско и високо тревожните лица в отговор на 
различни медийни съобщения. (Високо и ниско тревожните лица се различават 
съществено по изразеността на отрицателните преживявания, както при съобщения за 
земетресения в страната (F=5,62; р= .004), така и при съобщения за извършено публично 
убийство (F=4,07; р=.001). 
 

Специфично отражение върху възприемането на негативната медийна информация 
имат и различията в личностната склонност към агресия. Лицата, при които тази 
склонност е добре изразена значимо по-малко показват страхови преживявания в 
сравнение с ниско агресивните лица при медийно съобщение за публично убийство. Тази 
тенденция е особено ясно изразена при лицата склонни към физическа агресия. 
Същевременно трябва да се посочи, че склонността към агресия е предпоставка за проява 
в по-голяма степен на интерес и вълнение, отколкото на страх и притеснение от медийния 
разказ за извършено убийство (виж фиг. 2).  
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Фиг.2 Преживявания на лицата с различна склонност към физическа агресия в 
отговор на медийна информация за публично убийство. (Лицата с висока склонност 
към агресия се отличават със значимо по-висока степен на интерес / вълнение (F=10,51; 
р=.000), в сравнение с ниско агресивните лица, при които първостепенно значение имат 
страховите реакции (F=3,28; р= .004). 

Трябва специално да се подчертае, че посочените преживявания при тревожните и 
склонни към агресия лица са съпроводени от съответни оценки и прогнози, които 
допълват представата за индивидуалната интерпретацията на медийните съобщения. Така 
например тревожния тип лица в по-голяма степен са склонни да мислят за предстоящо 
земетресение в България, отколкото ниско тревожните лица (доказателство в това 
отношение е връзката между тревожността и високите очаквания за земетресение r = 0,27; 
р=.02). 

Получените от изследванията резултати свидетелстват и за определени поведенчески 
ориентации - копинг стратегии, “режисирани” различно от личностните особености. Най-
общо те се делят на два типа - насочени навътре към регулация на собствените негативни 
преживяния и навън към контрол на случващите се негативните събития. Тревожния тип 
хора се опитват да се справят със страховите си преживявания основно чрез потискане 
изявата на емоциите или чрез изразяване на недоверие към лансираната информация. 
Докато лицата с ниска тревожност се ориентират към търсене на начини за справяне с 
проблемите и наблягат на необходимостта от превантивни мерки. В същото време лицата 
със слабо изразена склонност към агресия се опитват да се абстрахират от информацията 
за насилие като отбелязват, че тя не се отнася до тях. 

Един въпрос, който малко е поставян на обсъждане е личностната значимост на 
предлаганата от медиите информация. Според получените от нас резултати повишаването 
на личностната значимост на лансираната информация също е съществен фактор за 
проявата на определени закономерности при възприемането и осмислянето на медийния 
материал. Така например при тревожния тип личности то води до повишаване на 
негативните преживявания и прогнози, а също и до засилване на посочените по-горе 
поведенчески ориентации.  

Проведените от нас изследвания също така показват генерализиране на 
възприеманата информация, пренасяне на нейното значение от отделния случай върху 
реалността като цяло. Редица изказвания на изследваните лица доказват, че чутите в 
момента информации са повод за определени констатации и заключения, които се отнасят 
до реалността, в която живеем като цяло (т.е. надскачат  значението на отделния случай 
като такъв). Тук заслужава да се посочат изказванията във връзка със съобщението за 
публично убийство като: “Жестокостта и насилието са навсякъде около нас, те са станали 
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просто ежедневие”, “Това бутално убийство е поредното доказателство, че всичко в 
България се решава насилствено и чрез кръв”, “Един от зачестилите случай на 
саморазправа между престъпниците, което показва, че в страната цари беззаконие”. 
Отново трябва да посочим проявата на известни индивидуални различия. Тези 
констатации са по-типични за лицата с ниска склонност към агресия и високо равнище на 
тревожност т.е. лицата, които показват по-определено страхови преживявания при 
информация за насилие.  

Посочените по-горе тенденции бяха установени и по отношение на личностния 
оптимизъм и негативистични очаквания, както при възприемане на информация за 
природни бедствия, така и за социално значими събития (случая с българските медици в 
Либия) [4, 3]. 

Изложените по-горе тенденции добре кореспондират и с получените от нас 
резултати за индивидуалните нагласи към медийното насилие. Изследването, проведено 
със специално подготвен за случая въпросник, показа че с най-ниска нагласа към 
медийното насилие се отличават лицата с висока тревожност. По-ясно тя е изразена при 
склонните към агресия лица и най-изявена е при лицата високи по търсене на 
преживявания (усещания). Съществени са и различията по отношение изявите на 
отделните компоненти на нагласата. Изучаването на връзката на личностните особености 
с отделните аспекти на нагласите към медийното насилие (когнитивен, афективен и 
поведенчески компонент) показа, че за търсачите на силни усещания водещи са 
преживяванията, които медийния материал провокира. За високите по агресия лица 
привличаща е предимно поведенческата страна на показваното, а с нарастването на 
личностната тревожност се проявата стремеж към избягване на медийното насилие и 
особено на неговия емоционален ефект. Тази тенденция е добре илюстрирана от фиг.3. 
 

Фиг. 3. Нагласи към медийно насилие (когнитивен, афективен и поведенчески 
компонент) при лица високи по "търсене на преживявания", "агресия" и 
"тревожност". Лицата с висока тревожност се отличават с почертано ниски нагласи към 
медийното насилие като цяло, лицата с висока склонност към агресия демонстрират 
висока изразеност на поведенческия компонент, а лицата високи по търсене на 
преживявания - висок афективен компонент. (Доказана е и съществена връзка между 
посочените личностни особености и нагласата към медийното насилие, най-добре 
изразена между тревожност и нагласи - афективен компонент (r= -0,48; р= .000), между 
склонност към агресия и нагласи - поведенчески компонент (r= 0,48; р= .002), и между 
търсене на преживявания и нагласи - афективен компонент r= 30; р= .001). 
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Обобщение  
 
Представените по-горе резултати недвусмислено доказват, че медийната аудитория 

не е еднородна. Тя включва различни по своите особености  индивиди, за които 
негативните медийни съобщения могат да имат различно значение и смисъл, да 
предизвикват у някои интерес и приятно напрежение, а у други сериозни стресови 
преживявания. Склонността към агресия и тревожността ясно демонстрират тези две 
тенденции.  

Личностната интерпретацията на негативните медийни съобщения и 
съпровождащите я преживявания са свързани с определени поведенчески ориентации. 
Високите негативни интерпретации са предпоставка за преимуществено когнитивни 
стратегии на решение, а по-позитивните интерпретации за проектиране на реални 
действия, които могат да подпомогнат решаването на дискутираните в медийните 
съобщения събития. 

Съществено е, че начините на възприемане на отделното медийно съобщение 
рефлектират и върху обобщените представи за реалността като цяло. Негативните оценки, 
провокирани от отделното медийно съдържание се пренасят към оценките за реалността, в 
която живеем, което при отделни личностни типове може да бъде силно изразено. 

Според резултатите от настоящите изследвания личностното възприемане на 
реалистичната медийна информация е подобно на възприемането на актуалните събития. 
Различието вероятно се свежда основно до интензитета на преживяването, което е 
установено в проучвания визиращи общи закономерности на страховите преживявания в 
отговор на негативни медийни излъчвания. 

Спецификата на възприемане на негативните медийни материали в зависимост от 
личностните особености е отразено и във формирането на определени нагласи към тях 
(позитивни – негативни). Те дават възможност на индивида да прояви избирателност и 
сам да ограничи достъпа си до едни или други материали. (Остава обаче проблема за 
необходимостта от запознаване с текущите новини, репортажи и други подобни 
материали и с влиянието им върху голяма част от медийната аудитория - тревожни, с 
негативистични очаквания или хора със склонност към агресия - за техните преживявания, 
копиране на модели и др. Остава също въпроса за въздействието върху детската 
аудитория). 

Налице са основания да се предположи, че привикването, приспособяването към 
негативния тип информация при определен тип лица не се проявява или се проявява 
твърде ограничено. Съгласно получените от нас резултати високо тревожните лица 
остават чувствителни към представяните от медиите бедствия, насилия, и други негативни 
събития, независимо от системната им среща с тях. Това се вижда не само от страховите 
им реакции, но и от негативните им нагласи към възприемане на подобни медийни 
материали.  

Получените резултати имат и определена практическа стойност. Те свидетелстват, 
че системните негативни излъчвания могат да предизвикат сериозни стресови 
преживявания у голяма част от хората, да стимулират склонността към агресия у други, да 
съдействат за формиране на изкривена представа за реалността. Всичко това е сериозно 
основание медиите да ограничат излъчванията на негативен тип информации, да намалят 
тяхната зрелищност, да преосмислят мястото им като водещи новини. 
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ЦЕННОСТНА КРИЗА И РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ЦЕННОСТНАТА 
СИСТЕМА В УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ 

 
Гарванова Магдалена 

Редовен докторант – Институт по психология – БАН 
 

Статията акцентира върху социално-психологическите аспекти на ценностната криза. Това 
състояние се разглежда като необходима предпоставка за реорганизация на ценностната система и 
засилване на индивидуалистичната ориентация в условията на социален преход в България. 
Резултатите от емпиричното изследване показват, че хората без ценностна криза приписват по-
голяма значимост на колективистично ориентираните ценностни категории, полюси на дименсии и 
интереси, а индивидите с криза – на индивидуалистично насочените такива. В първата група се 
наблюдава вертикална категориална и дименсионална йерархия на ценностите. Ценностните 
приоритети са ясно очертани. В сравнение с нея лицата от втората група имат хоризонтална 
диференцираност на ценностната система и слабо формирани ценностни предпочитания.  
 
 
The paper puts an accent on the socio-psychological aspects of value crisis. This state is considered as a 
necessary prerequisite for reorganization of value system and increase of individualistic orientation in the 
situation of social transition in Bulgaria. The results from the empirical study show that people without value 
crisis attribute greater significance to value categories, poles of dimensions and interests that expressed the 
collectivistic motivation. On the contrary, these ones that stand for the individualistic motivation are more 
important for people experiencing value crisis. In the first subgroup, the vertical categorical and dimensional 
hierarchies of values are observed. Value priorities are clearly outlined. The people from the second 
subgroup have a horizontal differentiation of value system and a lack of value priorities.       
 

Въведение  
В съвременната психология проблемът за ценностната криза се разглежда най-вече в 

областта на психология на развитието на възрастните. Това психично състояние се 
определя като отсъствие на светогледна идентичност – недостатъчна идеологична, 
професионална или интерперсонална обвързаност (commitment) на индивида със света [4, 
6, 7]. Според Байчинска ценностната криза има две различни форми – идеологичен 
дефицит и идеологичен конфликт. Идеологичният дефицит представлява преди всичко 
загуба на жизнен смисъл, а идеологичният конфликт се характеризира с наличието на две 
или повече несъвместими по своето мотивационно съдържание идеологеми или т.нар. 
ценностни приоритети [1]. 

Редица хуманистично ориентирани психолози смятат, че кризите, в това число и 
ценностните кризи, са често срещани и необходими явления в нормалното личностно 
развитие [5, 11]. Последните се дефинират като онези проблеми или трудности, които 
индивидите срещат в процеса на оценяване [5, 8]. Полският психолог Олеш определя 
ценностната криза като състояние на напрежение, причинено от 4 симптома: 1) 
невъзможност да се организират личностните ценности в консистентна система; 2) 
чувство за загуба на ценностите; 3) липса на интеграция между когнитивните, 
афективните и мотивационните аспекти на ценностите, и 4) чувство за нереализация на 
ценностите [10]. Позитивното решаване на ценностната криза води до по-голяма 
увереност в себе си, упоритост, отговорност, зрялост и др., а негативното – до тревожност, 
ниска самооценка, неврози, чувство на неудовлетвореност и т.н. [5, 8, 10].   

В настоящото изследване интересът към ценностната криза се основава на 
предположението, че адаптацията на личността в условията на социална трансформация в 
България след 1989 г. ще води до постепенно засилване на ориентацията към 
индивидуализъм и реорганизация на структурата на ценностната система. В емпирично 
изследване на Байчинска се установява, че смяната на ценностните приоритети на 
индивидите в ситуацията на преход към демокрация е резултат от ценностната реверсия в 
макросоциалната рамка, която засяга дименсията индивидуализъм/колективизъм [2]. Би 
могло да се допусне, че ценностната криза се провокира от необходимостта на индивида 



да се приспособи към новата социална реалност. Тя е необходимо условие или 
предпоставка за засилване на индивидуалистичната ориентация и формиране на по-
адекватни на съвременната ситуация ценностни приоритети, т.е. е източник на промяна в 
ценностната система. С други думи, акцентът, който се поставя, е по-скоро върху 
социално-психологическите аспекти на ценностната криза, а не толкова върху 
нормативно-възрастовите или екзистенциално-жизнените. Затова анализът на 
особеностите на ценностите на лица в криза е направен в съответствие с теорията на 
Шварц за структурата на ценностната система, която притежава евристични възможности 
за описание на общества в преход. 

Според израелския психолог всяка ценност изразява определена мотивационна 
тенденция или цел. Различните ценностни категории, които на индивидуално ниво са 10, 
се формират от ценности със сходни цели. На базата на мултидименсионално скалиране 
(метода на най-малкото разстояние) Шварц установява следните ценностни категории: 
сигурност – безопасност, хармония и стабилност в обществото, отношенията и Аз-а; 
конформност – въздържане от действия и импулси, които могат да наранят другите и да 
нарушат социалните очаквания или норми; традиция – уважение и приемане на обичаите и 
идеите, които дадена култура или религия налагат на личността; доброжелателност – 
съхранение на благосъстоянието на хората от близкото обкръжение; универсализъм – 
разбиране, толерантност и защита на благополучието на всички хора и на природата; 
себенасоченост – независимост на мисленето и действията; стимулация – разнообразие и 
новост в живота; хедонизъм – лични удоволствия; постижение – личен успех чрез 
демонстриране на компетентност, съответстваща на социалните стандарти; власт – 
социален статус и престиж, контрол върху хората и ресурсите [12]. 

Десетте категории формират две биполярни дименсии. Първата дименсия, наречена 
от Шварц “себетрансцедентиране срещу себеутвърждаване”, характеризира 
отношението на индивида към другите хора. Тя противопоставя ценностите, акцентиращи 
върху приемането на другите като равни и грижа за тяхното благосъстояние, на 
ценностите на личния успех и доминиране над другите. Себетрансцедентирането 
обединява категориите универсализъм и доброжелателност, а себеутвърждаването – 
постижението и властта. Втората дименсия “откритост към промени срещу 
консерватизъм” характеризира отношението на индивида към риска. Тя противопоставя 
ценностите, акцентиращи върху независимата мисъл и действие, а също и желанието за 
промени, на ценностите на себеограничението, поддържане на традицията и стабилността. 
Откритостта към промени обединява ценностите от категориите себенасоченост, 
хедонизъм и стимулация, а консерватизмът – ценностите от категориите традиция, 
сигурност, конформност. 

Ценностните категории – универсализъм, доброжелателност, традиция, 
конформност и сигурност, изразяват колективните интереси, а останалите – 
себенасоченост, стимулация, хедонизъм, постижение и власт – индивидуалните интереси. 
Колективните и индивидуално ориентираните ценности представляват най-дълбинната 
или базалната структура на ценностната система [12]. 

Според Шварц в обществото и личността съществуват две относително 
противоположни тенденции – консервативна и модернизираща. Учителите могат да се 
разглеждат като представители на първата тенденция, защото са основни агенти в процеса 
на социализацията и трансмисията на ценности. Студентите са изразители на втората 
тенденция, тъй като са важен инициатор и двигател за нововъведенията във всеки един 
социум [13]. Изследванията на Байчинска установяват, че в българското общество 
бизнесмените и студентите репрезентират модернизиращата, а учителите и студентите-
богослови – консервативната тенденция в ценностната система [3]. Би могло да се 
допусне, че различната адаптация към новите социално-икономически условия на тези 
социално-професионални групи ще води до различна степен на преживяване на 
ценностната криза.            



 
Цел, задачи и хипотези на изследването 
Целта на настоящото изследване е да се анализира връзката между ценностната 

криза и реорганизацията на ценностите в условията на социален преход в България чрез 
изучаване особеностите на ценностната система на две контрастни групи – лица без и с 
прояви на криза. 

Задачите, които си поставя изследването, са следните: 
1) Да се установи влиянието на социално-професионалната принадлежност върху 
ценностната криза; 
2) Да се направи сравнителен анализ на значимостта, която индивидите без и с ценностна 
криза приписват на различните ценностни категории, дименсии и интереси; 
3) Да се опишат особеностите на категориалната и дименсионалната йерархия на лицата 
без и с ценностна криза. 

На базата на направения литературен обзор могат да бъдат формулирани следните 
хипотези: 
1) Социално-професионалната принадлежност ще оказва влияние върху преживяването на 
ценностна криза; 
2) Лицата без симптоми на ценностна криза ще приписват по-голяма значимост на 
колективистично ориентираните ценностни категории, полюси на дименсии и интереси, а 
тези с криза – на индивидуалистично насочените такива; 
3) Категориалната и дименсионалната йерархия на индивидите без ценностна криза ще се 
характеризира с по-голяма вертикална диференцираност, докато при тези с криза ще се 
наблюдава обратната тенденция. 
 

Методика на изследването 
Изследвани лица. Изследването беше проведено през юли-август 2005 г. в 

градовете: София, Стара Загора, Пазарджик, Враца, Девин и Кюстендил. В него взеха 
участие 97 души (45 мъже и 52 жени). Тяхната средна възраст е 33.80 г. (sd = 10.89). Със 
средно образование са 58.8%, а 41.2% от респондентите имат висше/полувисше. В 
съответствие с допускането за модернизиращата и консервативната тенденция в 
ценностната система бяха изследвани 3 социално-професионални групи – учители (30%), 
студенти (37%) и бизнесмени (33%). Използваният метод за събиране на първичната 
информация беше пряката индивидуална анкета. Изследването беше анонимно със средна 
продължителност около 25-30 минути. 

Методи. В анкетната карта бяха включени 2 въпросника: 
1) Въпросник на Олеш за изследване степента на ценностната криза – Value Crisis 
Questionnaire [9]. Той се състои от 25 въпроса, единият от които е маскиращ. 
Изследваното лице трябва да определи дали изречението е вярно лично за него или не. На 
всеки айтем се приписва стойност 2, ако той е оценен като изразяващ криза, и 0 – в 
обратния случай. На отговора “не знам” се приписва 1. Общият суров бал по скалата 
варира от 0 до 48. 
2) Метод за измерване значимостта на 56 ценности на Шварц – Schwartz Value Survey 
[12]. От участниците се изисква да оценят всяка една ценност “като ръководен принцип в 
моя живот”, използвайки 9-степенна скала (от 7 – най-важна до 0 – не е важна и [-1] – 
противоположна на моите ценности).  

Резултати и интерпретация 
Влияние на социално-професионалната принадлежност върху ценностната 

криза. Влиянието на социално-професионалната принадлежност върху степента на 
ценностната криза бе проверено с помощта на еднофакторен дисперсионен анализ. 
Резултатите показват липса на статистически значими различия между средните, което 
позволява да се приеме нулевата хипотеза (F = 0.75, p = 0.388). Следователно, социалната 



принадлежност не е фактор за създаване на индивидуални различия в степента на 
преживяване на ценностната криза. Първата хипотеза не се потвърждава. 

Влияние на ценностната криза върху значимостта на ценностните категории, 
дименсии и интереси. Влиянието на ценностната криза върху особеностите на 
ценностната система бе проверено чрез формиране на две контрастни групи – лица без и 
със силно проявена криза. Първите имат суров бал от 0 до 6, а вторите – от 21 до 48. 
Същата процедура използва и Олеш в своето изследване при създаването на тези субгрупи 
[10]. След това с помощта на T-тест бе установена статистическата значимост на средните 
стойности на отделните ценностни категории, дименсии и интереси. Резултатите са 
представени на таблица 1 и 2. 
  
Табл. 1. Средни стойности и стандартни отклонения на десетте ценностни категории при лица 

без и с криза. Посочени са още и T-стойностите 
 

Ценностна 
категория 

Ценностна криза T  
(df=61) 

Ниво на 
значимост 

(p) 
Лица без криза (N=34) Лица с криза (N=29) 

x  s x  S 
Сигурност 4.17 0.51 4.23 0.72 -0.50 0.619 
Конформност 4.12 0.71 3.81 0.92 1.86 0.067 
Традиция 3.29 1.22 3.05 0.98 0.99 0.323 
Доброжелателност 4.32 0.76 3.94 0.76 2.34 0.050 
Универсализъм 4.07 0.71 3.77 0.86 1.87 0.064 
Себенасоченост 4.47 0.56 4.22 0.68 1.99 0.050 
Стимулация 3.13 1.24 3.78 1.27 -2.44 0.020 
Хедонизъм 2.52 1.83 4.02 1.39 -4.24 0.000 
Постижение 4.15 0.93 4.13 0.83 0.09 0.932 
Власт 2.84 1.37 3.87 1.01 -3.90 0.000 

 
Както се вижда от таблица 1 ценностната криза оказва влияние върху значимостта на 

пет от десетте ценностни категории: доброжелателност, себенасоченост, стимулация, 
хедонизъм и власт. Лицата без криза в сравнение с тези с криза ценят в по-голяма степен 
доброжелателността и себенасочеността и в по-малка – стимулацията, хедонизма и 
властта. Различията между двете подизвадки са по-скоро по отношение на индивидуално 
ориентираните ценностни категории, а не толкова спрямо колективните. Тяхната посоката 
се очертава по-ясно от резултатите, представени на таблица 2. 

 
Табл. 2. Средни стойности и стандартни отклонения на двете биполярни дименсии, 

ценностните интереси и доминантната сила на себетрансцедентирането, консерватизма и 
колективните интереси при лица без и с криза. Посочени са още и T-стойностите 

 
Променливи Ценностна криза T  

(df=61) 
Ниво на 

значимост 
(p) 

Лица без криза (N=34) Лица с криза (N=29) 
x  s x  S 

Себетрансцедентиране 4.20 0.62 3.86 0.58 2.64 0.021 
Себеутвърждаване 3.50 0.99 4.00 0.79 -2.61 0.020 
Доминантна сила на 
себетрансцедентирането 

0.70 1.51 -0.14 1.24 2.83 0.006 

Консерватизъм 3.86 0.63 3.70 0.62 1.23 0.222 
Откритост към промени 3.37 0.99 4.01 0.87 -3.16 0.010 
Доминантна сила на 
консерватизма 

0.49 1.50 -0.31 1.33 2.63 0.020 

Колективни интереси 4.03 0.52 3.78 0.37 2.55 0.019 
Индивидуални интереси 3.43 0.85 4.00 0.57 -3.56 0.001 
Доминантна сила на 0.60 1.34 -0.22 0.90 3.24 0.010 



колективните интереси 
 
Резултатите показват, че хората без ценностна криза приписват по-голяма значимост 

на себетрансцедентирането и колективните интереси в съпоставка с лицата с криза, които 
ценят по-високо себеутвърждаването, откритостта към промени и индивидуалните 
интереси. Консерватизмът не се влияе от степента на ценностната криза. В първата група 
по-силно е изявена доминантната сила на себетрансцедентирането, консерватизма и 
колективните интереси, а във втората – на себеутвърждаването, откритостта към промени 
и индивидуалните интереси. Данните от таблица 1 и 2 разкриват, че като цяло за хората, 
които не преживяват ценностна криза, по-значими са колективистично ориентираните 
ценностни категории, полюси на дименсии и интереси, отколкото индивидуалистично 
насочените такива. При лицата с криза се наблюдава противоположната тенденция. 
Хипотеза 2 се потвърждава. 

Влияние на ценностната криза върху особеностите на категориалната и 
дименсионалната йерархия на ценностната система. За анализ на по-дълбинните 
различия в ценностната система на лицата без и с криза бе построен структурен модел на 
категориалната йерархия в двете групи. Използван бе T-тестът на Стюдънт за свързани 
извадки за всички двойки ценностни категории. Така се идентифицират онези от тях, 
които се отличават от гледна точка на интензивността си. На всяка категория бе приписан 
ранг (от 1 до 10). Ценностната категория с най-висока средна стойност получава ранг 1, а 
тази с най-ниска – ранг 10. Категории, между които не се установяват значими различия в 
техните средни стойности, получават един и същи ранг. Процедурата по построяването на 
дименсионалната йерархия в двете подизвадки е същата. Поради ограничения в обема 
резултатите от T-теста ще бъдат пропуснати. Ранговете на отделните ценностни категории 
и полюсите на двете дименсии са представени в графична форма съответно на фиг. 1 и 2. 
Тези от тях, които изразяват колективните интереси, са обозначени с тъмно кръгче, а 
спадащите към индивидуалните интереси – със светъл триъгълник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1. Структурен модел на категориалната йерархия при лица без и с ценностна криза 

 
Както се вижда от фиг. 1 категориалната йерархия на лицата без ценностна криза се 

състои от 4 нива – I-во: доброжелателност и себенасоченост (ранг 1.5); II-ро: 
конформност, универсализъм, сигурност и постижение (ранг 4.5); III-то: традиция и 
стимулация (ранг 7.5) и IV-то: власт и хедонизъм (ранг 9.5). Категориалната йерархия на 
лицата с ценностна криза в сравнение с първата група се отличава с по-слаба вертикална 
диференцираност в резултат на изравнената значимост на повечето ценностни категории и 
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споделения ранг между тях. Формират се 3 нива – I-во: сигурност, доброжелателност, 
себенасоченост, постижение и хедонизъм (ранг 3); II-ро: конформност, универсализъм, 
власт и стимулация (ранг 7.5) и III-то: традиция (ранг 10). Сравнителният анализ на 
ценностните приоритети (първо ниво в структурния модел) в двете подизвадки показва, че 
те са по-ясно изразени при хората, които не преживяват ценностна криза, отколкото при 
тези, които се намират в това състояние. Тези различия са отчетливо проявени в 
дименсионалната йерархия на двете групи лица (виж фиг. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Структурен модел на дименсионалната йерархия при лица без и с ценностна криза. 
Означенията са: СТ – себетрансцедентиране; КОН – консерватизъм; СУ – себеутвърждаване; 

ОП – откритост към промени 
 

При лицата без криза е налице еднолинейна вертикална дименсионална йерархия, 
която се състои от 4 нива:  I-во – себетрансцедентиране (ранг 1); II-ро – консерватизъм 
(ранг 2); III-то – себеутвърждаване (ранг 3) и IV-то – откритост към промени. При лицата 
с криза се наблюдава еднолинейна хоризонтална структура на ценностната система. Не 
доминира нито един полюс на дименсиите. Всички споделят еднакъв ранг – 4-ти. 
Сравнителният анализ на данните от фиг. 1 и 2 показва, че категориалната и 
дименсионалната йерархия в първата подизвадка се характеризира с по-ясна вертикална, а 
във втората – с подчертана хоризонтална диференцираност на ценностната система. 
Хипотеза 3 се потвърждава.       

Настоящето изследване установи, че социално-професионалната принадлежност не 
оказва влияние върху преживяването на ценностната криза, но тази хипотеза следва да 
бъде проверена с извадка с по-голям брой респонденти. 

Резултатите показват още, че хората без ценностна криза приписват по-голяма 
значимост на колективистично ориентираните ценностни категории, полюси на дименсии 
и интереси в сравнение с тези с криза, които ценят в по-висока степен индивидуалистично 
насочените такива. Би могло да се допусне, че във втората група е налице динамична 
тенденция в ценностната система, която е по посока на увеличаване на 
индивидуалистичната ориентация и води до нарастване на преживяването на ценностната 
криза. Това състояние най-вероятно се провокира от промените в макросоциалната рамка 
в България след 1989 г. Ситуацията на преход към демократично общество предполага 
ценностна реверсия или преобръщане. Основните ценности на социализма – равенство, 
социална справедливост, общонародна собственост и др., започват да се изместват от 
техните противоположности – свобода, богатство, независимост, себеуважение, частна 
собственост и др. С други думи, характерът на промените в социалния живот се отнасят 
преди всичко до доминантната роля на колектива или индивида. Преходът към 
демократично общество се изразява в смяна на ценностната ориентация – от 
колективистична към индивидуалистична. Адаптацията към новата социална реалност 
изисква реорганизация на ценностната система. Ценностната криза се разкрива като 
основен източник или предпоставка за трансформация на ценностите на индивидуално 
ниво и засилване на индивидуалистичната ориентация. Както изтъкват редица психолози, 
позитивното излизане от състоянието на ценностно напрежение води до по-ефективна 
структура и функциониране на ценностната система, а негативното – до дезинтеграция, 
неврози, чувство за неадаптивност и др. [5, 8, 10]. 
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Сравнителният анализ на категориалната и дименсионалната йерархия при лица без 
и с ценностна криза разкрива, че при първите се наблюдава вертикална, а при вторите – 
хоризонтална диференцираност на ценностната система. Най-вероятно по-ниската степен 
на вертикална йерархичност на ценностната система при хората, които преживяват 
ценностна криза, е резултат от това, че тя се намира в процес на трансформация. Старата 
йерархия на ценностите вече не е валидна, а новата още не е изградена. Това междинно 
състояние се изразява в повишаване на значимостта на едни категории и полюси на 
дименсии и намаляване на интензитета на други. Външен израз на тази динамика е 
изравняването на значимостта на някои ценности. Те се оказват на едно ниво и степента 
на йерархичност на ценностната система намалява. Според Олпорт и Маслоу основна 
причина за това е социалният натиск или конфронтацията между нови и стари ценности 
[5, 8]. За Олеш неконсистентността в ценностната система е една от най-често срещаните 
прояви на ценностната криза – индивидът не може да определи ценностните си 
приоритети или преживява конфликт между важни ценности [10]. Резултатите от 
изследването показаха, че най-ярката структурна особеност на ценностната система на 
лицата с криза е именно липсата на ясно изразени ценностни приоритети в сравнение с 
хората без криза.  

Заключение  
Настоящото изследване имаше за цел да изследва връзката между степента на 

ценностната криза и реорганизацията на ценностната система на индивидите в условията 
на социални промени в България. Акцентът беше поставен върху социално-
психологическите аспекти на ценностната криза. Интерес би представлявал въпросът дали 
лица в т.нар. стабилни периоди на развитието имат по-слаби прояви на ценностно 
напрежение в сравнение с тези, които се намират в преходните – попадащи, например, във 
възрастовата група 40-45 години (период, определян като криза в средата на живота в 
перспективата на жизнения път). Особен интерес предизвиква също и проблемът дали 
някои трагични жизнени събития като тежка болест или смърт на близък човек, развод, 
финансови трудности и др. не “отключват” ценностната криза. Или напротив, тяхното 
отсъствие или преживяването на щастливи събития (брак, раждане на дете, забележително 
лично постижение и др.) възпрепятства това състояние. Тези и други въпроси ще бъдат 
анализирани в бъдещи изследвания и публикации. 
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ЛИЧНОСТНИ КОРЕЛАТИ НА СТРАХА ОТ УСПЕХА 
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Изследвана е връзката на страха от успеха като личностно свойство с интензитета на поведенческото 
потискане (според теорията на Дж. Грей), потребността от сигурност, индивидуализма, потребността 
от постижение, екстраверсията и невротизма. Установява се положителна корелация на страха от 
успеха с интензитета на поведенческото потискане и отрицателна с потребността от постижение. 
Поведенческото потискане се разглежда като предпоставка за развитието на страх от успеха, а по-
ниската потребност от постижение – като негова проява. 
 
The paper presents an empirical study of the relationship between fear of  success and behavioral inhibition 
(according to the theory of J. Grey), need for safety, individualism, need for achievement, extraversion and 
neuroticism. Results show a positive correlation between fear of success and behavioral inhibition, and a 
negative correlation between fear of success and need for achievement. Behavioral inhibition is considered as 
a factor for the development of fear of success, and low need for achievement – as its manifestation. 
 
 Страхът от успеха представлява амбивалентно или дори негативно отношение на 
човека към собствените му реални или възможни успехи. Това отношение се дължи, най-
общо казано, на опасението, че успехите могат да имат отрицателни последици за него – 
например сблъскване със завистта на околните, влошаване на отношенията с тях, 
нарушаване на социални стереотипи (например когато жени постигат успех в “мъжки” 
области), обвързване със задължението да бъдеш винаги на веднъж постигнатото ниво и 
подобни. Страхът от успеха може да се прояви в привидно парадоксално поведение, при 
което хората сякаш сами саботират своите успехи или пък отбягват ситуациите, в които 
биха могли да постигнат успех. Съществуват редица данни, че страхът от успеха има 
времева и трансситуативна стабилност, което дава основание той да се разглежда като 
стабилна личностна диспозиция. 
 Обсъждат се различни причини за възникването на тази диспозиция.З.Фройд, 
който, изглежда, пръв е описал поведение от този вид, го свързва с Едиповия комплекс: 
даден успех може да символизира забранената от суперегото победа над родителя–
съперник и да води до несъзнавано чувство за вина [8]. 

 По-късно други психоаналитици сочат като причина за развитието на 
диспозицията ограничаването на детските стремежи към автономност и компетентност в 
първите години от живота. Когато обгрижващите детето реагират на тези негови 
стремежи с тревожност, тази тревожност се предава и на детето и у него възниква 
амбивалентно отношение към проявата на компетентност, която става едновременно 
привлекателна, но и застрашителна цел [напр.11]. 

Карен Хорни вижда причините за явлението в конфликтната ценностна система на 
християнското общество, което от една страна издига индивидуалния успех в ранг на най-
висша ценност, а от друга страна проповядва християнските ценности “скромност” и 
“смирение” [10].  

Матина Хорнър, въвела понятието “страх от успеха” в психологичната литература, 
го смята за присъщо главно на жените и го свързва с ролята на жената в американското 
общество от 60-те години, от която не се очакват ярки интелектуални и обществени изяви 
и те дори се смятат за “неженствени” [9].  

 
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ХИПОТЕЗИ 

Навярно всички изброени причини могат да бъдат фактор за възникването на страх 
от успеха в различните индивидуални случаи, а наред с тях биха могли да съществуват и 
други причини. В настоящето изследване изходихме от допускането, че някои  личностни 
черти биха могли да бъдат фактор за възникването на страх от успеха – свойства на 
темперамента, потребности и ценностни ориентации. Тези черти са следните: 



 
І. Свойства на темперамента 

1. Екстраверсия/Интроверсия: Предполагаме, че по-силната  
чувствителност към наказания, установена при интровертите, може да бъде предпоставка 
за това да се придава по-голямо субективно значение на отрицателните последици от 
успеха. Следователно, първата ни хипотеза гласи, че интровертите ще проявяват по-
силен страх от успеха от екстравертите.  
 

2. Невротизъм. Повишената чувствителност на невротичните личности  
към всякакви неблагоприятни събития може да доведе и до по-силен страх от успеха 
(втора хипотеза) 

3. Поведенческо потискане:  Понятието произхожда от теорията на  
Грей [3], която ревизира теорията на Айзенк за екстраверсията и невротизма. Тази теория 
постулира други две основни личностни черти – тревожност и импулсивност, които 
отразяват индивидуалните различия в чувствителността на две основни регулативни 
системи – системата за поведенческо потискане, която регулира избягването на неприятни 
стимули и системата за поведенческа активация, регулираща поведението, насочено към 
придобиване на желани цели. Дименсиите “тревожност “ и “импулсивност” могат да се 
представят като координатната система на Айзенк от екстраверсия и невротизъм, 
ротирана на 45 градуса. Хората с висока импулсивност са невротични екстраверти, а тези 
с висока тревожност – невротични интроверти. Карвър и Уайт са съставили 
себеописателни скали за измерване чувствителността на двете поведенчески системи. 
Предварително изследване показа, че скалата за поведенческа активация не корелира със 
страха от успеха, поради което в основното изследване включихме само скалата за 
поведенческо потискане [7]. Третата хипотеза гласи, че по-голямата чувствителност на 
системата за поведенческо потискане ще бъде свързана с по-изявен страх от успеха. 

 
ІІ. Потребности 
1. Потребност от постижение. По-силният страх от успеха би  

трябвало да се свързва с по-слаба потребност от постижение (четвърта хипотеза). Тя би 
могла да бъде както резултат на страха от успеха, така и предпоставка за него. 

2. Потребност от сигурност. Тъй като по-силната потребност от  
сигурност е свързана с по-голяма чувствителност към рискове от неблагоприятни събития, 
предположихме, че страхът от успеха може да корелира положително с тази потребност 
(пета  хипотеза). 

 
ІІІ. Ценностни ориентации  
Индивидуализъм/колективизъм. Предполагаме, че индивидуалистите по- 

малко ще се страхуват от неуспех, тъй като негативните реакции на околните ще бъдат от 
по-малко значение за тях (шеста хипотеза). 
 
 МЕТОДИ 
 Равнището на страха от успеха се измерва със специално създаден български 
въпросник [4]. Екстраверсията и невротизмът се измерват чрез въпросника ЕPQ на Х. 
Айзенк, адаптиран от Паспаланов, Щетински и Айзенк [5], поведенческото потискане – 
чрез скалата на Карвър и Уайт [7], потребността от постижение – чрез въпросника на 
Паспаланов и Щетински [6], потребността от сигурност – чрез въпросника на Величков и 
сътр. [1], индивидуализмът – чрез Българската скала за индивидуализъм и колективизъм 
(БИК), създадена от Герганов и сътр. [2]. 
Таблица 1 резюмира изследваните променливи, методите за тяхното измерване и 
статистическите хипотези. 
 



Таблица 1: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТНИ КОРЕЛАТИ НА СТРАХА ОТ 
УСПЕХА 
 

ПРОМЕНЛИВА МЕТОД ХИПОТЕЗА 
Екстраверсия EPQ Отрицателна 

корелация 
Невротизъм EPQ Положителна 

корелация 
Поведенческо потискане Скала за поведенческо потискане  Положителна 

корелация 
  Потребност от постижение Въпросник на Паспаланов и 

Щетински 
Отрицателна 
корелация 

Потребност от сигурност Метод за оценка на потребността от 
сигурност на Величков и сътр. 

Положителна 
корелация 

Индивидуализъм/Колективизъм БИК-скала  Отрицателна 
корелация 

 
Връзката на всяка личностна променлива със страха от успеха беше изследвана 
върху отделна извадка. Изследваните лица бяха студенти (по-голямата част) и 
работещи. 

 
 РЕЗУЛТАТИ 
 
 В Таблица 2 са представени резултатите от изследването.  
  
Таблица 2: КОРЕЛАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНЛИВИ  
                   СЪС СТРАХА ОТ УСПЕХА 
 
 
ПРОМЕНЛИВА 

        
N 

  
    R 

Поведенческо потискане       71  0,38* 
Потребност от постижение       43 -0,33* 
 
Индивидуализъм 

     
      30 

 
-0,09 

Потребност от сигурност      
      32 

  
0,03 

 
Екстраверсия 

     
      36 

 
-0,19 

 
Невротизъм 

     
      36 

 
 0,18 

 
Означения: N – брой изследвани лица; r – коефициент на Пирсън 

*- равнище на значимост 0,05 
 

Както се вижда от таблица 2 страхът от успеха корелира значимо единствено с 
поведенческото потискане и потребността от постижение, като корелациите не са високи. 
Разбира се, изводите трябва да бъдат предпазливи поради малките засега извадки. 
Единствено връзката с поведенческото потискане може да се приеме за сравнително 
надеждно установена. Следователно можем да заключим, че наред с разгледаните в увода 
средови фактори за развитието на страх от успеха (семейни и макросоциални), той се 
основава в известна степен и върху вродени темпераментови особености.  



За разлика от поведенческото потискане, връзката на страха от успеха с 
потребността от постижение не може да се интерпретира еднозначно в причинно-
следствен план. Най-убедително изглежда да се приеме, че по-силният страх от успеха и 
по-слабата потребност от постижение са елементи на един и същи комплекс от симптоми 
и имат обща детерминация.   
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ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА: СВЕТОВЕТЕ НА ЧОВЕКА 
 

Йовчев Димчо  
Хон. ас. – “Проф.д-р А.Златаров”, гр. Бургас 

 
В текста, базиран върху по-голяма работа, се анализират принципни въпроси на човешката психология.  
Предлага се модел на психиката на човека, наречен “парадигмален”. Човешката психика се определя 
като социокултурна и интелектуализирана. 
 
In the report, based on larger work a principal questions of the human psychology are analysed. A “paradigmal 
model” of the human psyche is presented. An emphases  are on sociocultural  intelectulysed nature of the human 
psyche.  
 
 
Този текст е писан на базата на много по-голяма разработка. Поради това-въпреки 
поясненията в скоби-неизбежно е фрагментарен. 
 
І..Базисни предпоставки 
1.Психиката възниква в еволюцията и съществува за да направи възможен материалния 
живот на организма във сложна, предметно организирана среда – тя е необходимия 
посредник в материалното взаимодействие на организма с неговата среда.  
2.Средата на човека е социално организирана. Раждайки се, всеки човек я заварва подредена 
от живелите преди него по определен начин. Така човек се ражда и формира не просто в 
материална среда, а в човешка  среда – в някаква човешка общност.(Тук чрез bold 
подчертавам, че в работата се следва в общи линии основополагащото разграничение на 
общност и общество, направено от Ф.Тьонис в едноименната му работа от 1887 г.) Човекът се 
формира в “приет-на-доверие-свят”(А.Шютц) 
3.Съзнанието на човека е качествено различно от психиката и на най-висшето животно. 
Концентриран израз на различието между човека и животното е езика. Само хората имат език 
– “езикът на животните” не е нищо повече от антропоморфизираща метафора… Човешка  
психика, респ. съзнание, е логически тъждествено на език. 
“В началните етапи на развитие на езика думата има симпрактичен характер. Може да се 
счита, че през първите, далечни от нас етапи на праисторията на човека думата получава 
своето значение само от конкретната практическа дейност: когато човек извършва някакъв 
елементарен трудов акт съвместно с други хора, думата се вплита в този акт…”-посочва 
А.Р.Лурия [3, 38, italic e по оригинал] 
Цялата по-нататъшна история на езика, според А.Р.Лурия, представлява “история на 
еманципацията на думата от практиката, на обособяването на речта като самостоятелна 
дейност, изпълваща езика и неговите елементи – думите като самостоятелна система от 
кодове  или казано с други думи, като история на формирането на езика в такъв вид, когато 
той започва да включва в себе си всички необходими средства за обозначаване на предмета и 
за изразяване на мисълта. Този път на еманципация на думата от симпрактичния контекст 
може да се нарече преход към езика като към синсемантична система, т. е. система от знаци, 
свързани един с друг по значение и образуващи система от кодове, които могат да се 
разбират и без да се знае ситуацията.”[3, 39, italic е по оригинал]. 
Възникването на езика като синсемантична система е решаващ пункт – по този начин, чрез 
езика като синсемантична система, е възможно съществуващите “всеобщи форми (схеми) на 
дейност”(Е.Илиенков) да бъдат логически и материално отделени от всички конкретни 
неща(които се явяват техни – на всеобщите схеми- конкретизации.. ) и, в известен смисъл 
противопоставени.. Така те (“всеобщите схеми”, ….в кр. сметка “значения”… ) могат да се 



изявят като съществуващи (по произход и същност) извън конкретните индивидуални 
съзнания-като общностен продукт, т.е. като продукт на общността, неизводим и несводим 
до (сумата от) индивидуалните съзнания. В езика всеобщите форми, които като идеални са 
безплътни(“нематериални”) намират своята “материализация”, своето “тяло” [което, 
изглежда е единственият начин да бъдат забелязани (макар и той несигурен…. )]. “Eзикът е 
също така древен, както и съзнанието; езикът е практическо, съществуващо и за другите хора 
и само с това съществуващо и за самия мене действително съзнание …съзнанието от самото 
начало е обществен продукт и остава такъв, докато изобщо съществуват хора…”[4,280]. Тук 
трябва изрично да се подчертае, че езикът, съзнанието, идеалното не са обществени защото 
са общи, а са  общи (в точно определен смисъл!!) защото са обществени (общностни)!  
Трябва да се отбележи и следното: 
1.Взаимодействието на хората – всеки с различни интенции, води до появата  (като резултат 
от това) на специфичен продукт без индивидуално авторство.   
2.Многократното повторение на определени операции води до създаването на „всеобщи 
схеми на действие” – също без индивидуално авторство. Този специфичен продукт – без 
индивидуално авторство е продукт, който от една страна е ничий, но от друга страна – поради 
това, е общодостъпен. 
3.Като такъв, този продукт е “даден” и може да бъде “усвоен” от всички и, така да се каже, да 
е налице у всеки….Затова може да изглежда, че “общото” е просто абстракция на “това, което 
се среща у всеки”, и по-нататък – общественото съзнание да е просто своеобразна абстракция 
на повтарящото се в индивидуалните съзнания. Това е кардинална заблуда – нещата стоят 
точно обратно… 
Основни образуващи на съзнанието, според А.Н.Леонтиев, са значението, личностният 
смисъл и сетивната тъкан.   Приемам(като пренебрегвам поради липса на място дискусията..), 
че “значение” е еквивалентно на “понятие”. Всяка дума има значение и предметна 
отнесеност. {вж напр. А.Р.Лурия[3,30]} 
По какъв начин са организирани значенията(понятия)? 
Тук си позволявам да предложа една аналогия, която според мен е много продуктивна – 
аналогия с науката. В науката е достатъчно добре описан феноменът “парадигма”. 
 
ІІ. Парадигма. 
Когато става дума за “парадигма”, огромната част от запознатите с проблематиката се сещат 
за Т.Кун, автор на “Структура на научните революции”…Колкото е популярен Т.Кун, 
толкова забравен се оказва неговият велик предшественик полският евреин, лекар-
епидемиолог Лудвик Флек и неговата пионерска работа “Възникване и развитие на научния 
факт. Въведение в теорията на стила на мислене и мислителния колектив”, издадена на 
немски език през 1935 г. в Базел…Самият Т.Кун го споменава в предговора на книгата си, но 
въобще не го цитира съдържателно. При това има защо – може да се твърди, че  книгата на 
Л.Флек е не по-малко ценна от тази на Т.Кун, написана 25 г.по-късно.В това отношение 
трябва да се отбележат поне три факта: 
1.Всички основни идеи на Т.Кун от “Структура на научните революции” се съдържат по един 
или друг начин в работата на Л.Флек..Нещо повече, някои неща, Т.Кун изглежда-поради 
различнипричини-не ги е разбрал или просто ги е пропуснал… 
2.Нещо, което има своето значение за психологията и хуманитаристиката въобще – 
психологическата култура на двамата е просто несравнима: Т.Кун се оказва просто 
стандартен вулгарен материалист, докато Л.Флек познава и цитира водещите психолози на 
своето време – Г.ЛьоБон, Е.Дюркем, З.Фройд, У.МакДугъл, Л.Леви-Брюл, Л.Гумплович, 
Х.Келзен... 



3.Л.Флек също използва понятието “парадигма”-при това точно в същия смисъл както и 
Т.Кун: “И така може да се говори за твърдо установени факти, които очевидно се явяват 
парадигма на много открития…”[7, 99]; “Този случай може да послужи за парадигма на 
много открития: определена нагласа – виждане на гещалта, внезапна промяна на нагласата – 
съвършено друго възприятие…”[7, 134,Bold и в двата цитата е от мен–Д.Й-в]. За мен 
приоритетът на Л.Флек е безспорен. 
Въз основа на това, аз ще използвам идеите на Л.Флек и Т.Кун като една единна теория…И  
така какво е парадигмата? 
”Парадигмата е това, което обединява членовете на научната школа, и, обратно, научната 
школа се състои от хора, които признават парадигмата.”[2,231]. Това е известното “кръгово 
определение” на Т.Кун от Допълнението от 1969 г.  В него двете реалности “научна школа” и 
“парадигма” се определят едно чрез друго, което създава определени трудности според 
Т.Кун[2, 221]. Това му разбиране ясно показва, че е пропуснал да прочете основополагащата 
работа на Ф.Тьонис “Общност и общество” и понятието му за общност, респ.духовна 
общност, каквато е научната школа, е, меко казано, доста  неясно… 
Научната школа е именно вид общност – по класификацията на Ф.Тьонис – “общност на 
духа”. Тя е “истински човешкия  и висш вид на общност.” [5,, 144, Bold е по оригинал]. Тази 
общност, според  Ф.Тьонис, има отношение към “смятаните за свещени места или почитани 
богове.””На този тип общност съответства отношение (на) дружба. Тя се базира на “общ 
дух”, “една вяра”, хората в нея са свързани в “една духовна връзка” и работят за “едно общо 
дело.”[5,146] 
Ясно е, че това, което обединява хората в една школа съдържателно не може да бъде 
отделяно от самата школа. Школата не е прост съвкупност от хора, както се разбира 
общността от традиционната социална психология, чиито схващания, изглежда, се споделят 
от Т.Кун…В крайна сметка, школата, както и всяка духовна общност е нищо без това, което я 
поражда и поддържа – “общ дух”, “една вяра” и т.н., - на практика има логическо тъждество 
между тези две понятия… 
Парадигмата може, в крайна сметка, да се сведе до система от общоприети твърдения 
(съждения). Подчертал съм “общоприети” просто защото “общоприетостта” на твърденията е 
най-важната тяхна характеристика, а не например тяхната истинност, доказаност или 
нещо друго…При това, трябва да отбележа, че една немалка част от тях(все едно колко – 
броят не променя твърдението ми) са недоказани и въобще недоказуеми. Това следва от 
теоремата на К.Гьодел (1906-1978), който през 1931 г. е доказал непълнотата на широк клас 
от формални системи, вкл. аксиоматичните теории на множествата и аритметиката на 
естествените числа – в такива системи винаги има положения, които в техните рамки са 
недоказуеми и неопровержими[по 6, 118]. Ясно е, че въпреки илюзиите на учените, особено 
“естествениците”, пълната доказуемост на една теория е една утопия – нещо абсолютно 
невъзможно – дори и чисто логически… Така че, парадигмата се оказва система от съждения, 
която, по принцип, не се отличава логически от конструкцията“приет-на-доверие-свят” на 
А.Шютц[8, 146].. 
Според А.Шютц “Социалният свят, в който човек се ражда и в който търси своите ориентири, 
се преживява от него като здраво сплетена тъкан от социални отношения, от знакови и 
символни системи…Смисълът на всички тези елементи на социалния свят в цялото му 
разнообразие  и при сложната му стратификация, както и самият модел на неговата 
структура, просто се приема на доверие от живеещите в него.”[8, 147]. 
Няма съществена разлика между учения, действащ в своята школа и човека, живеещ в своята 
култура…Ако попиташ някой защо нещо, което е част от парадигмата(т.е.парадигмално) е 
истина, той не обяснява…Отговорът му е, че това просто е истина, или че това е очевидно, 



или просто е факт... – точно така както би отговорил всеки човек, убеден в истинността на 
своя “приет-на-доверие-свят”.  
 
ІІІ. Основополагащи положения на Л.С.Виготски. 
Преди да формулирам същността на работата трябва да отбележа няколко базисни 
презумпции, формулирани от Л.С.Виготски: 
1.Разбирането на Л.С.Выготски за механизмите на психичното развитие на базата на теорията 
му за функционалните системи. Според него принцип на развитието на психиката на човека 
е, че на различните етапи се променят взаимоотношенията на различните психични функции. 
“Така в процеса на развитието …се изменят не толкова функциите…не толкова тяхната 
структура, не толкова системата на тяхното движение, колкото се изменят и модифицират 
отношенията, връзките на функциите по-между им, възникват нови групировки, които са 
били неизвестни на предишните степени. Поради това същественото изменение при прехода 
от една степен към друга се явава често не вътрешнофункционалното измемение, а 
междуфункционалното изменение, изменението на муждуфункционалните връзки, 
междуфункционалната структура.” [1, 110]. 
“Това преустройство на функциите – изменение на техните отношения, водещата роля на 
мисленето във всички –решително-функции, в резултат на което мисленето не се оказва 
една функция сред други, а функция, която преустройва и изменя всички други 
психологически процеси, ние наблюдаваме в преходна възраст.”[1,120,Bold e от мен – 
Д.Йовчев]. Въз основа на това разбиране на човешката психика, аз я определям като 
интелектуализирана психика. 
2.Разбирането на Л.С.Виготски за понятието и ролята на системата понятия: “Понятието е 
система от съждения, която съдържа в себе си отношение към все по-широка система. 
Преходната възраст е възраст на оформянето на светогледа и личността, на възникване на 
самосъзнанието и свързани представи за света. Основа за това се явява мисленето в понятия, 
и  за нас целият опит на културното човечество, външният свят, външната 
действителност и нашата вътрешна действителност са представени в известна система 
от понятия…”[1, 122, Bold  и подчертаване от мен – Д.Йовчев]….  
 
ІV.Парадигмален модел на човешката психика. 
Можем да направим аналогия между парадигмата в науката и парадигмата на една 
общност…Нещо повече - аналогия между парадигмата в науката и личностното съзнание, 
разглеждано като система от значения (понятия). 
Съзнанието на общността, респ. значенията, на които носител е общността, са организирани в 
парадигми–общностни парадигми… 
Всеки конкретен човек принадлежи към различни общности…В това си качество, той е 
“носител” на съответните общностни парадигми, респ.общностни системи значения.За 
хората, които са представители на различни общности, светът е различен – те живеят в 
различни светове. Дори и вървящите рамо до рамо абориген и изследовател-антрополог 
пребивават в различни светове !… 
Така, всеки човек има две основни негови определености - като: 
1. Елемент в по-голяма-социална-система В тази си определеност той е социален индивид. 
Като такъв той е напр. българин, мъж,бургазлия,психолог,учител,хоноруван асистент и т.н.     
2. Относително самостоятелна система – личност.  
Поради това и всеки човек се явява “носител” на множество парадигми – от една страна – на 
парадигмите на всички общности, към които принадлижи, от друга страна – на своята 
уникална личностна парадигма. Това означава, че във всеки човек “съжителстват” много 



светове…Адекватното поведение на всеки конкретен човек, в това отношение 
изисква(означава) мигновено “превключване”, преход от “един свят в друг”… 
За да се говори  за личностна парадигма трябва да се уточни въпроса със съществуването на 
индивидуалните значения – дали фактът, че не съществува индивидуален език е достатъчно 
основание да се твърди че не съществуват индивидуални значения?  
Поради липса на място, няма да излагам доказателства, а направо ще приема тезата, че 
съществуват индивидуални значения на личността(значенията на личността, а не значенията 
“носени” от конкретния човек в качеството му на  принадлежащ към различни общности–
като социален индивид.). Те са организирани в личностна парадигма. Личностната 
парадигма е същността на това, което  феноменно се явява като “идентичност на личността”- 
именно тя осигурява на конкретния човек себетъждественост и континуалност във времето-
въпреки променящите се ситуации и условия…. 
Хората имат различни личностни парадигми – именно в това е (реалната база на) тяхната 
различност…(а не индивидуалните различия в техните психофизиологични показатели, 
личностни черти, статуси и роли…. ). Но както е добре разработено и показано в теорията за 
парадигмите в науката, различни парадигми означава различни картини на света. 
За хората като личности светът е различен - хората живеят в различни светове...Дори и в 
хипотетичния случай на принадлежност към едни и същи общности, т.е когато конкретните 
хора са носители на една и съща конфигурация общностни парадигми, те живеят в личностно 
различни светове = имат различни личностни парадигми…  
Разбира се тази различност не може да се абсолютизира – тя има смисъл само там където и е 
мястото - в рамките на междуличностното сравнение…Нещо повече, много повече е 
относителната тъждественост на световете на хората – доколкото са представители на 
някаква общност(респ.общности), в качеството им на представители на тази общност, те 
“носят” (са “носители” на) един и същи свят и живеят в този общ свят… Само на базата на 
тази общност на световете, е възможно въобще взаимодействието и взаимното 
разбирателство на хората….Тук въпросът опира до нива на анализ…Ако това не се отчита, 
ще се стигне до колосални глупости… 
 
Чрез този парадигмален модел-когато се развие достатъчно добре - може да се постигне 
следното: 
1.Въвежда се в психологията принципът на значенията – в допълнение на принципа на 
сигнификацията…. Принципът на сигнификацията, добре очертан от Л.С.Виготски има 
своята сила и значение за обяснението на отношенията “психика – мозък”.Принципът на 
значенията идва за да помогне обяснението на отношенията “психика-
(социален)свят(живот)” 
2.Чрез това психологията започва да говори на  “езика на духа”, на който говорят всички 
хуманитарни науки. Науките, които говорят на “другия” език – езика на природата, 
респ.езика на природното тяло(вкл.т.нар.хуманна медицина и медицински науки като 
напр.психиатрията) са природни, а не хуманитарни науки…Впрочем въпросният “език на 
духа” е и езика на популярната психология – това което разбират и от което се вълнуват 
хората-непрофесионалисти в психологията.. 
3.Само така психологията – науката за най-човешкото в човека-неговия дух, може да заеме 
полагащото и се централно място в науките за човека – с всички последици от това….           
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Последователността в поведението  на личността в различни ситуации определя тенденцията и  да 
реагира  по характерен начин и това личностово своеобразие в ежедневието  се  обозначава с думи  - 
лексикални  единици. Придържаме се към идеята, че операционализациятя на личностните 
конструкти е свързана с езика /личностните черти се обозначават с думи/. 
Изследването е свързано с психологиятя на личността, обхваща 209 човека, диференцирани по пол в 
студентска възраст. Инструментариумът е методиката на личностовите дескриптори, българска 
модификация  Герганов, Тодоров.  Чрез метода на редуциране броя на главните променливи са 
изведени скали от личностови конструкти,  отнасящи се до пет-факторния модел на личността. 
Ценността на изследването е в опита да се изведат личностните дименсии  на основата на 
психолексикалния подход и практическото използуване на  Тезаруса на личностовите дескриптори за 
нуждите на диагностиката на личността  
 

AN ATTEMPT FOR DIAGNOSTICS OF THE PERSONALITY AT STUDENT'S AGE BY USING THE 
METHODS OF THE PERSONALITY DESCRIPTORS 
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The succession in the behaviour of a person in different situations determines his/her   tendency to react in a 
specific way and this personal peculiarity in the daily life is designated using separate words – lexical units. We 
adhere to the idea that the operationalization of the personality constructions is connected with the language /the 
personal features are designated with words/. 
The survey includes 209 people who are differentiated by sex at student’s age. The instruments used are the 
methods of the personality descriptors in Bulgarian language (Gerganov, Todorov). Through the method of 
reduction of the number of the main variables, scales of personality constructions have been extracted, referring 
to the five-factor model of personality (“The Big Five”). 
The importance of the survey is the attempt to derive personality dimensions on the basis of the psycho-lexical 
approach and to determine the practical applicability of the methods of the personality descriptors for the needs 
of the personality diagnostics. 
 
 

Поведението на човека се явява резултат от една или друга конфигурация на 
личностните черти. Според Олпорт (4) те са основно ядро в структурата на личността и 
определят постоянството и консистентността на поведението. Развитието на идеята за 
личностните черти е свързано с навлизането на статистическия инструментариум в 
психологията. Личностните черти не са абстрактни, те имат реални поведенчески 
описания. Придържаме се към идеята, че много от характерните черти са отразени с 
отделни думи -  лексикални единици. Още от времето на Кетел (2) естественият език се 
приема като основа за описание на личността.Операционализацията на  личностовите 
конструкти е свързана с езика и познаването на семантичните личностови полета. 
Психолексикалният подход, въведен в психологията още 30-те години  разкрива големи 
възможности на експериментално проверяеми теории за функционирането на човешката 
личност. (2 ) Според Герганов , каквито и теоретични конструкти да бъдат предложени в 
модел за личността, то тяхната проверка минава през думите и изразите на езика. Това 
налага да се изследват множеството думи, които носителите на езика използуват във 
всекидневието, когато правят личностни харатеристики или самооценки.(2) Като 
анализира думите, които са използувани за описание на хората в различни езикови групи в 
Индия и южните части на Тихия океан, Уайт изследва статистическата взаимовръзка 



между думите за личностните черти и установява, че хората в различните краища на света 
мислят за личността с еднакви по същество термини.(10) 

Използвайки  усъвършенствани статистически техники изследователите стигат до 
съгласие, относно дименсиите, с помощта на които може да се опише личността. 
Независимо, че въпросът за броя на личностовите фактори е повод за дискусии, то 
проведените изследвания на основата на лексикалната хипотеза , установяват единодуши 
около пет базисни фактори на личността  и това удовлетворява едновременно 
изискванията за простота,  прегледност и изчерпателност. (3) 

Пет-факторният модел  показва стабилността на индивидуалните различия и 
описва личността, независимо от културните различия в следните дименсии: (1,5,6,7'11) 
 

Екстраверсия   
общителен, енергичен, импулсивен, решителен -  тих, резервиран, боязлив 
 

Надежност /Благонодежност 
благонадежден,  приятелски, съчустващ  -  студен, безсърдечен,конфликтен, безжалостен 
 

Съзнателност 
съзнателен, организиран, отговорен  -  безгрижен, безотговорен,лекомислен  
 

Емоционална стабилност/ Невротизъм 
стабилен, спокоен, удовлетворен от живота -  лабилен, тревожен, неспокоен, капризен 
 

Отворен към опита / Култура 
 креативен, интелектуален , отворен -   обикновен, повърхностен,неинтелигентен 
 
Систематизираните черти в рамките на тези фактори са биполярни.(6,11)|Описанието им е 
изведено не само сред носителите на аглийски език. Репликиращи изследвания в 
Германия, Холандия, Италия, Китай, Япония, Русия, Чехия редуцират описателните 
конструкти до пет и доказват универсалността Пет-факторния модел в различни 
култури.|(3,8,10) 
 

Постановка на изследването 
 

Приемането на идеята за универсалността на „Големата петорка“ и възможността 
да се изведе личностовата структура на основата на таксономия от лексикални единици – 
дескриптори в различни езикови популации, провокира изследователския ни интерес към 
използуването на Тезаруса на личностовите дескриптори сред носителите на Български 
език  с диагностична цел. (2)  Авторите на тезаруса са изготвили списъка от прилагателни, 
характерни за  Българския език, с помощта на които  да се опише личността, 
съобразявайки се със следните параметри за думите : субективна честота, полезност за 
описанието на личността, социална желателност и яснота на значението. Направените 
психометрични изследвания водят до редуцирането на списъка до 172 думи. Като 
използуваме този списък от дескриптори за Българския език и на основата на 
психолексикалния подход имаме за цел да изведем структуроопределящите личностови 
дименсии,  чрез факторния анализ и редукциране  броя на главните променливи в 
българска популация.  
          Извадката обхваща младежка възраст – студенти. Младите хора през  периода имат 
определен вид автономност и психосоциална зрялост, сензитивни са към себе си и 
околните. Желанието да се подготвят и реализират професионално  кореспондира с 
въпросите, които биха могли да прогнозират личностовата ефективност и са свързани с 



чертите, които биха обезпечили този успех. 
Изследването обхваща 209 студенти от ПУ „П. Хилендарски“, 105 – жени и 104 -  

мъже от Юридически и Педагогически факултет. 
 
Процедура на изследване 

На изследваните лица се предоставя списък от 172  прилагателни, които изразяват 
различни човешки качества /Тезарус на личностовите дескриптори – Герганов,Е. ; 
Тодоров, В./, които те трябва да преценят доколко точно ги описват , като използуват 
следната скала :  
 
          -3  -  много неточно 
          -2  -  неточно 
          -1  -  по-скоро неточно 
            0  -  средно или неутрално 
            1  -  по-скоро точно 
            2  -  точно 
            3  -  много точно 
 
Процедурата на самооценяване по списъка е в рамките на 30 минути. 
За всяко изследвано лице се получават 172 измервания – скалови стойности, които се 
трансформират  в Z   стойности, свързани със стандартното отклонение на цялото 
разпределение.Трансформацията дава възможност да се правят сравнения между 
скаловите стойности на изследваните. 
 
Резултати и обсъждане 

Чрез техниката на Scree Plot, чиято идеология е извеждането на факторите по 
стамнината на кривата до преминаването на графиката и в права линия стана възможно 
извеждането на пет - факторното решение. Очертаните дименсии, отнасящи се до 
стуктурата на личността са ортогонални и независими. 

Сортирането на личностовите дескриптори по бал за всяко изследвано лице и 
редукцията броя на променливите, с метода на главните компоненти ,позволи да се изведе 
личностовия профил и да се дескрибират петте фактора, на основата на лексикалната 
хипотеза . 
 
 

Component Total % of Variance Cumulative % 
1 8.711 5.065 5.065 
2 8.369 4.866 9.930 
3 8.231 4.785 14.716 
4 7.432 4.321 19.037 
5 4.413 2.566 21.603 

 
Таблица  1.  Пет-факторно решение 

 
Интерпретацията на факторите е на основата на  получените баловите стойности  

по-които  всяко изследвано лице се самооценява по прилагателните – дескриптори от 
списъка. Поради ограничения обем е невъзможно публикуването на пет-факторното 
решение по стойностите на дескрипторите на изследваните лица. 

Разпознаването и обозначаването на факторите стана възможно, след 
съдържателното интерпретиране на ранжираните по стойност прилагателни, които влизат 
в състава на всеки един фактор.Чрез факторния  анализ на  думите – прилагателни от 



Тезаруса на личностовите дескриптори,  стана възможно диагностицирането  и 
описанието на личностовите дименсии в следния порядък от  характеристики: 

Първият очертан  фактор се определя от  думите-дескриптори :съзнателност, 
добродушен, грижовен, милосърден, грижлив, добронамерен, великодушен, 
състрадателен, любезен, чувствителен, внимателен, сърдечен, добросъвестен.Обозначихме 
го, като Надежност, Благонадежност. 
 

Вторият фактор  -  Екставертност и се определя от лексикалните единици : свенлив, 
твърд, шумен, бодър, издражлив, работоспособен, рискуващ, упорит, напорист, пробивен, 
земен, адаптивен. 
 

Третият фактор е Съвестност и конституира от личностните характеристики 
:съзнателност, старателен, съзнателен, последователен, съсредоточен, съвестен, усърден, 
дисциплиниран, трудолюбив, пестелив, взискателен, спретнат. 
 

Четвъртият фактор – Емоционална стабилност или Невротизъм, определящите го 
лексикални единици са импулсивен,  въздържан, кротък, спокоен, търпелив , уравновесен. 
 

Петият фактор –  Отвореност към опита / Култура  се определи от съдържанието на  
дескрипторите : творчески, обикновен, изтънчен, сладкодумен, непретенциозен, деен, 
интелигентен, интелектуален, непримирим, независим, начетен, етичен,неудовлетворен, 
любознателен. 
 

Полученото пет-факторно решение сред носителите на български език -студенти 
доказва универсалността на Голямята петорка и възможността и да дескрибира 
личностовите характеристики и индивидуални различия, независимо от културната 
среда.Резултатите са съотносими с изследователската практика сред носителите на други 
езици. 

Използуваният от нас  Тезарус на личностовите дескриптори , лексикалният анализ 
на баловите стойности на изследваните лица  и факторният анализ позволи да маркираме 
и определим съдържанието на структуроопределящите, личностови фактори.Описанието 
на личностовия профил от черти е на основата на естествения език. Използването на 
методиката  в практиката е обосновано и позволява диагностицирането на 
конституентните  личностови характелистики и  би могла да послужи за основа  на 
интерперсонални сравнения.    
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ЛИЧНОСТНИ ЧЕРТИ И ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ 
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В настоящото изследване се поставя акцент върху връзката между защитни механизми и един от 
видовете устойчиви психични образувания – черти на личността. Те динамизират с различна сила 
процеса на съхраняване на личната ценност. При пораждане на опасност да се осъзнае факта, че 
индивидът притежава нежелана черта, самата черта става стимулатор  за предотвратяване на тази 
опасност чрез блокиране на съзнанието.  Тук се разкрива, че чертите и техни равнища на развитие имат 
нееднакви блокиращи възможности, което се изразява в различия в броя и честотата на активизиране на 
защитни механизми.  
 
In this report we have put an accent on the connection between the defense mechanisms and one of the stable 
psychological features – the personality features. They give a different power to the process of keeping the 
personal value. If a danger occurs one should realize the fact that the person has a feature that doesn’t want.  
This feature becomes a stimulus for preventing this danger through conscious blocking. In the report it is 
revealed that the features and their levels of developing doesn’t have identical abilities to block which can be seen 
through the different number and frequencies of activation of defense mechanisms.  
 
 
Изследвания на З. Фройд [6], А. Фройд [5], А. Величков [1], A. Clarc [7], Ph. Cramer [8] и др. 
дават основание да приемем фактът, че личността много често преживява отрицателни 
емоции, свързани с опасността от обезценяване. Защитата на личностната ценност става чрез 
две основни групи от защитни механизми: а) външно изразени защитни поведенчески 
реакции; б) интрапсихични защитни механизми. Първият вид мерки стартират като 
безсъзнателни или частично осъзнати, или като напълно осъзнати. 
Вторият вид - защитните механизми - се включват автоматично, т.е. независимо от силата на 
волята и яснотата на съзнанието. Това става, когато се породи опасност от осъзнаване на 
мисъл, постъпка, намерение, които биха свидетелствали за собствената непочтеност, слабост, 
непълноценност. 
Тези механизми извършват своеобразен “психичен преврат” (З.Фройд), като заменят 
неприятното впечатление с друго, което е приемливо или въобще не допускат това 
впечатление в съзнанието. За целта се създава специален стадии за душевна организация за 
защита от опасността от осъзнаване на обезценяващия факт, включващи функциониране на 
един или няколко защитни механизми. Тези стадии, т.е. процеса на психична защита,  се 
обуславя от различни причини. 
Една от тях са чертите на личността. R.Plutchic, H.Kellerman, H.Conte [9] са едни от първите 
изследователи, които изразяват идеята, че личности със силно изразени черти на характера 
разчитат на определени защити. А. Налчаджян [3] развива схващането, че много нежелани 
черти биха фрустрирали индивида, ако той осъзнае тяхното силно присъствие у себе си. И 
тъкмо поради това подобни черти стимулират функциониране на защитни механизми с цел да 
държат извън пределите на съзнанието знание за тяхното съществуване у себе си. 
Имайки предвид тези позиции формулирахме предположението, че черти на личността стават 
мотив за активизиране на различна съвкупност от интрапсихични защитни механизми. За 
проверка на предположението изпъкна необходимостта от решаване на следните задачи: 1. 
Да се разкрие влиянието на черти на личността върху мобилизиране на един или на 
съвкупност от защитни механизми; 2. Да се разкрие ролята на степента на развитие на черти 
относно честотата на активизиране на конкретни защитни механизми. 
За  разрешаване на очертаните задачи приложихме два вида теста: а) Тест за психологическа 
защита, разработен от R.Plutchic, H. Kellerman, H. Conte [9] и с доказана от нас надеждност: 



чрез алфа на Конбах (α=0.70); б) Тест за измерване равнището на развитие на личностни 
черти,  разработен от В.Мельников и Л.Ямпльонскии [2]. Обработката на данните се извърши 
чрез прилагане на еднофакторен анализ и статистическата процедура Post Hok Test - за 
определяне различията във влиянието на чертите върху защитни механизми. В изследването 
взеха участие 235 лица, обучаващи се във ВУЗ, принадлежащи и към двата пола - възраст от 
19 до 26 години. 
Нагледно данните от емпиричното проучване са отразени на Фигура №1. Анализът на 
данните показва, че отделните черти проявяват нееднаква мобилизираща мощ. Невротизмът и 
психотизмът са черти, които стимулират включване по пет защитни механизми; депресията-
четири; социализацията и естетическата впечатлителност-по три; съвестността, 
асоциалността, сензитивността по два; активността, стеснителността, женствеността, 
интроверсията по един механизъм. Единствено чертата общителност не оказва влияние върху 
нито един защитен механизъм. 
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           F=3,881 P=0,022  
 F=5,226 P=0,006 
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фиг. N 1   Aктивизиращи възможности на черти на личността относно защитни 
 

 



Този факт е свидетелство, че чертите притежават различни обезценяващи възможности. 
Притежаването на почти всяка една от тях (нейна ниска или висока степен на развитие) става 
заплаха за положителния образ за себе си, тъй като тя подбужда към осъдително поведение. 
Потенциалното осъзнаване на непристойна част от своята същност (проявяваща се под форма 
на черта) носи различна степен на опасност за собствената ценност, което става мотив за 
активизиране и на различна съвкупност от защитни механизми. За предотвратяване на 
осъзнаването на „опасната черта”, която подбужда или е подбудила извършване на 
обезценяващо поведение,  се разчита на активизиране на един или съвкупност от защитни 
механизми.  
Наследствени и социални фактори обуславят развитие в различна степен на черти у хората. 
Най-общо това различие се анализира в три аспекта: като изграденост в ниска, средна и 
висока степен. Изследването показа, че черти на личността стават регулатори на 
функциониране на защитни механизми и че тази регулация се осъществява както от черта 
като цяло, така и от равнища на нейното развитие. Получихме данни, които свидетелстват, че 
ниска, средна или висока степен на развитие на редица черти стават контролиращи фактори 
относно честотата на активизиране на определени защитни мерки. Конкретен аспект на този 
вид контрол илюстрираме чрез чертата съвестност (Фигура №2). 
Фигура №2. Различия в стимулиращите възможности на чертата съвестност в зависимост 
от равнището на нейното развитие 
 

 
 
Представените на фигурата данни дават основания за констатацията, че съществуват значими 
различия в равнища на развитие на чертата съвестност. И по-конкретно: групата от хора с 
ниско развитие на тази черта съществено се отличават от групите със средна и висока степен 
на нейната изграденост. Това означава, че хората, които са формирали чертата съвестност в 
по-ниско равнище, те по-рядко ще активизират защитните механизми проекция и 
рационализация, за да скрият от себе си факта, че заслужават нравствено осъждане. И 
обратно, хората със средно и високо развитие на тази черта по-често ще стимулират двата 
защитни механизми. 
Представените данни и техните интерпретации дават основание да формулираме следните 
изводи. Първо, установи се, че чертите имат нееднакви стимулиращи възможности. Една част 
от тях, в сравнение с други черти, се оказват по-опасни за себеуважението. Тук се имат 
предвид чертите невротизъм и психотизъм. С цел да се предотврати силната фрустрация от 
тяхното осъзнаване, всяка една от тези черти става фактор за активизиране на пет защитни 
механизми. Друга част от чертите осъществяват по-ограничена защитна функция. Доказа се, 
че най-слаби стимулиращи възможности притежават активността, стеснителността, 
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женствеността, интроверсията, които активизират само по един защитен механизъм. 
Междинно място заемат чертите: психическа неуравновесеност, естетическа 
впечатлителност, съвестност и др., които стават фактори за импулсиране на два или три 
механизми.  
Второ, не всички черти на личността провокират включване на защитни механизми. Една 
част от тях участват в процес на безконфликтна адаптация към средата. Подобно участие се 
реализира от  чертата общителност. Възможно е при други изследвания да изпъкнат и други 
черти, които не се възприемат като заплаха за личната ценност.  
Трето, не всички защитни механизми са еднакво пригодни за блокиране на съзнанието, 
поради притежаване на неприемливи черти. Една част от тях преработват по-ефективно този 
вид заплашваща Аза информация и поради това те стават предмет на по-често стимулиране в 
защитния процес. Тук се има предвид механизмите проекция, регресия, формиране на 
реакция, заместване. 
Четвърто, регулиращи възможности се съдържат не само в чертата като цяло, но и в нейни 
равнища на развитие. Всяко равнище (ниско, средно, високо) има своя специфика и тъкмо то 
става фактор, влияещ върху честотата на стимулиране на определен защитен механизъм. 
Установи се, че всяка черта притежава равнище, което става по-често действащ импулс за 
активизиране на определен защитен механизъм. 
Пето, получените данни и техния анализ стават допълнителна основа за обогатяване 
практиката на психологическото консултиране. Посредством диагностициране наличието на 
отрицателни черти в личността на страдащия, се разкрива възможност за прогноза на 
защитните механизми, които ще се активизират в процеса на консултацията или при 
всекидневното междуличностно взаимодействие. 
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100 години след първото факторно-аналитично изследване на интелигентността, осъществено от 
Спийрмън, проблемът за структурата на интелигентността все още продължава да бъда актуален и 
продължава да е в състояние да генерира множество нови научни изследвания. Въпреки 
многобройните и убедителни доказателства събрани в полза на съществуването на йерархична 
структура на когнитивните способности, важни въпроси като тези дали съществува общата 
интелигентност или колко на брой са “широките” (broad) способности засега нямат окончателен 
отговор. Докладът представя резултатите от едно от малкото български изследвания, посветени на 
визираната проблематика. В литературния обзор са описани някои от по-големите постижения и 
тенденциите в развитието на съвременните факторно-аналитични изследвания. По-специални 
акценти са поставени върху две теми - представянето на някои интересни, но сравнително по-малко 
известни немски изследвания върху структурата на интелекта и върху първите резултати от 
случилият се вече синтез между когнитивната психология и психометрията. Посочените акценти 
имат пряко отношение към централната тема на доклада, а именно репликирането на факторите  Gf 
и Gc в обща база данни, акумулирана от три теста за интелигентност – Тест за изследване на 
когнитивните способности (ТИКС) и българските версии на немските тестове ИСТ-2000 и БИС-4. 
Резултатите от изследването показват ясно, че широки когнитивни способности като Gf и Gc са по-
скоро културни универсалии, отколкото артефакти на конкретни психологически тестове. 
 
This report presents the results from one of the few Bulgarian research on the structure of the intelligence 
ever conducted. The primary aim of the study was the possible detection of the Cattell-Horn-Carroll’s_Gf 
and Gc factors in data pool, combined variables from three intelligence tests – IST-2000, BIS-4, and TIKS. 
The secondary aim of the study was comparison of Jaeger’s Intelligence Model and the Cattell-Horn-
Carroll’s_Gf-Gc theory. By means of hierarchical and confirmatory factor analyses four secondary and one 
tertiary factors were identified. The replication of Gf and Gc was successful. The next secondary factors were 
creativity and working memory. On apex of pyramid a g-factor was apparent. Some important implications 
from the results for intelligence research and cognitive psychology were discussed. 
 
Въведение в изследването 
Проблемът за структурата на когнитивните способности вече почти столетие е водещ за 
факторно-аналитичните изследвания на междуличностните различия в областта на 
интелекта. Не знам доколко по принцип е вярно, че спецификата на изследователските 
въпроси в дадена парадигма издава нейните научни методи и средства, но за факторно-
аналитичната методология това е безспорен факт. Едва ли има нещо по-естествено от това 
да се очаква, че  едно факторно-аналитично изследване ще се занимава с проблеми като 
структура на личността, структура на интелекта или структура на ... еди какво си нещо. В 
крайна сметка факторния анализ е на първо място техника за класификация и от него се 
чакат преди всичко интересни дескриптивни модели, които след това експерименталната 
психология детайлно да проучва. При това той е толкова продуктивен в тази си роля, че 
дори изброяването на най-значимите, предложени през годините, факторно-аналитични 
структурни модели на интелекта е трудно – Спийрмън, Търстоун, Бърт, Вернън, Айзенк, 
Кетъл и Хорн, Майли, Гийлфорд, Йегер, Ройс, Керъл. Далеч преди днешното развитие на 
компютрите и комерсиалното предлагане на “user friendly” статистически пакети да 
направи очевиден факта, че факторният анализ позволява почти на всеки, без особени 
усилия да конструира своя собствена теория за факторите на интелигентността, 
изследователите осъзнават тази опасност и неизбежната зависимост на извлечените 
фактори от първоначалния подбор на тестовите задачи (Humphreys, 1962). Възможността 



за репликация на идентифицираните фактори в изследвания, използващи максимално 
разнороден тестови материал, както и полезността на факторните решения за обяснението 
на различни когнитивни или възрастови процеси отдавна са се превърнали в основни 
критерии за преценката на ценността на предлаганите структурни модели. 
В настоящето изследване са съпоставени два структурни модела на интелигентността, 
които удовлетворяват и най-строгите критерии за генералност, стабилност и научна 
ценност на своите фактори: Gf-Gc теорията на Кетъл–Хорн–Керъл (Cattell, 1941, 1987; 
Horn & Cattell, 1966, 1967; Horn & Noll, 1994, 1997; Carroll, 1993, 2003) и Берлинския 
модел за структурата на интелекта (БМСИ) на Йегер (Jäger, 1967, 1982, 1984; Jäger, Süß, & 
Beauducel, 1997). Доколкото ми е известно тези два структурни модела никога досега не са 
били тествани чрез обща база от емпирични данни, въпреки че Гиларди, Холинг и Шмид 
успяват да идентифицират факторите на Кетъл и Хорн в емпиричния материал на БМСИ 
(Gilardi, Hollig, & Schmidt, 1982), Йегер и Теш-Рьомер да извлекат факторите на БМСИ в 
The Kit of Reference Tests for Cognitive Factors на Френч и Екстрьом (Jäger & Tesch-Römer, 
1988), а Керъл да смята, че най-вероятно моделът на Йегер е съвместим с предложената от 
него тристратната теория за структурата на когнитивните способности (Carroll, 1993). 
Теорията за флуидната (Gf) и кристализирана (Gc) интелигентност е формулирана 
първоначално през 1941год. от Кетъл, но едва през 60-те години е била тествана и 
съответно доразвита. От тогава насам тя всъщност не се изчерпва с факторите флуидна и 
кристализирана интелигентност, а представлява йерархичен структурен модел, състоящ се 
първоначално от шест (Horn & Cattell, 1966), а по-късно вече от и девет (Horn & Noll, 
1994) широки способности и от няколко десетки първични фактора. Факторите на модела 
са често репликирани в различни бази от данни. Установените диференциални криви на 
Gf и Gc в процесите на стареенето привличат към теорията вниманието на множество 
изследователи. Реанализирайки данните от 461 факторно-аналитични изследвания, 
осъществени от времето на Спийрмън до към 1987 год. Керъл формулира йерархичен 
структурен модел на когнитивните способности, твърде близък до този, предложен от 
Кетъл и Хорн (Carroll, 1993). Най-съществената разлика между тях представлява 
приемането на общата интелигентност – докато Керъл смята, че изследванията досега 
категорично доказват съществуването на g, то Хорн счита, че общата интелигентност е 
“реификация на едно функционално единство, което в действителност не съществува” 
(Sternberg & Berg, 1986). Независимо от това, постепенно двата структурни модела 
конвергират в един общ Кетъл-Хорн-Керъл Gf-Gc модел на интелигентността, представен 
в схема №1. 
Първият ред на модела се състои от 69 първични или групови фактори, които на втория 
ред се обединяват в 8 широки способности: флуидна интелигентност (Gf), кристализирана 
интелигентност (Gc), памет и учене (Gsm), широко визуално възприятие (Gv), широко 
слухово възприятие (Ga), широка способност за припомняне (дългосрочна памет, Grl), 
скорост на когнитивните процеси (Gs) и процесуална скорост (време за реакция и време за 
решение Cds). Широките способности са дефинирани, както следва: 
Флуидна интелигентност – базови процеси на мисленето, които в минимална степен 
зависят от ученето и акултуризацията; 
Кристализирана интелигентност – умствени способности, които отразяват не само 
операциите на флуидната интелигентност, но и ефектите на опита, ученето и 
акултуризацията; 
Обща памет – памет, участваща във всички задачи, в които се налага да се научи и 
запомни някакъв материал; 
Широка визуална способност – участва във всички задачи, в които се изисква 
възприемане на визуални обекти; 
Широка слухова способност - участва във всички задачи, в които се изисква 
възприемане или дискриминация на слухови патърни – звуци или говор; 



Широка дългосрочна памет – участва във всички задачи, които изискват извличане на 
информация от дългосрочната памет; 
Широка когнитивна скорост – участва във всички задачи, които изискват бърза 
когнитивна обработка на информацията. Процесуалната скорост (време на реакция или 
време за решение) може да се разглежда и като дял на когнитивната скорост и като 
самостоятелен фактор от втори ред; 
На върха на пирамида, специално Керъл, поставя общата интелигентност g. Списъците на 
първичните и дори на вторичните фактори в модела са отворени. Според Керъл напълно е 
възможно да бъдат идентифицират допълнителни широки способности в области като 
език, познания, памет и учене или пък отразяващи качеството на преработката на 
информацията. Едни от най-често идентифицираните широки способности, липсващи в 
схемата по-долу са общите математически способности (Gq, N-Thurstone) и общата 
способност за четене и писане (Grw). Все пак броя на широките способности не 
надвишава 10 (Carroll, 2003).  

Схема№1 

Gf-Gf модела на Кетъл-Хорн-Керъл (Carroll, 1993) 
 

За целите на настоящето изследване е използвана операционализацията на Gf-Gf модела, 
направена за новата версия на теста за интелигентност на Амтауер ИСТ-2000 (Amthauer, 
Brocke, Liepmann, & Beauducel, 1999). Тестовият материал на ИСТ-2000  позволява да се 
измерват само две широки способности – Gf и Gc, но ако се приеме, че все пак общите 
математически знания също представляват широка способност, то в ИСТ-2000 има 
достатъчно задачи и за един Gq (N) фактор. 
 
Подобно на Gf-Gc модела, Берлинският модел за структура на интелигентността на Йегер 
притежава стабилна факторна структура, която неведнъж е била успешно репликирана в 
сравнително разнороден тестови материал (Jäger & Tesch-Römer, 1988; Sitarek, 1989; 
Schmidt, 1993; Pfister & Beauducel, 1993). Вероятно една от основните причина за 
твърдостта на БМСИ се корени в начина, по който моделът бил конструиран. Като 
изходен материал за изследването на факторната структура на интелигентността Йегер и 
неговите сътрудници използват огромен пул, състоящ се от повече от 2,000 различни 
задачи. От тях за изследванията те избират 191 задачи, прилагайки при селекцията два 
основни критерия - 1) научната ценност на отделните задачи (определя от това дали те са 

69 първични фактори, описани и идентифицирани от Керъл 
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маркери на фактори или дименсии, участващи в някой от по-известните структурни 
модели на интелекта) и 2) постигане на максимално разнообразие на тестовия материал по 
отношение на формалните или външни характеристики на задачите. Целта авторите била 
да конструират подходяща за администриране тестова форма, която същевременно да 
бъде възможно най-представителна за универсума от всички публикувани тестови задачи. 
В резултат от факторните анализи, Йегер конструира йерархичен, бимодален модел на 
интелекта. Той е представен в схема №2.    
 

Схема №2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берлински модел за структурата на интелигентността (Jager, 1982) 
 
На върхът на пирамидата на БМСИ отново стои общата интелигентност. След нея обаче, 
вместо обичайните широки способности, следват двата аспекта – “Операции” и 
“Съдържание”. Те сами по себе си не са способности, а представляват възможни начини за 
подредба на способностите. Например, когато разглеждаме факторното решение от 
позицията на съдържанието на тестовите задачи, участващи в изходните данни, ние 
откриваме едни фактори, ако разглеждаме същата матрица от интеркорелации през 
призмата на участващите при решаването им когнитивни процеси, то във факторното 
решение откриваме други фактори, различни от съдържателните. Единият аспект на 
класификацията пречи да се види другия. В аспекта или модалността “Операции” влизат 
факторите “Скорост на преработка на информацията” (В), “Памет” (М), “Творчество” (Е) 
и “Капацитет на преработка на информацията” (К), а в модалността “Съдържание” влизат 
факторите “Мислене с фигури” (F), “Мислене с думи” (V) и “Мислене с числа” (N). 
Всички те могат да се разглеждат като широки способности. Подобно на теорията на 
Кетъл, Хорн и Керъл, БМСИ е оставена отворена, както за нови фактори, така и за нови 
класификационни аспекти или моди. 
 
Правейки преглед на двата модела, общите черти между тях изпъкват ясно, но наред с 
това се забелязват и редица различия. Очевидно в БМСИ липсват задачи за 

Фактор g (обща интелигентност) 

В (скорост на преработка на информацията) 

К (капацитет на преработка на информацията) 

Е (творчество, богатство на идеи) 

М (памет, краткотрайно запомняне и възпроизвеждане) 

(мислене с фигури)  F 

(мислене с думи)  V 

(мислене с числа)  N 



операционализацията на Ga, докато в Gf-Gc теорията, задачите за творчеството са 
сравнително малко и там то представялва само групов фактор. Отвъд тези очевидни 
разлики обаче, е интересно да се съпоставят оперативните фактори на БМСИ с факторите 
Gf и Gc от модела на Кетъл и Хорн, тъй като и едните и другите представляват особен 
интерес за изследователите във връзка с все по-мощно навлизащия синтез между 
психометриката и когнитивната наука (Mislevy, 1993; Snow & Lohman, 1993; Lohman, 
2000; Süß, Oberauer, Wittmann, Wilhelm, & Schulze, 2002). Какво например представлява 
капацитет за преработка на информация – Gf или Gc? Първичен или вторичен фактор е 
творчеството? и т.н. Отговорите на тези и някои други въпроси бяха потърсени в 
настоящето изследване.     
 
Методология на изследването 
В изследването са използвани данните от 249 изследвани лица, решили три теста за 
изследване на интелигентността – Българската версия на ИСТ-2000 (Николов, Амтауер, 
Броке, Лийпман и Бодюсел, 2004), Българската версия на берлинския тест за структура на 
интелигентността, форма 4, БИС-4 (Николов, Йегер, Зюс и Бодюсел, 2005) и Тест за 
изследване на когнитивните способности (Николов, 2005). Берлинският тест за 
структурата на интелигентността представлява операционализация на БМСИ. Тестът за 
изследване на когнитивните способности пък е тест, преназначен за професионален 
подбор на държавни служители в МВР. Той се състои от 10 групи задачи – “Допълване на 
изречения”, “Словесни аналогии”, “Речниково богатство”, “Разбиране”, “Обща култура”, 
“Оценка на аргументи”, “Логически изводи”, “Правопис”, “Математически задачи” и 
“Матрици”. ТИКС бе включен в изследването, тъй като част от неговите скали са по-
традиционни и типични маркери на факторите Gf и Gc в сравнение със съответните скали 
на ИСТ-2000. Изследванията с ТИКС и БИС-4 бяха проведени в два отделни дни, в сесии 
с продължителност 2 и 3 часа, със съответните почивки. Данните от ИСТ-2000 са архивни 
и представляват резултати на изследваните лица, получени при тяхното кандидатстване за 
работа в МВР. Всички изследвани лица са на възраст между 19 и 23 години. В извадката 
преобладават мъжете 68 срещу 32 процента. 
Данните на изследваните лица от трите теста бяха събрани в обща база данни, 
трансформирани в z-стойности и накрая подложени на последователно на йерархичен и 
конфирмационен факторен анализ. Йерархичният факторен анализ бе осъществен по 
процедурата, стандартно прилагана в реанализите от Керъл (Carroll, 1993). 
Конфирмационният факторен бе осъществен с помощта на програмата Amos 3.2 (вж. 
Arbuckle, 1997).       
 
Резултати 
В таблица №1 са представени резултатите от йерархичния факторен анализ на скалите от 
тестовете ИСТ-2000, БИС-4 и ТИКС. С означения от IST 1 до IST 9 в първата колона на 
таблица №1 са дадени групите задачи от основния модул на ИСТ-2000: “Допълване на 
изречения”, “Аналогии”, “Намиране на общото”, “Аритметични задачи”, “Числови 
редици”, “Аритметични знаци”, “Геометрични фигури”, “Кубове” и “Матрици”. Следват 
скалите на ТИКС - “Допълване на изречения” (DI_R), “Словесни аналогии” (ID_R), 
“Речниково богатство” (RB_R), “Разбиране” (RZ_R), “Обща култура” (OI_R), “Оценка на 
аргументи” (OA_R), “Логически изводи” (IZ_R), “Правопис” (PR_R), “Математически 
задачи” (MA_R) и “Матрици” (MT_R). Накрая в колоната са оперативните фактори на 
БИС-4 - “Скорост на преработка на информацията” (от В1 до В3), “Памет” (от М1 до М3), 
“Творчество” (от Е1 до Е4) и “Капацитет на преработка на информацията” (от К1 до К4). 
Променливите от БИС-4 са не отделни групи задачи, а представляват агрегати (суми) от 
няколко групи задачи. Това е направено, за да се повиши вътрешната консистентност на 
групите задачи в БИС-4 и на практика е процедура, прилагана и препоръчвана от Йегер 
(Jäger, Süß, & Beauducel, 1997). 



В йерархичния факторен анализ се идентифицират един фактор от трети ред (обща 
интелигентност) и четири фактора от втори ред – “Работна памет”, “Флуидна 
интелигентност”, “Кристализирана интелигентност” и “Творчество”. Решихме да наречем 
първия вторичен фактор “Работна памет”, тъй като той обединява факторите “Скорост на 
преработка на информацията” (В) и “Краткосрочно запомняне” (Gsm) и почти перфектно 
съответства на дефиницията “simultaneous storage and processing”, дадена на понятието 
работна памет от Бадли (Baddeley, 1986). Агрегатите на капацитета на преработка на 
информацията “товарят” в по-голяма степен фактор Gf, отколкото Gc. Факторите Gf и Gc 
се репликират безпроблемно в общата база от данни. Заедно с тях обаче се репликира и 
фактора “Творчество” от БМСИ. 

Таблица №1 
Йерархичен симултантен факторен анализ на скалите на ИСТ-2000, БИС-4 и ТИКС 

Скали Фактор 
от 3-ти ред 

Първи 
вторичен фактор 

Втори 
вторичен 
фактор 

Трети 
вторичен 
фактор 

Четвърти 
вторичен 
фактор 

IST_1 0.373314   0.495498  
IST_2 0.473637   0.578756  
IST_3 0.348722   0.511096  
IST_4 0.323539  0.482679   
IST_5 0.328458  0.526569   
IST_6 0.328877  0.561230   
IST_7 0.286808  0.572764   
IST_8 0.219881  0.400027   
IST_9   0.357382   
DI_R 0.288790     
ID_R 0.532030   0.349291  
OI_R 0.330643   0.309403  
RB_R 0.396197   0.388700  
RZ_R 0.415828   0.328987  
IZ_R 0.370120     

OA_R      
PR_R 0.491748 0.443484    
MA_R 0.576648     
MT_R 0.479086  0.497278   

B1 0.493797 0.253050   0.309989 
B2 0.551210 0.267980    
B3 0.585145 0.458756    
M1 0.547506 0.581695    
M2 0.226798 0.483045    
M3 0.389786 0.480288    
E1 0.384756    0.638019 
E2 0.346611    0.475440 
E3 0.505367    0.379132 
E4 0.448800    0.655201 
K1 0.644413  0.346635 0.272315  
K2 0.338742  0.252488   
K4 0.543372  0.418620 0.288656  
K3 0.586519  0.531658   

 
Резултатите от йерархичния факторен анализ бяха използвани за конструирането на 
конфирмационен факторен модел, състоящ се от 32 първични, 4 вторични и един третичен 
фактор (вж. Схема №3). За неговото потвърждение, за съжаление се изискват хиляди 
изследвани лица, с каквито ние не разполагаме. За да компенсираме това, използвахме 
техниката на случайно разцепване на общата база от данни и на формиране на множество 



случайни извадки, но въпреки всичко е редно да предупредим, че данните от 
конфирмационния анализ трябва да се приемат с резерви. 
 
Схема №3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конфирмационен анализ на данните от тестовете БИС-4, ТИКС и ИСТ-2000 
 
Като цяло резултатите от конфирмационния факторен анализ дават подкрепа за 
постулирания модел. Стойностите за индексите на съответствие CFI и AGFI са съответно 
0,862 и 0,678. Те не са перфектни, но като се има предвид сложността на тествания модел 
и малкото изследвани лица, все пак трябва да се приемат за задоволителни. По-важното е, 
че в направените от нас десетки проби, нито един друг модел съставен от същите 
променливи не получи по-добри или добри съпоставими с горепосочените индекси на 
съответствие. 
 
Обсъждане 
Резултатите от изследването показваха за пореден път стабилността на факторите Gf и Gc 
във факторно-аналитичните решения, при условие, разбира се, че за тях се използва 
достатъчно репрезентативна селекция от тестови задачи. Наред с този очакван резултат 
обаче, изследването даде и два други важни и никак не тривиални резултата. 
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Това е първо място факта, че “Работна памет” бе идентифицирана като отделна широка 
способност, различна от g. Разкритият нас фактор “WM” съответства напълно на 
дефиницията понятието, дадена от Бадли и навежда на мисълта, че неговите досегашни 
операционализации в когнитивната психология, от психометрична гледна точка, не са 
достатъчно прецизни. 
На второ място факторът “Творчество” се очерта като широка способност. Това трябва без 
съмнение да се интерпретира като свидетелство за нуждата, креативността, традиционно 
подценявана от психометриците, най-после да получи своето достойно място в 
структурата на интелекта – нещо, за което впрочем Йегер непрекъснато настояваше. 
Данните от изследването трябва да се приемат и като потвърждение на резултатите от 
множество други изследвания, показващи, че фактор Gf е много близък с g. 
Същевременно обаче, факторите Gf, “Работна памет”, Gc и фактор “Творчество” се 
проявяват като взаимосвързани, но все пак ясно отделими един от друг фактори.     
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ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ И ОЦЕНЯВАНЕТО НА 
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА МУ: ДВА НЕ ЕДНАКВИ, НО ПОДОБНИ 
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За всяко лице, което видим, ние почти веднага можем да определим доколко ни харесва или не. Това е 
процес, който извършваме без усилие и за който често не си даваме сметка. Въпреки това обаче 
механизмите, по които той се извършва все още не са напълно изяснени. В текста са разгледани 
няколко от най-известните модели, описващи оценяването на привлекателността и връзките й с 
възприятието.  
В проведеното изследване, участниците групират изображения на лица по сходство и ги оценяват по 
това доколко са привлекателни. Чрез многомерно скалиране се разкриват осите, критериите, чрез 
които те извършват тези процеси. Сравнявайки тези критерии, успяваме да покажем, че оценяването 
на привлекателността е подобно на категоризирането (т.е. на възприемането), но все пак при него са 
налице и някои специфични особености.  
Освен това се оказва, че лицата, които се харесват от най-много участници, притежават средно 
изразени лицеви черти; т.е. идеалните точки на изследваните лица са в средните части на осите. Този 
извод може да се счита за подкрепа на хипотезата, че усреднените лица се харесват повече. 
 
For each face we look at we can almost immediately determine whether we like it or not. This is a process 
which is effortless and unconscious. However, the mechanisms of this process are not well explored yet. In 
this article several of the most prominent models, describing facial attractiveness judgment and its 
connections to facial perception, are presented. 
In this study subjects were instructed to group images of faces by similarity and to make judgments about 
their attractiveness. The criterions which people use while doing these processes were revealed by the 
MultiDimensional Scaling (MDS) statistical method. Through comparison of these criterions (dimensions) we 
show that facial attractiveness judgment and facial categorization (i.e. facial perception) are similar 
processes. Nevertheless, there exist some specific distinctions between them. 
Furthermore, the most attractive faces to subjects proved to posses averaged facial features, i.e. the ideal 
points of the subjects are located near the mean points of the dimensions. These results support the hypothesis 
that the averaged faces are more attractive. 
 
Постановка на задачата.  

Привлекателност на човешкото лице. В ежедневието си повечето от нас се срещат 
с доста хора. Някои от тях са ни познати, а други виждаме за пръв път. Независимо от 
това обаче, погледът ни се спира най-вече върху лицата им. Като че ли това е частта от 
тялото, която ни дава най-много информация за човека. От една страна чрез лицето ние 
идентифицираме човека, а от друга – го оценяваме. Като казвам “оценяваме” имам 
предвид, че гледайки физиономията на определен човек ние можем да преценим доколко 
ни харесва (дали е привлекателен), доколко ни е симпатичен, дали е интелигентен и т.н. 
Разбира се тези оценки са доста субективни. Но освен от нашата личност, те зависят и от 
възприетите стереотипи, определящи за нас кое е красивото, интелигентното, 
добродушното или здравото лице. 

В настоящото изследване интересът е насочен главно към стереотипите за 
привлекателност и то на мъжки физиономии. Наистина по този начин се ограничаваме 
върху изследването на много малка част от оценяването, което хората правят по лицата, 
но затова пък успяваме да се задълбочим донякъде.  

Привлекателността на човешкото лице (facial attractiveness) е доста изследван и 
сравниелно модерен проблем в съвременната наука. Въпреки това, за съжаление, все още 
е трудно да намерим единна теория, която да прогнозира точно кои лица ще се възприемат 
като привлекателни и от друга страна да обяснява задоволително този процес на тяхното 
оценяване. [29] Отделните изследователи опитват и прилагат различни и независими 
подходи за описание на самите физиономии [напр. 6, 26, 27, 28], на перцептивната им 



обработка [напр. 8, 10, 21] и на последващото им субективно оценяване за 
привлекателност [напр. 7, 12, 17, 19]. Все още тези подходи изглеждат отдалечени един от 
друг и връзките между повечето от тях са неясни. 

Въпреки това тук ще се опитам да представя един по-обобщен поглед върху 
моделите, които се използват за описание на възприемането и оценяването на 
привлекателността на лицата. По този начин ще можем да получим отговори на различни 
въпроси относно лицата и тяхната субективна преработка. 

Замисляйки се защо човешките физиономии са толкова важен стимул за хората, 
можем да забележим, че те далеч не носят информация само за разпознаването 
(идентификацията) на носителя си. Според еволюционния модел на привлекателността на 
лицата, изгледът на физиономията ни дава важна информация за здравословното 
състояние, наличието на “лоши”гени, изразеност на мъжественост/женственост и др. 
[напр. 9, 12, 15] Основната идея на този подход е, че ние се свързваме с физически 
привлекателни хора, тъй като предполагаме, че са здрави и организмите им са 
издържливи. Всичко това би ни било много полезно при избора на партньор, а освен това 
е и много важно за запазването на биологичния ни вид [15].  

За съжаление обаче това не винаги се потвърждава в изследванията. Напр. в едно 
продължително (лонгитюдинално) изследване, Kalick et al. (1998) успяват да покажат, че 
липсва взаимовръзка между актуалното здравословно състояние на около 300 души в 
различни възрастови периоди и субективната оценка на това доколко са здрави. Затова 
пък обаче, тази субективна оценка корелира сравнително силно (r > 0.62) с оценката за 
привлекателност на лицата. [17] Т.е. макар и понякога да успяваме да определим 
адекватно здравословното състояние на човека срещу нас по вида на лицето му (напр. 
когато има тежки генетични заболявания с лицеви аномалии [23]), това определено не е 
така във всички случаи. Много често ние просто попадаме в клопката на хало-ефекта (или 
ефекта на калокагатията), приписвайки на красивите неща всякакви други положителни 
особености. 

Специфичността на стимулите-лица се отразява и в мозъка. От невропсихологична 
гледна точка обикновено се изследва възприемането и/или паметта за лицата [8], но има и 
изследвания на оценяването на привлекателността [напр. 10]. Доказано е (чрез описания 
на пациенти с прозопагнозия и чрез изследвания със здрави хора), че стимулите-лица са 
особен вид пространствени обекти, които търпят специфична преработка в мозъка [4, 5]. 
Оказва се, че сетивната информация от лицата не се преработва на същите места, на които 
тази от другите пространствени стимули. По-скоро за лицата съществуват и други корови 
области, които са строго специализирани за тях – напр. gyrus Fusiformus в дясното 
полукълбо [4, 5, 8, 11]. При оценяването на привлекателността обаче се включват и много 
други зони и може да се каже, че в този процес участва почти целият мозък [10]. 

Съществуват и няколко модела на това по какъв начин изглеждат привлекателните 
лица. Тези модели се свързват с изследване на различни характеристики на физиономиите. 
Тук ще се ограничим с разглеждането само на два от тях, които са по-известни и по-
изследвани. 

Според единия от тях привлекателните лица са симетрични. Те притежават симетрия 
спрямо централната вертикална линия (разделящя лицето на лява и дясна половина [2]). 
Щом лицето е симетрично, за него важат всички онези неща, които вече споменахме при 
еволюционния подход. Най-общо, наличието на тази характеристика се свързва с добре 
протекло развитие и е израз на “добрър” генотип [12, 15]. Оказва се обаче, че симетрията 
на лицата, а също и асиметрията (когато не е патологично силна) се оценява неточно от 
хората [16, 18]. От една страна това може да се обясни с нечувствителността на хората към 
леките асиметрии в лицата, а от друга – отново с хало-ефекта (приписването на 
положителните качества на красивите лица) [26]. 

Според втория модел, привлекателните физиономии имат усреднен вид. Това 
означава, че размерите в лицето (напр. големината на носа или разстоянието между очите) 



са със средна големина. В класическото си изследване Langlois & Roggman (1991) успяват 
да покажат, че композициите в които са насложени 16 или 32 снимки на лица се харесват 
повече от всяка една снимка поотделно [19, 20]. Въпреки че този експеримент е 
критикуван основателно [7, 25], той все пак успява да покаже виянието на усреднените 
черти върху оценяването на привлекателността. По-късно Halberstadt & Rhodes (2000; 
2004) успяват да покажат, че усредняването на чертите предизвиква по-силно харесване и 
при други обекти (птици, риби и коли) [13, 14]. Всичко това води до идеята, че чрез 
усредняването ние изкуствено се приближаваме до прототипа за лице. Това е схемата, 
която всеки има в мозъка си и която е създадена чрез един вид “наслагване” на лицевите 
образи, които той възприема от средата. Според тази хипотеза по-харесваните лица просто 
са по-близо до прототипа [22]. По този начин би трябвало, ако променим прототипа за 
лице, да се променят и оценките ни за това кое лице е красиво. Т.е. ако определена 
физиономия стане твърде типична за дадена среда, тя започва да се харесва малко повече 
от хората в тази среда [24].  

Лицето като сбор от черти – многомерен модел. Има едно принципно различие 
между начините за изследване на привлекателността на лицата, които разгледахме по-горе 
и многомерния модел, който използваме в настоящото изследване. Разликата се състои в 
това, че методът на многомерното скалиране предполага разделяне на лицето на отделни 
признаци (черти или дименсии), което в общия случай не е характерно за другите модели. 
Основната идея тук е, че всяка лицева черта (напр. разстоянието между очите, широчината 
на устата и т.н.) представлява ос от многомерното пространство, в което се възприемат 
лицата. Т.е. всяко лице може да бъде описано чрез определен брой независими 
координати по всяка от осите. Това описание ще бъде толкова по-точно, колкото повече 
оси включва пространството (или колкото повече лицеви черти се вземат предвид от 
модела).  

Идеята на многомерното скалиране се основава на използването на субективната 
близост (отдалеченост) на представените стимули. Т.е. ние притежаваме мярка за 
разстоянието dij между всеки два стимула i и j. За всяко разстояние dij можем да запишем 
уравнение от вида: 
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където r е размерността на пространството. 
Чрез решаването на системата от уравненията за всички разстояния dij, ние можем да 

определим координатите kx•  – скаловите стойности – за всеки стимул в пространството 
(схемата), в което хората възприемат. [1]  

Разбира се както всеки друг модел и този има своите ограничения, които е добре да 
имаме предвид, когато го използваме. Първото е, че ние приемаме, че можем да разделим 
лицето на отделни негови черти. По този начин ние не отричаме, че то се възприема като 
цялостен обект, а просто акцентираме на впечатлението, което ни правят отделните му 
части (напр. очите). Друго условие, което приемаме е, че важните черти, чрез които 
описваме лицето са независими – нещо, което не е съвсем вярно в реалността.  

Използвайки метода на многомерното скалиране, в настоящото изследване, ще се 
опитаме да разкрием връзката на оценяването на привлекателността на физионимиите с 
характеристиките на някои от техните черти. 

Цели и хипотези. Основната цел на настоящото изследване е да се провери дали 
процесите на възприемане и на оценяване на привлекателността на лицата са пряко 
свързани с определени техни черти. По-конкретно, целим да проверим няколко хипотези, 
за многомерността на възприемането и оценяването на привлекателността на човешките 
лица. 

При първата хипотеза се предполага, че осите на двете пространства (на 
възприемането и на оценяването на лицата) не се различават съществено. Това би 



означавало, че когато оценяват привлекателността, индивидите обръщат внимание на 
същите признаци, които са важни и при възприемането на лицата.  

С втората хипотеза ние предполагаме, че при оценката на привлекателността, 
повечето хора ще предпочитат средно изразените черти (характеристики). Т.е. идеалните 
точки (скаловите стойности, където харесването е най-силно) на изследваните лица ще са 
струпани около средата на осите [13, 14, 19, 20]. 

Експеримент 1 за многомерно скалиране на човешки лица. 
За да разкрием пространството на възприемане (категоризиране) на лицата 

проведохме експеримент, в който участниците трябваше да групират схеми на лица по 
сходство. 

Стимулен материал. Като стимули в този експеримент подавахме 27 черно-бели 
изображения на лица тип фоторобот (виж фиг.1а). Всички разстояния (променливи и 
фиксирани, виж фиг.1b), които използвахме за конструирането на изображенията, са 
нормално разпределени в популацията от българи [6]. В схемите варирахме само 3 
параметъра (черти), свързани с най-важните за разпознаването части на лицето – очите, 
носа и устата [напр. 21]. По-конкретно това са хоризонталното разстояние между очите 
(ek-ek), ширината на носа (al-al) и дебелината на устните (li-ls) – виж фиг.1b [2]. Всяко от 
тези разстояния се променя на 3 нива – голямо, средно и малко, като за средното 
разстояние (както и за всички други фиксирани разстояния) използвахме средното в 
популацията, а за малкото и голямото – крайните стойности в популацията [6]. 

 
Фиг.1a Пример за изображение, използвано в изследването. То има голямо разстояние между очите и 

средна ширина на носа и дебелинана устните. 
Фиг. 1b Размерите, използвани за конструиране на изображенията. Фиксираните разстояния са с 

плътни линии, а променливите – с пунктир 
В стимулите са отразени всички възможни конфигурации от нивата на параметрите. 

Участници. В изследването взеха участие 43 души (от които 23 жени и 20 мъже). 
Средната им възраст е =A 24 г. (SD = 4.1 г.) Повечето от тях са студенти в НБУ. Те имат 
нормално зрение (или коригирано до нормата) и са видимо неврологично и психично 
здрави. За участието си всеки от тях получи награда – кексче.  

Процедура. Състои се в свободна класификация на изображенията по сходство 
(приличащите си лица да са в една група). Т.е. изследваните лица могат да категоризират 
изображенията в колкото желаят групи с произволен брой елементи, стига стимулите в 
една група да си приличат помежду си. За представянето на стимулите беше използвано 
web-базирано компютърно приложение, разработено в НБУ. По време на групирането 
участниците виждат всички изображения и ги разпределят по групите чрез местене с 
мишката. 

Резултати 
Получените данни от експеримент 1 бяха сведени до марици за сходството на 

стимулите. Близостта (сходството) между всеки два стимула се изразява чрез разстоянието 



dij , което от своя страна представлява съответно броя случаи, в които стимулите i и j са 
били класифицирани в една група. 

Системата от уравненията (1) за разстоянията dij между стимулите беше решена чрез 
обработката на матрицата на сходтво със статистическия пакет SYSTAT 10.2 (със 
заложени 5 дименсии, т.е. r = 5). По този начин от данните от експеримента за 
групирането се получиха 5 независими оси (критерии), по които участниците са групирали 
стимулите, както и скáловите стойности (координатите) на всеки един от стимулите 
върху тези оси.  

Експеримент 2 за многомерно разгъване на данни за привлекателност  на 
човешки лица. 

За да разкрием пространството, в което хората оценяват привлекателността на 
лицата, проведохме втори експеримент, в който участниците трябваше да оценяват 
доколко им харесват изображенията, показвани в първия експеримент. 

Стимулен материал. Като стимули бяха използвани същите 27 изображения, които 
подавахме и в първия експеримент. 

Участници. Тук участваха същите изследвани лица, които участваха и в 
експеримент 1. Последователността на тези двете изследвания за всеки участник беше 
определена случайно, като между тях имаше интервал от 1 седмица. 

Процедура. Изображенията се подават на учстниците едно по едно, като тяхната 
задача е да дадат своите оценки доколко им харесват лицата на схемите. Оценяването на 
привлекателността на лицата става по 7-бална скáла (1- “никак не ми харесва”... 4- 
“колкото ми харесва, толкова и не ми харесва”... 7- “много ми харесва”). 

За този експеримент използвахме компютърно приложение, което бях разработил 
специално за случая.  

Резултати 
Тук отново данните бяха преобразувани в матрици на близостта между стимулите. 

Методът на тази трансформация е подобен на този, който беше използван при 
експеримент 1, но разстоянието между два стимула dij представлява броя пъти, в които 
тези стимули са получили една и съща оценка. Системата от уравнения за всички dij беше 
решена по аналогичен начин (по метода на многомерното разгъване). В резултат на това 
за пространството на оценяване на привлекателността също бяха получени 5 дименсии на 
категоризация на стимулите, както и скáловите стойности (координатите) на всяко едно 
от изображенията върху тези оси. Освен това се получиха и индивидуалните идеални 
точки за всеки участник (координатите в пространството, където даден участник поставя 
най-харесваните от него лица). 

Обсъждане 
Анализът на получените скáлови стойности в двете пространства (това на 

категоризация и това на оценяване на привлекателността) ще ни помогне за проверката на 
първата хипотеза. А разглеждането на разпределенията на идеалните точки в 
пространството за оценяване на привлекателността – за втората. 

За да проверим първата хипотеза (за взаимовръзка между осите от групирането и от 
оценяването на привлекателността), я преформулирахме в статистическа по следния 
начин: 

H0: ρs(Su;Av) = 0; 
H1: ρs(Su;Av) ≠ 0. 

(Параметрите u и v показват индексите на съответните дименсии и се изменят от 1 до 5.) 
Т.е. проверяваме дали корелацията между осите от групирането •S  и от оценката на 
привлекателността •A  е значима. Тъй като скáловите стойности, които получихме имат 
свойствата на числа в рангова скáла [1], използваме непараметричния корелационен 
коефициент rs на Spearman [3].  

За три от комбинациите от осите получихме значима и висока корелация (p << 
0.0001). По 2 от тези оси (A2-S1 и A1-S2) стимулите са подредени по разстоянието си 



между очите (ek-ek), а по третата (А5-S3) – според широчината на носа (al-al), виж фиг.2. 
Корелационните коефициенти са съответно rs(S1;A2) = -0.90 и rs(S3;A5) = -0.83 . 

В пространството за групиране (когато изследваните лица извършват задача за 
категоризация) се открива и дименсия, представяща изменението на дебелината на 
устните. Тази характеристика обаче не се оказва толкова важна за оценяването на 
привлекателността на лицата. За формирането на тази оценка се оказват важни 
измененията в разстоянието между очите и в широчината на носа, както и др. 
характеристики, които не са свързани със заложените от нас признаци (това са останалите 
2 оси в пространството на привлекателността, които не корелират с осите в 
пространството на групирането). 

 
Фиг. 2 Скатер-хистограми, показващи линейната взаимовръзка между осите в пространството за 

групиране и за оценяване на привлекателността. Отляво са осите на разстоянието между очите, а отдясно – 
тези на широчината на носа. 

Следователно относно проверката на първата ни експериментална хипотеза, можем 
да кажем, че получаваме частично потвърждение. Дименсиите за разстоянието между 
очите (ek-ek) и за широчината на носа (al-al) се откриват и в двете пространаства (това на 
категоризацията и това на оценяването на привлекателността). Третата ос, която 
заложихме обаче, се открива само в пространството на категоризацията. Оттук можем да 
кажем, че най-вероятно в процеса на оценяването на привлекателността участват и други 
критерии, освен тези размери на лицето (черти), които сме използвали. От друга страна 
може би дебелината на устните не е толкова важен признак за харесването и може би се 
забелязва от хората само при специфичната задача за категоризиране (която според нас е 
свързана с повече вглеждане в изображенията). 

Чрез потвърждаването на втората хипотеза искаме да покажем, че предпочитанията 
на хората (идеалните им точки) се свързват със средно изразените размери в лицето. Т.е. 
тук ще разгледаме разпределението на идеалните точки на участниците по осите в 
пространството на оценяване на привлекателността. За да проверим тази хипотеза, я 
преформулираме в статистическа по следния начин: 

H0: µ(Av) = a; 
H1: µ(Av) ≠ a. 

(а е константа, а v – индексът на оста, за която проверяваме хипотезата.) 
Т.е. проверяваме къде върху дадена ос се намира централната тенденция (в случая 
средната) на разпределението на идеалните точки по тази ос. Анализираме 
разпределенията само по двете оси от прострнството на оценяването на 
привлекателността, които корелират силно с тези от простраството на възприемане на 
лицата (според първата хипотеза). Това са оста на разстоянието между очите (ek-ek) и тази 
на широчината на носа (al-al). 

Тъй като разпределенията на идеалните точки по тези 2 оси наподобяват нормалното 
разпределение (виж фиг.3), за проверката на хипотезите използваме t-критерия на Student 
[3]. 
За всяка ос сравняваме средната на разпределениято с 3 константи – скáловите 
стойности на стимулите с малки, средни и големи размери (съответно ek-ek и al-al). 
Получаваме, че средната на разпределенията се различава значимо от скáловите 



стойности нa стимулите с малки и големи ek-ek и al-al (p << 0.0001). При сравнението 
със скáловите стойности на изображенията със средни размери (ek-ek и al-al), получаваме, 
че разликата не е значима (p > 0.01). 

 

 
Фиг.3 Хистогарми на разпределенията на идеалните точки на участниците по оста на разстоянието 

между очите (отляво) и на широчината на носа (отдясно). Със стрелки са отбелязани местата на съответните 
стимули върху абсцисата. 

Тези резултати ни позволяват да потвърдим втората си експериментална хипотеза. 
Т.е. ние потвърждаваме резултатите, получени от излседователите преди нас [13, 14, 19]. 
Но докато те правят тези изводи за лицето като цяло, ние показваме, че предпочитанията 
към усреднеността се пренасят и върху отделните му части. 

Като цяло изследването успява да покаже, че процесите на възприемане 
(категоризиране) на лицата и на оценяване на привлекателността им имат общи черти. 
Това може би се дължи на факта, че тези два процеса са свързани и оценяването на 
привлекателността до голяма степен зависи от възприятието. Освен това изследването 
успява да разкрие, че представянето на тези два процеса като попълване на многомерни 
пространства е подходящо (особено за пространството на възприемане на лицата). 

Разбира се това чрез това изследване ние правим много малка крачка в разбирането 
на оценяването на привлекателността на лицата. Надяваме се обаче, че тази крачка ще се 
окаже полезна и ще провокира нови хипотези, които да доведат до изграждане на по-
добър модел (в сравнение с настоящите). 
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Семантичният диференциал – методика, въведена от Osgood et al. (1957), описва 

конотативното значение на изследвания материал (както вербален, така и невербален) въз основата 
на “кросмодална еквивалентност на стимулите”. В този смисъл, методът изглежда релевантен за 
изследване на “иконичните източници на емоции” в музиката, отразяващи закономерни връзки 

между музикалните и извънмузикалните събития на основната на общи експресивни характеристики 
(Sloboda & Juslin 2001). 

В търсене на “систематичен символизъм” (Hevner 1936) в музикалната експресивност, със 
специално съставен семантичен диференциал бяха изследвани конотациите на един изолиран 

музикален компонент – ладовата структура. За целта бяха използвани девет лада и съставени по тях 
мелодии. Музикалните стимули бяха представени пред аудитория без формално музикално 

образование. Факторният анализ на получените данни обособи три фактора, наречени 
“Активност/Сила”, “Синестезия” и “Емоционално-естетическа оценка”. Клъстърният анализ на 
музикалните стимули разкри тенденция към групиране на на тоналните редици в два основни 
клъстъра, като единият е съставен предимно от ладове (и техните мелодии), които са познати в 
нашата култура, а другият – от непознати и необичайни ладове.  Тези първоначални резултати 

показват, че, дори на относително елементарно ниво, вероятно съществуват устойчиви конотации на 
музикалните стимули. Те подкрепят и хипотезата за наличието на имплицитно знание за познатите в 

дадена култура музикални компоненти (Sloboda 1985). 
 

Exploring the Connotative Meanings of Short Tone Sequences  
Using Semantic Differential 

 
The semantic differential – a method introduced by Osgood et al. (1957) was designed to measure the 

connotative meaning of the stimulus material (verbal as well as nonverbal). Arguably, it is based on “cross-
modality stimulus equivalence”. Thus the method seems applicable to research of “iconic sources of emotion” 

in music, reflecting formal relationships between musical and extra-musical events, based on shared 
expressive features (Sloboda & Juslin 2001). 

Searching for “the systematic symbolism underlying the expressiveness of music” (Hevner 1936), a 
form of semantic differential was specially designed to explore the connotations of an isolated musical 

component - the mode. For this purpose, nine different modes were selected and played as well as nine short 
melodies, based on the modes in question. The musical stimuli were exposed to an auditory of students 
without formal musical training.  Factor analysis of data differentiated three factors, named “Activity/ 

Potency”, “Synaesthesia” and “Emotional-Aesthetic Evaluation”. Cluster analysis of musical stimuli revealed 
a tendency of grouping the tone sequences into two basic clusters, one represented mostly by modes (and 
their melodies) which are familiar in our culture, and the other – by the unnatural and unfamiliar ones.  

These initial results tend to reveal that, even at a relatively elementary level, there are consistent connotations 
of musical stimuli. Such results also support the hypothesis of existence of implicit knowledge for music 

elements which are familiar in the relevant cultural context. 
 
 

Теоретични основания 
Идеята да се използват полярни двойки прилагателни, за да се дефинират 

измеренията на семантичното пространство, води началото си от изследвания върху 
синестезия [8:22]. Резултатите показват, че стимулите от различни модалности – визуални, 
слухови, емоционални и вербални – имат общи значения.  Нещо повече: при 
еквивалентността между модалностите съществува последователност през измеренията на 
преживяването. Osgood нарича това явление “кросмодална еквивалентност на стимулите”. 
В този смисъл, процесът на метафоризиране в езика, както и цветно-музикалната. 
синестезия, могат да бъдат описани като паралелно групиране на две или повече 



 

измерения на опита, определими вербално като двойки от противоположни прилагателни, 
като “преводите” стават между еквивалентните дялове на континуума.  

Необихейвиоралният модел на Osgood не изчерпва възможностите за интерпретация. 
Петренко [1] използва операционалния модел на Osgood и заимства идеята за 
синестетичните връзки. Според него, обобщението на основата на механизмите на 
синестезия формира най-дълбинното ниво на субективните семантични системи. Това 
ниво е инвариантно, универсално за цялото човечество, и се основава на принципа за 
амодалността на сетивната основа на образа на света. Функционални единици на това 
ниво са конотативните значения.  

Именно поради факта, че семантичният диференциал улавя преди всичко 
конотативните аспекти на значението, а не толкова високо диференцираните му 
денотативни аспекти, този метод би могъл да се прилага в изследвания по естетически 
обекти. Самият  Osgood [8] поставя началото на такива изследвания в областта на 
живописта. Впоследствие са правени много опити за построяване на семантично 
пространство на естетически стимули, включително музикални [3, 4, 5, 9, 12]. В български 
условия, изследвания са провеждани от И.Шлезингер [2]. 

Еквивалентността на стимулите през различни модалности, залегнала в създаването 
на семантичния диференциал, изглежда особено релевантна на понятието “иконични 
източници на емоции в музиката” (icnoic sources), въведено от Juslin & Sloboda [6:93]. 
Иконичните източници отразяват закономерни сходства със събития извън музиката. Те са 
следствие на формална прилика между музикалната структура и някакво извънмузикално 
събитие или извършител, носещи емоционален “тон”. Тук не става дума за имитиране на 
повърхностни акустични характеристики. Има се предвид аналогия на по-абстрактно 
ниво. Например, силна и бърза музика има общи признаци със събития с голяма енергия и 
също така внушава емоция с голяма енергия, като например вълнение. 

Още Hevner [5] отстоява позицията, че съществува „систематичен символизъм” в 
основата на музикалната експресивност, който се изразява в свързването на определени 
музикални компоненти с класове от емоционални характеристики Дори фрагменти от 8-12 
такта са интерпретирани по еднороден начин и със забележителна консистентност от 
изследваните лица.  

 Съществуват данни в полза на културалната обусловеност на емоционалните 
конотации в музиката. В рамките на дадена култура съществуват определени конвенции 
относно структурните елементи, от които музиката е конструирана. В резултат на 
многократното повторение на тези музикални елементи, представителите на тази култура 
придобиват имплицитно музикално познание за тях. То не е осъзнато и не може да бъде 
вербализрано, но би могло да стане експлицитно чрез подходяща реорганизация 
(например музикално обучение). 

Според Sloboda [11], това познание се съхранява в абстрактен вид под формата на 
вътрешни репрезентации за музикалните компоненти. При това, съществува тенденция 
към обединяване на репрезентациите в по-абстрактни единици. Например, отделните 
елементи на дадена мелодия може да се възприемат като принадлежащи на определен 
лад1. Най-използвани в западната музика са мажорният и минорният лад. Вероятно тази 
репрезентация включва в себе си и емоционалните конотации. В изследванията върху 
емоционалното въздействие на музиката съществува широко споделяно съгласие за 
свързването на мажорния лад с радост, а на минорния – с тъга.  

Ако притежаваме вътрешна репрезентация на даден музикален компонент, то е 
вероятно тя да има своя израз дори без общ музикален контекст. Потвърждението на тази 
хипотеза би говорело в полза на идентифицирането на съответния компонент като 
иконичен източник на емоции, на основата на закономерни връзки, а не само на 
индивидуални асоциации. Тъй като последните се отнасят повече до цялото произведение, 
                                                           
1 Лад – система от тоново-височинни връзки, обединени от определен център (тон или съзвучие) 
 



 

до контекста, в който то е слушано, и до индивидуалните характеристики и стилистичните 
предпочитания на слушателя, то на това елементарно ниво не би следвало да се очакват 
устойчиви асоциации между субектите.  

 В тази светлина, семантичният диференциал изглежда адекватен метод за 
изследване на закономерните взаимоотношения между музикални и извънмузикални 
събития, на основната на общи експресивни характеристики.  

 
Експериментална част. 
Ладовата структура е от основно значение в западната музика. Заедно с това, 

идентифицирането на този компонент в качеството му на иконичен източник на емоция 
изглежда по-трудно, отколкото при други структурни елементи, например динамиката и 
темпо (силна и бърза музика предизвиква силна емоция). С тези аргументи, за стимулен 
материал в настоящото изследване е избрана именно ладовата структура.  

В тази светлина, изследването има следните цели: 
1. Да се изследват конотативните значения на набор от ладове за лица без формално 

музикално образование. Освен познатите натурален мажор и минор бяха избрани и по-
непознати и рядко срещани ладове, с цел сравнение на оценките в зависимост от нивото 
на познатост.  

2. Да се съберат първоначални данни в търсене на измеренията, в които биха могли 
да се групират конотациите на музикалните характеристики. 

3. Да се изследва семантичната близост между различните стимули, както между 
отделните ладове, така и между лад и съответна мелодия. Ако съществуват закономерни 
връзки между лад и емоционални конотации, то те би трябвало да бъдат преоткрити и при 
мелодията, съставена на основата на лада. 

 
Метод 
Подбрани са 12 скали антоними. За оценка на силата и посоката на съответната 

конотация, е използвана 7-степенна  ликертова скала (Табл.1). Критерии за избора на 
скалите са високо факторно тегло по основните дименсии, изведени от Osgood [8] и  
релевантност на скалата според предходни изследвания [2, 3, 4, 9]. Взети са предвид и 
емоционалните конотации, описани от Miller [7]. За да се избегне ефект на посоката при 
отговорите (тенденция към отговаряне повече в единия или другия край на 7-степенната 
скала), положителните полюси на скалите се редуват.    

Табл.1: бланка за отговори. 

01. Радостна  1 2 3 4 5 6 7 Тъжна  
02. Груба 1 2 3 4 5 6 7 Нежна 
03. Активна 1 2 3 4 5 6 7 Пасивна 
04. Мека 1 2 3 4 5 6 7 Твърда 
05. Подредена 1 2 3 4 5 6 7 Хаотична 
06. Хладна 1 2 3 4 5 6 7 Топла 
07. Напрегната 1 2 3 4 5 6 7 Спокойна 
08. Грозна 1 2 3 4 5 6 7 Красива 
09. Импулсивна 1 2 3 4 5 6 7 Сдържана 
10. Слаба 1 2 3 4 5 6 7 Силна 
11. Светла 1 2 3 4 5 6 7 Тъмна 
12. Смирена 1 2 3 4 5 6 7 Агресивна 

 
С цел получаване на информация за музикалната подготовка на изследваните лица, е 

съставена 5-степенна скала за самооценка. Приложена е и скала за музикални 
предпочитания, заимствана от Ritossa & Rickard [10]. Към цитираните от тези автори 
стилове, са добавени и нови, релевантни на българските условия. 

 



 

Стимулен материал 
Подбрани са седем лада, построени от различни степени на мажорната гама – 

йонийски (натурален мажор), дорийски, фригийски, лидийски, еолийски (натурален 
минор) – и мелодичен минор – I степен и VII степен (умалено-целотонна гама). Към тези 
ладове са прибавени и две изкуствени гами, използвани в съвременната музика: умалена 
(съставена от тонове, с редуване на интервали полутон и цял тон) и целотонна (съставена 
от тонове на интервали от по цял тон). Ладовете са изсвирени във възходящ и низходящ 
ред, така че да включват 16 тона всеки (два такта, осмини). 

След консултация с две лица с музикално образование, на основата на всеки лад е 
съставена кратка мелодия (13 тона, два такта, от тонове с равна продължителност) която 
да подчертава най-важните степени на всеки от ладовете [7: 20]. На първо време от всеки 
такт е записан по един акорд, който да подчертава лада или съответната му мелодия. 
Фигури 1 и 2 представят примери за ладовете и съставените по тях мелодии.  

Както ладовете, така и мелодиите са изсвирени в темпо 60 уд/сек. Музикалният 
материал е записан с китара. Мелодиите  и акордите са миксирани и записани в mp3-
формат с CoolEdit. 

 
Фиг.1. Йонийски лад (натурален мажор)   Йонийска мелодия 

 
Фиг.2 Целотонна гама     Целотонна мелодия 

 
Изследвани лица (ИЛ) 
Изследвани са 74 лица (59 жени, 15 мъже), студенти първи курс психология, на 

възраст между 18 и 26 години (средна възраст 19,91, мода 19). 54 ИЛ (74%) се оценяват 
като редовно слушащи музика, но без музикално образование. 12 ИЛ (16,4%) са 
посещавали частни уроци, свирят на инструмент и имат познания по теория на музиката. 5 
ИЛ (6,8%) се занимават самостоятелно със свирене. 2 ИЛ (2,7%) декларират слаб интерес 
към слушане на музика. Нито едно ИЛ няма формално музикално образование. 

 
Процедура 
ИЛ попълват първо въпросите за музикална подготовка и музикални предпочитания. 

Преди същинската част, на ИЛ е пояснено как да попълват скалите, като ИЛ са 
инструктирани да се ръководят от първоначалните си впечатления, да разбират 
прилагателните в метафоричен смисъл и се опитат да направят самостоятелна оценка за 
всеки музикален фрагмент, без да се влияят от предишните си оценки. С цел даване на 
самостоятелна оценка, скалата към всеки нов музикален стимул е отпечатана на отделна 
страница в книжката за отговори.  

Музикалните стимули се експонират с mp3-player Rio500, включен към апаратура, 
намираща се в аудиторията. Силата на звука е преценена преди началото на изследването.  



 

ИЛ слушат всеки откъс по два пъти, след което, в продължение на 1-2 минути, дават 
оценки по скалите. Първоначално ИЛ слушат деветте лада. След кратко припомняне на 
инструкцията, са експонирани и деветте мелодии. Редът на прослушване е съставен така, 
че съседните ладове и съответните им мелодии да се различават поне по три тона, т.е. да 
бъдат възможно по-различни по звучене. Съставени са две различни последователности за 
ладове и за мелодии. Продължителността на цялото изследване е приблизително 40 
минути.  

 
Резултати: 
Факторният анализ по метода на главните компоненти с Varimax ротация обособява 

три фактора, които обясняват 76,87% от дисперсията на скалите. Първият фактор 
обединява 5 скали (при α на Кронбах 0,865), като полюсите с положителна корелация към 
фактора са: Активна, Агресивна, Импулсивна, Напрегната, Силна (Табл.2). Предвид 
сходния състав на скалите спрямо Дименсията а Osgood “Активност”, този фактор е 
условно обозначен като “Активност/Сила”.  

Вторият фактор обединява 3 скали (при α на Кронбах 0,799) – Светла, Топла и Мека 
(Табл.2). Положителният полюс на скалата Твърда-Мека е обърнат, предвид 
първоначалната отрицателна корелация на скалата с целия фактор. Тъй като описва 
изключително различните сензорни модалности, този фактор е условно наречен 
“Синестезия”. 

Третият фактор обединява останалите 4 скали (при α на Кронбах 0,761) – Тъжна, 
Красива, Нежна, Подредена (Табл.2). Както при фактор 2, се налага обръщане на 
полюсите на една от скалите (Радостна-Тъжна). Този фактор е наречен “Емоционално-
естетическа оценка”  

Табл. 2: Факторни тегла на скалите 

Скали Фактори  

  1 2 3 
sc03 Активна-Пасивна ,889 ,136 -,168 
sc12 Агресивна-Смирена ,813 -,442 -,153 
sc09 Импулсивна-Сдържана ,787 ,141 -,380 
sc07 Напрегнатa-Спокойна ,767 -,193 -,310 
sc10 Силна-Слаба ,756 -,039 ,517 
sc11 Светла-Тъмна ,002 ,893 -,158 
sc06 Топла-Хладна ,091 ,808 ,260 
sc04 Твърда-Мека ,431 -,717 -,217 
sc08 Красива-Грозна ,121 ,636 ,620 
sc01 Радостна-Тъжна ,251 ,006 -,842 
sc02 Нежна-Груба -,302 ,576 ,615 
sc05 Подредена-Хаотична -,333 ,264 ,554 

 
Резултатите от йерархичния клъстърен анализ по метода на Ward (Диаграма1) 

потвърждават резултатите от факторния анализ. Въз основа на тези резултати, скалата 
“Красива-Грозна” е отнесена към фактор “Емоционално-естетическа оценка”, въпреки 
относително високата й корелация с фактор “Синестезия”.  
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Диаграма1: Клъстърен анализ (Ward Method) на скалите - дендрограма 
(Заб: Вж. Номерацията на скалите по табл.1) 

 На базата на средните стойности на различните ладове и мелодии по така 
изведените три фактора, е изготвен клъстърен анализ на 18-те музикални редици 
(Диаграма 2). Според резултатите, редиците са обединени в два големи клъстъра. В 
единия клъстър попадат изкуствените ладове (умалена и целотонна гама) и съответните 
им мелодии, както и умалено-целотонната гама (която може да бъде разглеждана и като 
комбинация между първите два). Тук присъстват и две мелодии – фригийска и мелодично-
минорна. Във втория клъстър попадат ладовете (и съответните им мелодии), които са 
често срещани, и вероятно познати,  в нашата култура – натуралните мажорен и минорен 
лад и мелодия, лидийски и дорийски лад и мелодия. Може да се отбележи, че лидийският 
и дорийският лад са съответно мажорен и минорен лад, само с една различна степен от 
съответния натурален лад.  

Разполагането на два лада – мелодичен минор и фригийски, в различен от 
съответните им мелодии клъстър, би могло да бъде обяснено с характеристиките на 
самата мелодична линия. Самите ладове са разновидности на минорния лад и е естествено 
да попаднат в клъстъра на мажорни и минорни ладове. От друга страна, някои характерни 
за тези ладове интервали, използвани в мелодиите, биха могли да доближат последните до 
малко известните дисонантни1 ладове и мелодии от първия клъстър.  
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Диаграма 2: клъстърен анализ(Ward Method) на музикалните редици – дендрограма 
Легенда: 1=мелодичен минорен лад; 2=фригийски лад; 3=лидийски лад; 4=умалена гама; 5=еолисйки 

лад; 6=целотонна гама; 7=йониски лад;8=умалено-целотонна гама; 9=дорийски лад; 10=йонийска мел.; 
11=ум.цел. мел.; 12=дорийска мел; 13=целотонна мел;  14=фригийска мел;  15=мелодино-минорна мел; 

16=умалена мел.; 17=лидийска мел; 18= еолийска мел. 
 
След съотнасяне на средните стойности на ладовете и мелодиите по трите изведени 

фактора (Tабл.3), може да се проследи ясна тенденция при оценката на двата клъстъра. 
Познатите ладове са интерпретирани като по-слабо активни и с положителна 
емоционално-естетическа оценка (подредени, нежни, красиви). “Синестетичните” връзки 
на тези ладове са с усещанията “мека”, “топла” и “светла”. Обратно, слабо познатите, 
изкуствени и дисонантни ладове се приемат като  високо активни, носещи отрицателна 

                                                           
1 създаващи усещане за несъгласуваност и нестабилност  



 

емоционално-естетическа оценка и  свързани с усещания като “твърда”, “студена”, 
“тъмна”. 

 
Табл.3 Средни стойности на тоналните редици по изведените фактори 

 

Активност/ 
Сила “Синестезия” 

Емоционално-
естетическа оценка 

1 мел.мин. лад 3,09 4,16 5,20 
2 фригийски лад 3,65 3,80 4,95 
3 лидийски лад 3,39 4,18 4,98 
4 умалена гама 4,08 3,54 4,52 
5 еолисйки лад 3,62 4,28 5,12 
6 целотонна гама 4,32 3,50 4,21 
7 йониски лад 3,12 5,02 5,21 
8 умал.-целотон. гама 4,36 3,28 4,31 
9 дорийски лад 3,79 3,86 4,52 
10 йонийска мел 2,82 5,41 5,56 
11 ум.цел. мел 4,45 3,07 3,79 
12 дорийска мел 3,89 4,04 4,60 
13 целотонна мел 4,44 3,22 3,74 
14 фригийска мел 4,22 3,39 4,28 
15 мел.мин. мел 3,88 3,75 4,27 
16 умалена мел 4,04 3,36 4,19 
17 лидийска мел 3,62 3,82 4,53 
18 еолийска мел 3,38 4,73 5,01 

 
Обобщение  
В проведеното изследване се прави опит за обединяване на операционалния модел, 

въведен от семантичния диференциал, с теоретичните положения на Sloboda за 
вътрешните репрезентации на музикалните компоненти и видовете източници на емоции в 
музиката, по-конкретно – иконичните, отразяващи закономерни връзки между музикални 
и извънмузикални събития. За стимулен материал е избран  един изолиран музикален 
компонент – ладовата структура. Изследвани са лица без специално музикално 
образование, но редовно слушащи музика, на възраст между 19 и 26г., като почти 80% са 
жени.  Факторният анализ обособява три фактора, условно наречени “Активност/ Сила”, 
“Синестезия” и  “Емоционално-естетическа оценка”. Съдържанието на първия и третия 
фактор е сходно с резултатите от предишни изследвания върху естетически стимули, 
както и до състава на оригиналните дименсии, въведени от Osgood et al. [8].  

Клъстърният анализ на музикалните стимули извежда ясна тенденция към групиране 
в два основни клъстъра: ладове и мелодии, които са относително познати и консонантни1, 
и такива, които са непознати и дисонантни.  

Изглежда, дори на ниво изолирани музикални компоненти (или поне в случая за 
ладовата структура), резултатите далеч не са случайни и показват ясна тенденция към 
консистентност в оценките на изследваните лица от този тип аудитория. 

 
Дискусия  
Идеята да се търси самостоятелното значение на изолирани музикални компоненти 

не е особено популярна сред изследователите. Още Hevner [5:248; също 12], смята, че 
изследването на определен музикален компонент не би трябвало да бъде съпътствано с 
действително изолиране на въпросния компонент от взаимоотношенията, които го правят 
част от музикалното произведение. Резултатите от проведеното изследване, все пак, 

                                                           
1 създаващи усещане за съгласуваност и стабилност 



 

оправдават “слизането” на това елементарно ниво, извеждайки тенденции, които биха 
могли да бъдат проверени в реален музикален контекст.  

Дори ако приемем, че съществува иконична връзка между лад и емоционални 
конотации, въпросът за произхода й остава открит. Дилемата “вродено” (универсално) 
срещу “заучено” (културално обусловено) тук няма очевидно решение. Провеждането на 
изследването сред други типове аудитории (напр., друга възрастова група, лица с 
формално музикално образование и др.) и сравняването на резултатите в различните 
групи би могло, все още в рамките на една култура, да бъде първа стъпка към намирането 
на отговор.  
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H.с. II ст. – Институт по психология - БАН 
 

Докладът разглежда стабилната идентичност като предпоставка за пълноценната реализация на 
индивида и изживяването на субективно чувство на щастие. Традиционният подход се отнася до 
изучаване на изграждането на психосоциална идентичност в юношеска възраст. Интересът тук е 
провокиран от характерните особености в транзитивните периоди на преформулиране и 
стабилизиране на идентичността, които разкриват дълбокото многообразие на новите избори и 
самоопределения през целия жизнен цикъл. Опитът е идентичността да се представи в динамичен 
аспект - тя се губи и преоткрива на различни етапи  от личностното функциониране. Това се 
изживява като чувство на  криза на индивидуално равнище и е тясно обвързано с  промени в 
равнището на субективното психично благополучие. 
 
This article reviews stable identity as a precondition for the full self-realization and feeling of subjective sense 
of happiness. The traditional approach is related to research of psychosocial identity development in 
adolescence. Interest in this research is provoked by the specific features, typical for the transitional periods 
of reformulation and stabilization of the identity, which reflect the deep variety of choices and self-definitions 
during lifespan. The attempt is identity to be followed in its dynamic aspect - it is constantly lost and re-
attained on the different life stages. This is experienced as a sense of crisis on individual level and is closely 
related to changes of the levels of subjective well-being. 
 

Интересът ми е насочен към измерване на изразеността на отделните статуси на 
психосоциална идентичност по възрастов признак. Опитвам се да намеря отговор на 
въпроса съществува ли понятие като стабилна идентичност или по-скоро идентичността 
непрекъснато се обновява и преоткрива независимо от възрастта.  От гледна точка на 
развитието процесът на личностно самоопределяне  продължава и след разрешаването на 
кризата на идентичността. Промените в идентичността далеч не остават  само в юношеска 
възраст, тъй като са до голяма степен обвързани с конкретния социален контекст. И 
индивидът, и контекстът се променят, следователно е неизбежна промяната и в личните 
самоопределения.  
 
Психосоциална идентичност 

Според Ерик Ериксън психосоциалната идентичност е чувството за цялостност и 
уникалност на индивида и едновременно с това за свързаност с другите. Ериксън 
разглежда психосоциалната идентичност като съставена от идеологическа и 
интерперсонална. [1] Идеологическата идентичност представлява изборът на значими 
ценности и цели. Тя се разглежда като съставена от светогледна, професионална, 
религиозна и политическа подидентичности. Интерперсоналната идентичност се отнася 
до взаимоотношенията с околните и се изгражда от самоопределенията в междуличностен 
аспект в сферите приятелство, интимни отношения, полова роля, забавление. [2]  

Ериксън разглежда процеса на изграждане на идентичността като 
еднодименсионален конструкт с биполярно решение – изградена идентичност срещу 
дифузия на идентичността. Джеймс Маршиа  разширява концепцията, като добавя втори 
критерий – търсенето на алтернативи. [3] Търсенето на алтернативи означава осмисляне 
на собствените възможности и проблематизиране на критериите и стандартите на 
обществото. Според тази операционализация са възможжни четири статуса на 
психосоциална идентичност (фиг. 1). 
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Фигура 1. Схема на статусите на психосоциална идентичност 

 
Изградената идентичност се постига след изживяването на “кризата на идентичността”, 
когато човек сериозно е изучил възможните алтернативи и  е направил собствен избор на 
ценности и цели. Лицата с изградена идентичност са по-удовлетворени от живота си, имат 
по-добри взаимоотношения с околните, усещане за екзистенциален смисъл и ясна 
определеност. [4] Зрелите хора, които обаче строго се придържат само към изградената в 
юношеска възраст идентичност, проявяват ригидност и  не желаят по-нататък да се 
развиват и да изпробват алтернативи, проявяват тенденция изкуствено да поддържат 
идентичността си и да я превръщат в свръхценност.  [5] 
Мораториум – това е периодът на изживяване на кризата на идентичността преди 
окончателното й формиране. Лицата в мораториум активно изпробват жизнените 
алтернативи и  се стремят да постигнат самоопределения, без да са се ангажирали трайно с 
определени избори. Мораториумът изпълнява подготвяща функция, защото ако човек 
лично не премине през периода на изпробване на различни цели, ценности и роли, 
идентичността не може да бъде постигната. Лицата в този статус се отличават с висока 
активност и креативност, но изпитват затруднения   в установяването на трайни 
взаимоотношения с околните.  [6] 
Предрешена идентичност – това е идентичност, приета отвън, самоопределяне чрез 
другите и техните значими цели и ценности, без да са търсени и изпробвани различните 
алтернативи. Лицата в този статус са в абсолютно пасивна позиция. Поради ригидността 
си те са с по-авторитарни нагласи и самооценката им е по-неподатлива на промяна. 
Характерно за този статус е самоналагането на ограничения и потискането на собствената 
инициативност. [7] 
Дифузия на идентичността – лицата в този статус не са направили значими жизнени 
избори. Те не проявяват и активност в процеса на самоопределяне. Дифузията на 
идентичността предполага съмнения или неудовлетвореност от собственото Аз 
(физическо, емоционално, когнитивно, духовно) и невъзможност за самостоятелно 
вземане на решения и правене на избор. Лицата в дифузия не вярват нито в собствените си 
възможности, нито се доверяват на заобикалящия ги свят. [8] 

Основната критика към статусната парадигма на идентичността е заключена в 
недостатъчния акцент, който се поставя върху  широкия социален контекст и влиянието 
му в процеса на изграждането и поддържането на идентичността. [9, 10] Според 
социологически ориентирания подход към идентичността днешното общество се описва  с 
някои характерни особености, които го определят като пост-модерно. В западните 
общества възникват все повече проблеми пред индивида във връзка с изграждането на 
стабилна и адаптивна идентичност. Пост-модерното общество се осмисля като силно 
манипулативно и по-слабо подкрепящо стабилната дългосрочна идентичност. [11] При 
реорганизация на едно общество индивидът осъзнава, че трябва да вземе определени 
решения и да направи твърди избори в динамичен и сложен обхват от възможности. 
Индивидуацията е свързана с възможностите, които културата предоставя на хората 
сами да намерят средства, с които да отговорят на своите лични потребности и да се 
сямоопределят. [12]  
 
Постигане на идентичността 

Преходът от юношество към зряла възраст подсилва и обогатява чувството за 
идентичност. Постоянното наличие на алтернативи води до откриване на нови 
възможности за самоопределяне. Същите фактори, които водят до започване на кризата на 

МОРАТОРИУМ ДИФУЗИЯ 



 

идентичността,  могат да доведат до повторно навлизане в кризата след като 
идентичността вече е била изградена. След първоначалното изграждане на идентичността 
в юношеска възраст, следват поредица цикли мораториум – изградена – мораториум – 
изградена идентичност.  Това обаче не става при всички хора в зряла възраст. Някои 
остават ригидни и с предрешена идентичност. [13] Откритостта към нов опит в зряла 
възраст говори за гъвкавост на идентичността. [14] В зряла възраст идентичността се 
засилва, не се открива тепърва, а се преоткрива и обогатява в резултат на новите 
възможности, които се разкриват пред хората. [15] 

Повечето  изследователи на идентичността и Аз-развитието коцептуализират 
самоопределянето като непрекъснато постигано през целия жизнен цикъл. Едно от най-
пълните определения на  непрекъснатото жизнено развитие е следното: развитието е 
процес през целия живот; развитието е многоизмерно; развитието е многопосочно; 
развитието е определено от много фактори (биологични, социални и психични). [16] 
Процесът на индивидуална трансформация в зряла възраст отразява потребността  от 
преоценка и преформулиране на идентичността. Поради тази гъвкавост и подвижност се 
предлага използването не на термина “криза на идентичността”, който предполага 
известна статичност, а употребата на думата “изпробване”, който много по-добре отразява 
същността на процеса на самоопределяне. [17] 

 
Изследвания върху статусите на идентичността в зряла възраст 
Изследванията на идентичността в зряла възраст са много малко. На въпроса какво 

отчитат хората като значимо, за да променят своята идентичност в интроспективни 
интервюта се изтъкват събития, свързани с навършване на определена възраст, 
исторически събития, критични събития (смърт на близък), промяна в семейството 
(раждане), излагане на различни културни и социални промени (смяна на местоживеене), 
директно влияние на значимите други и невъзможност за постигане на личните цели. [18] 
Според изследване на колежани и техните бащи в сферите професия, религия  и политика, 
се установява, че бащите (на възраст 40-65) са по-често с предрешена идентичност, а 
синовете са с по-силно изразени мораториум и дифузия.  
[19] В друго изследване на жени на възраст 23-50 години се установява, че те са предимно 
с предрешена идентичност. [20] При сравнение на групи жени -  колежанки на възраст 18-
23 и над 30 години е установено, че тези над 30 години са повече с изградена идентичност 
и в мораториум, а тези на възраст 18-23 години – в дифузия. [21] За жените домакини е 
установено, че имат по-слабо изразена изградена идентичност в сравнение с тези, които 
посещават колеж. [22] В лонгитюдно изследване, което обхваща жени  в момента на 
завършване на гимназия, сключването на брак, раздяла/развода и следващ период се 
посочва, че в периода между развода и  следващия момент те са с изградена идентичност, 
докато в периода между брака и развода са били в мораториум. В периода между 
завършването и развода е намалял  делът на предрешена идентичност. [23] Относно 
стабилността на идентичността като най-стабилен период в лонгитюдно изследване се 
определят ранните двадесет и  четиридесетте години. Тези периоди са наречени  
“консиолидиране на кариерата срещу себепоглъщане”. [24] Според други изследвания 
най-висок процент на лица с изградена идентичност има във възрастовия диапазон 30-37 и 
40-47 години. [25] 

 
Методология 
Тук са представени резултатите от пилотно изследване, което обхваща 103 лица (48 

мъже и 55 жени) на възраст 17-60 години. Използван е ОИСПИ, адаптиран метод за 
измерване на статусите на психосоциална идентичност в български условия. (Стефанова, 
2002) В него айтемите, използвани за измерване на статусите на идентичност в юношеска 
възраст, са допълнително адаптирани за възрастови групи на 20-30 и над 30 години. 
Формулировката на изменените айтеми е  потвърдена от експертна оценка. Надеждността 



 

на инструмента е със стойност алфа на Кронбах  от 0.72 до 0.74 за отделните айтеми и от 
0.67 до 0.75 за образуваните променливи. Тест-ретест с 30 лица е с коефициенти на 
корелация от 0.68 до 0.83. Въпросникът се състои от 64 айтема, които образуват 
променливите статуси на идентичността (изградена, предрешена, мораториум, дифузия) в 
идеологическата, интерперсоналната и общата психосоциална идентичност. На тази база 
всяко изследвано лице се отнася към един от 16 възможни статуса – 4-те основни и 12 
транзитивни статуса, отразяващи преходни моменти в изграждането на идентичността.  

 
Резултати 
Тук е представено разпределението на изследваните лица в 5 статуса на 

идентичност. Освен основните 4 статуса е представен и процентният дял на статуса 
недиференциран мораториум. Това е транзитивен статус на преход от предрешена 
идентичност към мораториум (фиг 2). 

Психосоциална идентичност
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Фиг. 2 Процентно разпределение на статусите на идентичност за цялата извадка (N=103) 
 
Както се вижда от фигурата, най-малък процент от лицата са с предрешена и 

изградена идентичност (тези, които следват чужди и собствени стандарти); следват лицата 
в чист мораториум (активно заетите с ролево експериментиране), в дифузия (тези, които 
не са и не желаят да се самоопределят), а повече от половината от всички изследвани лица 
са в статус недиференциран мораториум, т.е. те са изгубили стандартите, които са 
следвали и са в транзитивен период на търсене на идентичността. Ако се обобщят 
данните, се оказва, че самоопределени (с предрешена и изградена идентичност) са  15.6% 
или по-малко от една пета от всички изследвани лица. 84.4 от изследваните  българи не 
поддържат ясна самоопределеност и избори 

Табл. 1 Основни статистики за цялата извадка (N=103) 
 Брой 

лица 
Средна 

стойност 
Стандартно 
отклонение 

Минимум Максимум 

Идеологическа идентичност      
дифузия 103 26.68 5.54 11 39 
предрешена 103 31.44 6.16 13 45 
мораториум 103 28.78 6.56 14 43 
изградена 103 25.23 6.64 10 42 
Интерперсонална идентичност      
дифузия 103 33.52 4.91 17 42 
предрешена 103 32.95 6.44 14 47 
мораториум 103 27.39 7.01 12 42 
изградена 103 21.51 6.18 9 35 



 

Психосоциална идентичност      
Обща дифузия 103 60.19 8.01 33 77 
Обща предрешена 103 64.39 11.15 29 92 
Общ мораториум 103 56.18 12.38 26 84 
Обща изградена 103 46.74 46.74 20 72 

 
Образуваните променливи са равномерно разпределени и съответно обработени с 

параметричен анализ. В табл. 2 са представени само значимите  различия. Изследваните 
лица са разделени на 5 възрастови групи: 1 - под 21 г.; 2 – 21-30 г.; 3 – 31-40 г.; 4 – 41-50 
г.; 5 – над 51 г. Това разделяне е направено с цел открояване на възможните различия, 
описващи различни възрастови групи след прилагане на модела на равномерните 
възрастови интервали и тяхното последващо групиране при обработка на резултатите. 

Таблица 2. Резултати от множествения анализ  за сравнение на значими различия 
Променливи 

 
Средна 

стойност 
F-

стойност 
Ниво на 

значимост 
Възраст

ови 
групи 

Разлика в 
средните 

стойности 

Ниво на 
значимост 

Идеологическа предрешена 
1 (под 21 години) 
2 (21-30 години) 
3 (31-40 години) 
4 (41-50 години) 
5 (над 51 години) 

 
31.07 
35.33 
27.78 
28.67 
30.00 

 
4.070 

 
.005 

 
2 
 
 
 

 
1 
3 
4 
5 

 
4.264* 
7.556* 
6.667* 
5.333* 

 
.011 
.001 
.005 
.022 

Идеологически мораториум 
1 (под 21 години) 
2 (21-30 години) 
3 (31-40 години) 
4 (41-50 години) 
5 (над 51 години) 

 
26.17 
29.52 
27.44 
33.56 
32.00 

 
3.439 

 
.013 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
3 
4 
5 
1 
3 
4 
5 

-3.351 
-1.272 

-7.383* 
-5.828* 
1.272 
-2.079 

-6.111* 
-4.556 

.062 

.591 

.002 

.016 

.591 

.400 

.039 

.122 
Интерперсонална предрешена 
1 (под 21 години) 
2 (21-30 години) 
3 (31-40 години) 
4 (41-50 години) 
5 (над 51 години) 

 
35.31 
34.05 
28.78 
31.00 
28.89 

 
3.607 

 
.010 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
3 
4 
5 
1 
3 
4 
5 

1.263 
6.533* 
4.310 
6.421* 
-1.263 
5.270* 
3.048 
5.159* 

.468 

.006 

.065 

.007 

.468 

.032 

.209 

.035 
Интерперсонален мораториум 
1 (под 21 години) 
2 (21-30 години) 
3 (31-40 години) 
4 (41-50 години) 
5 (над 51 години) 

 
24.00 
28.24 
28.00 
31.22 
31.89 

 
3.913 
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2 
3 
4 
5 

 
-4.238* 
-4.000 

-7.222* 
-7.889* 

 
.026 
.112 
.005 
.002 

Обща предрешена 
1 (под 21 години) 
2 (21-30 години) 
3 (31-40 години) 
4 (41-50 години) 
5 (над 51 години) 

 
66.38 
69.38 
56.56 
59.67 
58.89 

 
3.854 

 
.007 
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2 
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-3.0016 
9.8238* 
6.7126 
7.4904 
3.0016 

12.8254* 
9.7142* 

10.4920* 

.317 

.016 

.095 

.063 

.317 

.003 

.022 

.014 
Общ мораториум 
1 (под 21 години) 
2 (21-30 години) 
3 (31-40 години) 
4 (41-50 години) 
5 (над 51 години) 

 
50.17 
57.76 
55.44 
64.78 
63.89 

 
4.433 

 
.003 
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2 
3 
4 
5 

-7.589* 
-5.272 

-14.6053* 
-13.7165* 

.023 

.229 

.001 

.002 

 



 

Статистически значими различия по възрастов признак се наблюдават при 
статусите предрешена идентичност и мораториум и в идеологическата, и в 
интерперсоналната, и в общата психосоциална идентичност. За предрешената 
идентичност в идеологическата сфера се потвърждават възрастово обусловените 
различия. Лицата на възраст 21-30 години са с по-изразена предрешена идентичност в 
сравнение с тези  над 30 години. Интересен момент е резултатът, че групата на 21-30 
годишните има по-силно изразена предрешена идентичност и при съпоставяне с групата 
лица под 21 годишна възраст. В интерперсоналната сфера се очертават различия в 
предрешената идентичност както следва: лицата под 21 години са с по-изразена 
предрешена интерперсонална идентичност в сравнение с тези на възраст 31-40 и над 51 
години. Групата на 21-30 годишните е с по-изразена предрешена интерперсонална 
идентичност от тези на 31-40 години. Общата предрешена идентичност остава по-силно 
изразена при лицата под 30 годишна възраст в сравнение с тези над 30 години. Тези 
различия са в рамките на възрастово обусловеното изграждане на идентичността. 

По-интересни са резултатите, получени за статуса мораториум. Динамиката в 
изразеността на мораториума показва, че той е по-силно изразен при групите на по-висока 
възраст. В идеологическата сфера лицата над 40 годишна възраст са с по-изразен 
мораториум в сравнение с лицата под 21 години и тези на 31-40 години. В 
интерперсоналната сфера групите на 21-30 и над 41 годишни лица са с по-изразен 
мораториум в сравнение с лицата под 21 години.  Това разпределение се запазва и при 
общия мораториум на идентичността. Единствено групата изследвани лица на възраст 31-
40 години няма различие в степента на изразеност на мораториума спрямо по-ниските 
възрастови групи. Предвид факта, че мораториумът в случая се дължи основно на 
недиференцирания мораториум (транзитивен прериод, отразяващ прехода от предрешена 
идентичност към мораториум), възможното обяснение лежи във влиянието на социалния 
контекст. Лицата на по-висока възраст са живели в периоди на стабилност и нестабилност. 
Стандартите и нормите, които са им създавали чувство за сигурност, вече  не 
съществуват, което провокира необходимостта от преосмисляне и преразглеждане на 
идентичността. 

Идентичността отразява адаптацията на индивида към социалния контекст. 
Конкретната социална среда предоставя възможностите за избор на значими алтернативи. 
Така в известен смисъл статусите на идентичността са изразени спрямо тяхната 
адаптивност към конкретните социални условия. Недиференцираният мораториум 
представя процесът на “скъсване” със старите норми и стандарти и прехода към активно 
търсене на нови. Липсата на нови стабилни възможности от друга страна не осигурява 
възможност за избор. Тази ситуация  определя силното доминиране на недиференцирания 
мораториум в изследваната група. Съпоставянето на този резултат с приведените 
резултати от изследвания в държави със стабилно развитие разкрива, че  срещу 
несамоопределеността и необходимостта от търсене, представени в българската извадка, в 
други изследвания се изтъква висок процент на предрешена идентичност в зряла възраст. 
В тази българската извадка предрешената идентичност е много слабо изразена. 

С цел по-добро осмисляне на данните с изследваните лица беше проведено 
интервю, насочено към събиране на информация за съдържанието на идентичността. 
Потвърди се, че водещ фактор при самоопределянето и изграждането на идентичността е 
професионалната реализация. Общ момент след обработката на получените от интервюто 
данни е факторът несигурност на социалната среда, който се изживява на  индивидуално 
ниво като непрекъснат провокатор на търсене на стабилност и намиране на ситуация, 
която да се изживее като даваща и осигуряваща чувство за сигурност. За да може човек да 
се самоопредели и изгради идентичността си и да направи важни житейски избори, трябва 
да усеща и възприема социалната среда като достатъчно надеждна и подкрепяща.  
Изследваните лица споделиха като причина, която ги кара да се чувстват нестабилни и без 
възможност за самоопределяне, необходимостта непрекъснато да обмислят нови начини 



 

за себеизява и да търсят нови сфери за себереализация. „Започвам непрекъснато всичко 
наново и наново. Днес не знам дали това, което правя, ще бъде така и утре”. 
Несигурността и нестабилността предпоставят две възможни решения – непрекъснато 
търсене или примирение, т.е. те фасилитират или мораториума, или дифузията, но не и 
стабилно изградената идентичност. Относно предрешената идентичност социалният 
контекст предпоставя невъзможното й поддържане. Недиференцираният мораториум в 
случая е  осмислен от скъсването със старото, което обаче е наложено и принудително 
търсене на нещо ново в ситуация на неопределеност. Конкуренцията и несигурността 
карат много от изследваните лица да се обърнат и към религията, което е нов момент за 
нашата култура.  
 

Заключение 
При изследваните лица има отчетливо неравномерно разпределение на статусите 

на идентичността. В цялата извадка на възраст 17-60 години статусът недиференциран 
мораториум доминира отчетливо (59.7%), следван от дифузията (15.6%) и чистия 
мораториум (9.1%).  Статусите изградена и предрешена идентичност са слабо изразени 
– по 7.8%. Потвърждава се очакването, че въпреки възрастово обусловените промени, 
идентичността не се влияе само от възрастта. Идентичността винаги остава обвързана с 
адаптацията към социалния контекст, в който индивидът се самоопределя.  
Адаптацията към социалния контекст в страната днес е представена в нестабилния 
транзитивен статус недиференциран мораториум. Това е процес на търсене на нова 
стабилност в условия, които не предоставят такава. Алтернативен вариант е приемане и 
примиряване  с действителността и отказ от активност в избора, което е вторият по степен 
на изразеност статус - дифузията. Тези резултати са само начален етап от изследване, 
което се надявам да потвърди надеждността на анализа и да обогати информацията за 
съдържанието и степента на изграденост на идентичността в зряла възраст. 
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РЕЛИГИОЗНОСТ И РЕЛИГИОЗЕН ОПИТ В ПСИХОЛОГИЯТА. 
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СМИСЪЛА И ЗНЧИМОСТТА НА ЖИВОТА В 

КОНТЕКСТА НА ПСИХИЧНОТО И ТЕЛЕСНО ЗДРАВЕ. 
 

Червенкова Велизара  
Магистър по клинична и консултативна психология 

 
Настоящата разработка има за цел да проследи връзката между религиозния тип мислене и разбиране за 
живота, и психичното и телесно здраве. В случая, употребата на термина "религиозен" не се свежда само 
и единствено до конкретна система от вярвания и организации, а до един по-всеобхватен възглед у 
отделния индивид за смисъла на човешкия живот и за законите, които го управляват. Проследен е 
начинът, по който въпросите отнасящи се до този тип възглед намират своето място в психологическата 
наука, и по-конкретно в парадигмите развити от Уйлям Джеймс, Карл Густав Юнг и Станислав Гроф. 
Позовавайки се на тях, настоящата разработка полага хипотезата, че наличието на опитност от 
религиозен характер функционира като предпоставка за душевно и физическо здраве, както и за 
пълноценно личностно израстване и развитие.  
 

"Religiousness and religious experience in psychology. The idea of life significance in the 
context of mental and physical health" 

 
Velizara Chervenkova – Master of clinical and cosulting psychology 

 
The present writing aims at tracking out the relationship between one's religious thinking and view, and, on the 
other hand, mental and physical health. In that case, it is neccessary that we specify that the conception of 
"religion" and "religousness" should refer not only to a certain kind of faith or faith organisation, but should 
also mark a specific kind of one's senses, actions and experiences, as well as his or her general point of view about 
human life and the laws life is being ruled by. The article also tracks out the way the psychological science treats 
those matters, especially in the paradigms developed by William James, Carl Gustav Jung and Stanislav Groff. 
Referring to the above-metioned authors, the writing suggests that having a religious experience works as a 
prerequsite for mental and physical health, and for complete personality growth. 
 
"В зрънцето пясък да съзреш света 
И небесата в чашката на цвете, 
В дланта си да сбереш безкрайността 
И Вечността - в един от часовете..." 
 
Уилям Блейк, из "Пророчества на невиността" 
 

Факт е, че екзистенициалната проблематика винаги е била ако не извън, то поне в 
покрайнините на психологическата наука и поради това настоящата тема има за цел по-
богато да илюстрира значимостта на тази проблематика и да акцентира върху идеята, че най-
важните въпроси на науката изобщо и на психологията в частност са въпросите, отнасящи се 
до смисъла, значимостта и устройството на живота, както и до начина, по който отделният 
индивид мисли тези въпроси. В качеството си на един от ключовите аспекти, свързващи 
религията с психичното и телесно здраве на човека, усещането за тази значимост е и 
основният обект на настоящата разработка, наред с идеята, че психологията и 
психотерапията, и религията в крайна сметка имат обща мисия: да подпомагат съзряването и 
духовната еволюция на човечеството и на отделния индивид, разширявайки неговите 
хоризонти до една пълна перспектива за природата на макро- и микрокосмоса едновременно 
(макар и в повечето случаи психологията да си поставя много по-ниски цели).  



Преди всичко обаче е необходимо да бъдат направени някои уточнения относно 
понятията, върху които е залегнала настоящата  работа, а именно: под понятието “религия” в 
случая се разбира нещо по-голямо и всеобхватно от конкретна разновидност на вярата или 
система от вярвания. Тук понятията за религия и религиозност ще бъдат използвани като 
маркер за специфични чувства, действия и опитност на човешките същества, доколкото те, в 
своята отделеност, се смятат за стоящи в някакво отношение с Бога, независимо от начина, по 
който мислят този Бог [1]. Тази религия ще бъде отграничавана от институционализираната 
такава, доколкото тя не засяга само култа, церемониала или дадена религиозна организация, а 
акцентира върху личните вътрeшни състояния, собствените ценности и начина, по който 
отделният индивид вижда себе си вписан в голямата картина на живота и Вселената. 

От своя страна, самият религиозен опит винаги се свързва с усещането за наличието 
на по-висша сила, в сравнение с притежаваната от самия човек, както и с усещането за висше, 
неизразимо щастие. Важно е да се уточни още, че това преживяване се отнася до изменение 
перспективата и ефективността на възприемане на реалността от страна на индивида, а не до 
изменение природата на самата реалност или измисляне на нова такава (това означава, че би 
било по-уместно да се каже не “представям си”, а “завесата бе вдигната, за да мога да видя”). 
В този смисъл, религиозното чувство принадлежи към числото на най-богатите човешки 
чувства - толкова богато, че би могло да изглежда крайно и в известен смисъл ненормално 
или дори уродливо в очите на обикновеното, ежедневно съзнание. 

Още американският философ и психолог Уилям Джеймс в своята книга  
“Разновидностите на религиозния опит” (1902) полага идеята, че религиозният опит се отнася 
до това, че всяко чувство при определени условия би могло да придобие религиозен характер, 
ако съдейства за окръглянето на човешкия опит, нарично от Джеймс “цялостна реакция 
спрямо живота” (a man's total reaction upon life) [6]. Малко по-конкретно определение на 
религията предлага неговото твърдение, че тя е един от пътищата, по които може да бъде 
постигнато единство в човешкия живот. Това единство, твърди Джеймс, обикновено бива 
придружавано от чувство за покой и щастие, надхвърлящо всичко, което може да бъде 
изпитано в други случаи. То би могло да бъде постигнато или внезапно, в мигновен изблик, 
или чрез дълго развитие - тук вече се проявяват индивидуалните различия. Но главният 
въпрос е в това, че индивидът, който преди това се е чувствал разпокъсан, притеснен, унижен 
или нещастен, сега е проникнат от чувсто за хармония, свобода и възвишеност. Мислите, 
преди съществували само под формата на идеални възможности в периферията на душата, 
сега са станали нейна централна "собственост". За религиозния опит е свойствен мистичен 
характер, отчасти вследствие невъзможността да бъде изразен напълно, понеже в този случай  
всеки може да разбира другите непряко, а само косвено; отчасти вследствие на 
непосредствеността, тъй като дискурсивното мислене тук не играе никаква роля; отчасти 
краткостта на такъв род психически състояния и трудността за тяхното повторно 
предизвикване в паметта; и отчасти - не на последно място - вследствие на пасивното 
отношение, в което индивидът стои спрямо въпросния опит. Така тези състояния придобиват 
религиозен характер, както вече бе посочено, благодарение на това, че в тези моменти се 
резюмират отношенията на човека към живота като цяло; и благодарение на това те 
придобиват единство и енергия, несвойствени за никои други случаи. 

На тази основа възниква и един от ключовите, според Джеймс, въпроси, а именно 
въпросът за начина, по който хората възприемат света - и това е практически важната 
особеност: дали го приемат само отчасти и неохотно или сърдечно и безрезервно? Са ли 
техните протести против някои неща в него радикални и непримирими, или смятат, че дори 
при наличието на зло има начини на живот, които водят към добро? Ако приемат цялото, 
трябва ли да го правят от безпрекословно покорство (защото “се налага”) или да го направят с 
ентусиазирано съгласие?  



В емоционално и практическо отношение от огромно значение е дали човек ще приеме 
света по еднообразния сив начин на стоическото покорство пред необходимостта или със 
страстното щастие на християнските светци (в термините на Ерих Фром, разликата между 
тези два типа религиозни натури е, че едният МИСЛИ за Бога, а другият ПРЕЖИВЯВА Бога). 
Защото каквото и да казват и да правят, хората са абсолютно съзависими от Вселената, 
бидейки нейна неотменна част. Така, заключава Джеймс, религиозността прави леко и 
радостно онова, което във всички случаи е необходимо [1]. И ако единствено чрез нея може 
да се постигне този резултат, то нейното жизненоважно значение като човешка способност е 
отвъд всеки спор. Тя се превръща в съществен орган на човешкия живот, изпълняващ 
функция, която никоя друга част не би могла да поеме така успешно. 

Идеите на Джеймс и интереса към религиозната тематика в психологията намират 
своето естествено продължение в трудовете на основоположника на аналитичната 
психология, швейцарският психолог и философ Карл Густав Юнг. Според  Юнг психичните 
преживявания, които носят здраве и радост и придават смисъл на живота са преживяванията, 
съпътствани от единството на противоположностите, т.е. примиряването на противоречивите 
възможности. В контекста на общата представа за религиозните преживявания, юнгианският 
възглед за това единство е напълно адекватен или най-малкото евристично полезен.  

Животът, твърди Юнг, тече по посока преодоляването на противоречията и 
преживяването на целостността. Субективното преодоляване на разцеплението представлява 
преживяване на своего рода смърт, но и на възраждане и откриване на възможности за нов 
живот. Едно от заключенията, до които Юнг стига в тази линия на разсъждения е, че 
неврозата се поражда от вътрешено разцепление, наподобяващо война със самия себе си. 
Всичко, което усилва това разцепление, влошава състоянието на пациента, а онова, което го  
отслабва, способства за изцелението, вероятно поради усещането за наличие на две 
противопоборстващи сили  вътре в самия човек. Конфликът може да се разиграе между 
чувствения и духовния човек, или пък между Его-то и Сянката. Аналогичен образ на 
вътрешно раздиране обрисува и Апостол Павел: “А каквото правя, не зная; защото не това, 
що желая, върша, а онова, що мразя, него правя “(Рим. 7:15). За Апостол Павел решението е 
било религиозното преживяване, тъй като, според Юнг, изцелението на разцепление от 
подобно естество носи характера на религиозна проблематика.  

Религиозното преживяване е съпроводено от изцеляване на вътрешеното напрежение 
и разцепление, така характерно за съвременния невротизиран човек. Съвременният човек, 
твърди Юнг, трябва да намери способ, позволяващ му да живее своя собствен живот, да бъде 
верен на себе си и своя вътрешен глас, така както Христос е изживял живота си, оставайки 
верен на себе си [8]. 

Ако човек следва пътя на приемане на себе си и се вслушва в несъзнаваното, 
достигайки до съгласие с така да се каже “другата страна”, то тогава, според Юнг, от 
несъзнаваното изплува символ на прмирението, в който и чрез който противоречията се 
преодоляват, предишното усещане за обърканост изчезва и настъпва изцеление. Описвайки 
такъв тип преживяване, Юнг изказва предположението, че човек е способен да приеме и 
преодолее конфликта вътре в себе си на едно по-високо равнище. [5;8] 

Преживяването на целостността е в основата си преживяване на единството на 
противоположностите и в този смисъл се явява религиозно. Макар и световните религии да се 
позовават на различни изразни средства, те, според Юнг, говорят за едно и също 
преживяване, с което се е срещал и самият той, и много други психолози, потвърждавайки 
съществуването на компенсаторен подреждащ фактор, чиято природа минава отвъд 
пределите на съзнанието и е независима от Егото. Срещата с целостността е преживяване на 
преодоляване на разцеплението, водещо до единство на противоположностите в една трета 
позиция на синтез, там където по-рано са били тезис и антитезис. Този синтез се постига 



посредством обединяващ символ и тъкмо поради това Юнг говори за символа като 
притежаващ трансцедентна функция. Следователно, религиозното спасение, в аналитичен 
смисъл означава изцеление и поради това световните религии са преди всичко целебни за 
психиката системи. Не случайно, в примиряващия символ на християнския кръст се открива 
идеята за обединяването на две противоположности - грешното човечество, отхвърлящо Бога 
и любящия Бог, който прощава на хората и ги приема обратно в Своето лоно [13]. Така 
функционирането на някои символи от водещи световни религиозни системи подпомагат 
отделния индивид да признае себе си и да примири противопоборстващи възможности вътре 
в себе си - нещо, което е основна задача и на Юнгианската анализа. 

Тъкмо тази осъзнатост на високо равнище, според Юнг, е условието, без което един 
целебен процес е невъзможен. В хода на своята работа Юнг наблюдава как някои хора просто 
надрастват даден проблем, а други претърпяват пълен неуспех. Това своеобразно надрастване 
е повишаване равнището на съзнанието вследствие на новопридобит опит. Някакъв по-висш 
и всеобхватен интерес завладява кръгозора на човека и по този начин един първоначално 
нерешим проблем губи своята натрапливост, но не защото се разрешава сам по себе си, а 
защото избледнява по отношение на определена нова и по-силна житейска насока. Проблемът 
не се изтласква в периферията на съзнанието, нито пък престава да се осъзнава - той просто 
се появява в различна светлина и по този начин се видоизменя в очите на самия човек. 
Всичко онова, което на по-ниска степен е давало повод за най-бурни конфликти или 
панически изблици на чувства, сега, бидейки разглеждано от по-високото равнище на 
личността, изглежда като буря в долината, която се наблюдава от върха на висока планина. 
По този начин, разбира се, бурята не става по-малко истинска, но различието идва от това, че 
човекът вече не се намира НАСРЕД нея, а НАД нея. Но тъй като, твърди Юнг, човекът в 
психически смисъл е едновременно и долина, и планина, то претеницията, че човек би 
трябвало да изпитва чувства, така да се каже отвъд човешкото, изглежда неправдоподобна 
измислица. Естествено е хората да изпитват силни чувста, потресение или страдание, но 
същевременно би могло да се очртае и едно, по думите на Юнг, Съзнание за Отвъдното; 
Съзнание, препятстващо идентифицирането на човека с афекта; съзнание, което разглежда 
афекта като обект с думите: “Да, аз знам, че страдам”. Това е едно  своеобразно религиозно 
отношение към живота - да бъдеш увлечен от самия живот и същевременно да си готов да 
пожертваш всяко желание на Аз-а [5]. 

За добро или зло, за мнозинството от хората днес разцеплението е толкова дълбоко, че 
те почти игнорират психичната реалност. За реален се счита само физическият, материалният 
аспект на съществуването - светоглед, който несъмнено води до духовен регрес и значително 
увеличаване на психичната дисоциация. В един войстващ и материалистично ориентиран 
свят, който възприема духовните ценности с цинизъм, говори за смъртта на Бога и не 
признава духовната реалност, хората губят усещането за собствената си значимост и страдат 
от изолация. Защото сексът не лекува самотата, а асертивността не решава проблема за 
липсата на вътрешни духовни ориентири - затова и съвременният човек е като ранен, като 
лишен от усещането за сигурност и вътрешен покой, щастие и хармония. Всички защитни 
маневри, които човекът днес възприема - от пушенето до стремежа за власт - са просто 
неудачни опити за подобряване на собственото самочувствие и вътрешна сигурност. Така, в 
най-дълбок план, отсъствието на контакт с Бога, в религиозен смисъл, или със Self-а в 
психоаналитичен, разрушава способността  на човешкото същество както да дава, така и да 
получава любов, а следователно изключва и великодушието, съчувствието, помоща и 
надеждата, за да превърне живота в едно сиво и безрадостно бреме. 

Защото само хигиената и благосъстоянието не правят човека щастлив - ако беше така, 
то най-богатите и най-просветените би трябвало да бъдат и най-здравите. Но по отношение 
на психичното здраве това съвсем не е така, напротив - често се случва тъкмо обратното. 



Откъсването на човека от духовните измерения на живота го невротизира, а в един по широк 
план е и предпоставка за колективна хистерия. Ето защо, твърди Юнг, там където господства 
рационалистичният материализъм, държавите се превръщат не толкова в затвори, колкото в 
лудници [8]. 

Тук трябва да се отбележи, че Юнг съвсем не апелира към някакъв мъгляв образ на 
съвършения човек, който би бил неадекватен спрямо земното съществуване - той апелира 
към пълноценност и духовен растеж, защото тъкмо това са предпоставките за психичното и 
телесно здраве на човека. 

Така, религиозният опит в психологически смисъл означава усещане за животворящо 
единство със живота и за безгранична любов. Това би могло да се изрази като “Аз съм 
наясно, че животът и всичко случващо се имат значение и следователно съм способен да 
живея с опитмизъм и вяра, че ще получа онова, което е необходимо ТЪКМО за мен”. 

За съжаление, доколкото съвременната психиатрия не отчита различията между 
мистични или духовни състояния и психотични епизоди, то хората преживяващи такива 
състояния често биват диагностициани като психично болни и подлагани на обичайното 
фармакологично лечение [2]. Според едни от ключовите фигури в трансперсоналната 
психология - съпрузите Кристина и Станислав Гроф -  много от тези състояния са всъщност 
кризи от психодуховно естество или т.нар. критични състояния на духа (spiritual emergency). 
Ако към тези състояния има правилно и адекватно отношение, а на хората, които ги 
преживяват се оказва квалифицирана поддръжка, то преживяванията от такъв род биха могли 
да доведат до лечение на психосоматично заболяване, както и до духовни прозрения и 
позитивно личностно преобразяване.    

От гледна точка на западната академична наука материалният свят е единствената 
реалност, а всяка форма на духовни убеждения е израз на недостатъчна образованост или на 
примитивно суеверие, магическо мислене и завръщане към инфантилни модели на действие. 
Вярата в някаква форма на съществуване след смъртта не само, че се опровергава, но и често 
пъти бива гледана с насмешка, тъй като от позицията на материализма е съвършено ясно, че 
смъртта на тялото и особено на мозъка бележи края на всички форми на съзнателна 
деятелност. Следователно, вярата в странстването на душите след смъртта, в живота след 
смъртта или прераждането е просто мечтание на хора, неспособни да приемат биологичният 
императив на смъртта. 

В съвременната култура много от хората, имащи непосредствено преживяване на 
духовната реалност се считат за душевноболни, тъй като, както вече бе отбелязано, 
официалната психиатрия не прави разлика между мистичните и психотичните преживявания. 
В последствие, сериозният интерес към тази област се счита като признак за слабост на 
научните съждения - нещо, което би могло сериозно да подрони професионалната репутация 
на съответния изследовател, макар и до момента да няма нито едно “научно доказателство” 
относно това, че духовно измерение НЕ съществува. 

В противовсе на това, силните лични преживявания и божествените прозрения на 
пророци, мистици и светци са залегнали в основата на всички големи световни религии. Тези 
преживявания, разкриващи съществуването на свещено измерение на реалността, са били 
вдъхновен и животворен източник на всички религиозни движения. Но уви, трансперсонални  
преживявания, протичащи в необичайни състояния на съзнанието, биват тълкувани от 
западната психиатрия като симптоми на сериозни психически заболявания, дори и това 
твърдение да не е подкрепяно от адекватни медицински обяснения или лабораторни данни. 
Не са редки случаите, в които знчими религиозни и духовни фигури като  Буда или Иисус 
Христос биват описвани като болни от психоза само заради техните визионерски 
преживявания. Дори известният психоаналитик Франц Александър, прославил се като един 



от основоположниците на психосоматичната медицина, описва в една своя статия будистката 
медитация в термините на психопатологията, наричайки я “изкуствена кататония” [12]. 

Така, ако човек от съвременния свят достигне до духовно преживяване, подобно на 
онези, вдъхновявали всички световни религии и цялата световна архитектура, живопис, 
скулптура и литература, то редовият свещенослужител почти сигурно би го насочил към 
психиатъра. В много от случаите хората, които поради интензивни духовни преживявания 
попадат в психиатрични клиники, биват подлагани на лечение с транквилизатори или даже 
шокова терапия и за цял живот получават стигмата на психопатологичната диагноза, 
загубвайки жизнената си енергия и пълноценния образ за живота. А много често тези 
надличностни състояния могат да окажат благотоворно преобразяващо влияние на онези, 
които ги преживяват, както и на целия им живот. Те могат да отстраняват различни видове 
емоционални и психосоматични разстройства, както и затруднения в междуличностните 
отношения; да редуцират агресивните тенденции, да повишават самооценката и търпимостта 
към околните хора, както и да подобрява общото качество на живота, пораждайки дълбоко 
чувство на свързаност с хората и природата [2]. За съжаление обаче, от общоприетата гледна 
точка е невероятно такива драматични и дезорганизиращи духовни кризи да бъдат приети 
като част от  един естествен, лечебен еволюционен процес. В традиционните медицински 
модели психологическите и физическите проявления на тези състояния се считата за признак 
на сериозно заболяване - най-често психоза, т.е. “душевно разстройство с неизвестен 
произход” [12]. 

Изопачаването на т.нар. трансперсонален опит в рамките на всекидневната култура 
прави достойни за съжаление хората, които попаднали в капана на психиатрията имат почти 
нулев шанс да получат адекватно и спасително обяснение за своето преображение. Защото 
повечето разкази за спонтанно духовно самоосъществяване едновременно разкриват и страха 
от умопомрачението - едно предположение, безмилостно подхранвано от околния свят, 
където символите на менталното преображение са винаги обезличаващи и негативни: 
болница, шизофрения, електроенцефалограма, упойващи психодроги, изключване от 
обществото, дегенрация. Но душевното преображение не може да се игнорира чрез 
обществено табуизиране - то е надисторично и надкултурно явление, което винаги е 
протичало и продължава да протича по един и същи начин. 

Несъмнено, в последните десетилетия, с напредъка и високото технизиране на 
медицината, правопорпорционално се увеличава и формалното отношение към пациента. 
Много често той буквално бива третиран просто като обект на изследвания, тестуване и 
медицински манипулации, а чисто човешкият фактор отнасящ се до въпроси като това как се 
чувства човекът, какви са неговите емоции, как преживява случващото се, обикновено се 
игнорира. Ето защо, бюрократизираната и материалистична наука за здравето, и моделът 
човек-машина за активния терапевт и пасивния болен, който принизява пациента до обект, 
изглежда сякаш вече провален и анахроничен. Днес е нужна смелост, за да се направи 
преходът към т.нар. "органична" медицина, към лечение на духа по пътя на личната 
трансформация. 

В този смисъл, много важно е правилното приемане и тълкуване на религиозния опит 
споделян от страна на пациента, за да не се окаже, че психологията и психиатрията вместо да 
лекуват всъщност затварят очите на пациента за духовните измерения. А много често, ако не 
винаги, процесът на лечението няма нищо общо с лекарствените продукти и тестовете- 
напротив -  нужно е да се търси вътрешния път към здравето и целостността на индивида, т.е. 
не просто отстраняване на симптомите, а съживяване на живота и лекуване на отношенията 
на индивида със света. Защото не е ли болестта запушване на духовните пори и 
възпрепятстване на всеобхватното усещане за света, и едва на второ място болест в 
обичайния смисъл?!  



В заключение, обобщените данни на учените от Американската медицинска практика 
Mayo Clinic, извлечени от 350 доклада върху телесното и 850 доклада върху психичното 
здраве, показват, че наличието на религиозност и преживявания от религиозно естество се 
свързват със следните факти: 
   =по-дълъг живот 
   =по-малко съредчно-съдови заболявания 
   =по-ниско кръвно налягане и по-редки случаи на хипертония 
   =по-ясно изразено чувство за благополучие 
   =по-нисък риск от депресии и по-бързо възстановяване от такива 
   =по-рядко срещана тревожност 
   =по-рядко срещани алкохолна и наркотична зависимост 
   =по-ниска степен на суицидно мислене 
   =по-рядка юношеска делинквентност 

Изследователите откриват не само тясната връзка между религиозността и здравето, 
както психично, така и телесно, но и наблюдават следната зависимост между телесната 
болест и религиозността: колкото по-дълбоко религиозен е човек, толкова по-тежка трябва да 
е болестта, за да се стигне определена степен на инвалидност. 
Религиозната вяра също така подобрява здравето като идеира живота на човека, т.е. създава 
чувство за цел и смисъл, което от своя страна редуцира стреса, така характерен за 
съвременния свят. Изследванията показват още, че религиозните хора са по-доволни от 
живота, в сравнение със нерелигиозните и преживяват по-малко тревожност, депресии и 
други психични разстройства. Така религиозната активност може да придаде усещане за 
контрол и смисъл, чрез създаване на перспектива отвъд собствената личност и когато 
болният се сблъска с тежък дистрес, страдание или личностни ограничения, той би могъл да 
извлича други ресурси и следователно да намира утешение, надежда и сила.  

Разгледано в по-глобален план, когато изконният стремеж към трансцеденталното 
бива потискан, то неминумемо се раждат квази-религиозни течения като комунизъм, 
фашизъм или национализъм - времена, в които загубата на вяра и вътрешни духовни 
ориентири се превръщат в психиатричен проблем. Ето защо, може да се обобщи, че силната 
религиозна вяра ако не прибавя години към живота, то със сигурност прибавя живот към 
годините [3]. 
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В доклада се разглеждат нови възможности при използването на съвременната компютърна техника 
за провеждането на диагностики на личности и групи. 
Съществен приоритет на компютърните средства за психодиагностика е бързината на превода  на 
получените първични данни по тестовете в стандартни значения и налични базови варианти за 
интерпретация на показателите. По този начин компютърните системи за диагностика освобождават 
ползвателя от трудоемки рутинни операции и позволяват съсредоточаването върху решението на 
съдържателни професионални задачи. 
За повишаване ефективността на дейността ни и увеличаване бързината при обработка на 
информацията, в НВУ „В. Левски” – Велико Търново е създадена „Военноинформационна система за 
психологични изследвания”. Чрез нея се осигурява унифициране на процедурите за обработка на 
данните независимо от медийната среда, избягват се грешките, произхождащи от “човешкия фактор”. 
Системата позволява систематизиране на резултатите. ВИСПИ формира и новия съвременен облик 
на психологичното осигуряване в НВУ „В.Левски”. 
 
This presentation describes new opportunities in using the modern IT technologies in administrating 
diagnosis on groups and individuals. 
One of the most essential advantages of these technologies in psycho-diagnosis is the speed of transformation 
from the primer data obtained from test administration to standard values and existing base variants of 
interpretation. As a result, these computer-based systems for diagnosis take over the burden of the routine 
operations and let the user concentrate on the true professional tasks. 
To increase our efficiency, and to speed up the information processing, a military information system for 
psychological research has been developed in NMU "V. Levski" – Veliko Turnovo. It ensures unification of 
procedures for data processing independently of the media; avoids "human factor" mistakes. This system 
provides for systematizing the results. It also forms the modern vision of psychological services in NMU "V. 
Levski". 
 
 

През последното десетилетие психодиагностиката в Българската армия и в частност 
в НВУ „В. Левски” навлезе в нов етап на развитие. Квалификационните процедури и 
профилирането изместиха методи като наблюдението и масовите изследвания. Този 
процес се приема за нормален от гледна точка на ролята и мястото на отделния 
военнослужещ в новата система на БА. 

За всеки един от нас е ясно, че най–големият ресурс за всяка една организация не са 
просто хората в нея, а добре подготвените хора.  

Всеки човек може да бъде подготвен за военнослужещ, но по-важно е колко ще 
струва това и колко ефективен ще бъде той.  

В тази връзка подборът и обучението/професионалната подготовка са взаимно 
свързани и детерминирани: ако подборът е бил правилно осъществен, обучението и 
подготовката ще изградят професионално личността, а ако се допуснат грешки при 
подбора, колкото и правилно да е изградено обучението, то няма да постигне желаните 
резултати.  

Чрез дейностите на научноизследователската секция по „Военна психология” към 
Института за научни изследвания и иновация на НВУ „В. Левски” се подпомага 
развитието на обучаемите и тяхната ефективност в процеса на обучение и служба, а това е 
изключително необходима предпоставка за постигането на поставените пред нас цели .  

Основната ни цел е да осъществяваме мероприятия по психологичния подбор, 
поддържане и укрепване на психичното здраве на военнослужещите и гражданските лица 
чрез система от професионални дейности, ресурси и стандарти. 

Задачите, произтичащи от тази цел, са: 
1. Психологичен подбор на кандидатите за курсанти . 



 

2. Проучване рисковите фактори във военно-нормативната среда и осъществяване на 
мероприятия за превенция. 

3. Участие при разрешаване на психологични и психосоциални проблеми при кризи 
на личността, конфликтни ситуации и др. 

4. Обучение на различни категории военнослужещи в умения за психосоциална 
работа. 

5. Провеждане на индивидуално и групово психологично консултиране.  
 

За повишаване ефективността на дейността ни и увеличаване бързината при 
обработка на информацията ние създадохме „Военноинформационна система за 
психологични изследвания” (ВИСПИ). Чрез нея се осигурява унифициране на 
процедурите за обработка на данните независимо от медийната среда (център, Интернет), 
избягват се грешките, произхождащи от “човешкия фактор”. Системата позволява 
систематизиране на резултатите. Тя формира и новия съвременен облик на 
психологичното осигуряване в НВУ „В. Левски”. 
 

1. Представяне възможностите на специализирания софтуер за психологична 
диагностика  Profiler 
 

Profiler е доказал се мощен софтуерен продукт, служещ за подпомагане тестирането 
на лица и групи чрез създаване на тестове, съхранение и визуализиране на резултатите. 
Той е изграден условно от две части: клиентска – Profiler Client и административна – 
Profiler Administrator, които се инсталират съответно на работните станции и на сървъра. 
Profiler използва релационна база данни. Конкретната имплементация използва MySQL. 
Програмата предлага възможност за въвеждане на стимулните материали към тестовете в 
базата данни чрез въвеждането им от потребител-администратор или зареждането им от 
архив. Обратно от базата могат да бъдат изведени в архив.  

1.1 Profiler Administrator. Модули. 
 Основните функции на административната част са:  

 Създаване на нови тестове (личностни въпросници; тестове за интелигентност; 
картинни тестове; тестове за изследване на реакциите; тестове за изследване на 
вниманието, евристичното мислене, оперативната памет и др.). 

 Създаване на батерия тестове, като всеки тест може да бъде включен в батерия от 
тестове. 

 Изтриване на съществуващи тестове. 
 Експортиране/импортиране на тестовете във файл (но в точно определен формат); 
 Дефиниране на самостоятелни скали; 
 Създаване/изтриване на отделни секции (секция е еднородна част от тест, която 

служи за изследване на специфични качества на човек). На всяка една секция 
поотделно съществува възможност за добавяне на: име, вид на методиката, общи и 
специфични параметри, инструкция, въпроси и оценки. 
Модулите, изграждащи Profiler Administrator, са следните: 

 Модул <Методики>(фиг.1) служи за: 
 Създаване на произволен брой каталози от тестове, които се описват с име, 

абревиатура и категория, като е добавена и възможността да се въведе 
допълнителна специфична информация в поле за текст.   

 Съставяне на тестове от отделни секции, за които могат да се дефинират различни 
параметри, определени от типа на теста, да се създадат времеограничителни 
фактори, да се редактира инструкцията на теста, да се редактират въпросите и 
оценките им.  



 

 По отношение на скалите Profiler Administrator позволява промяна и сортиране по 
определен признак на факторите и нормите за оценка – това позволява сравняване 
и анализиране на резултатите от тестването на отделни групи от хора. 

За разлика от други познати комерсиални продукти за психодиагностика,  Profiler 
се отличава с голяма гъвкавост при дефиниране и изработване на тестове. На фиг. 1 е 
представен изглед на работната среда в Profiler Administrator в момент на  създаване на 
картинен тест.  

 

 
Фиг. 1 Работен изглед при създаване на картинен тест в Profiler Administrator 

 
Голямо предимство при създаването на картинни тестове е възможността за 

използване на векторни изображения във формат *.SVG (Scalable Vector Graphics), като по 
този начин се избягват проблемите, свързани с качеството на изображенията – т.е. 
постигане на 100% уеднаквяване с оригинала. За допълнително удобство Profiler 
поддържа и най-популярните растерни формати *.GIF и *.JPG . 
 Модул <Батерии> - Тук се създават отделните батерии и съответните методиките, 

които ги изграждат. С цел подобряване на работата всяка батерия може да бъде 
описана с текст в полето <Описание>. Аналогично се описват и новосъздадените 
методики. 

 Модул <Потребители> - Защитата на данните от получените резултати в Profiler 
Administrator се осъществява чрез създаване на потребители с точно определени 
права за достъп до информация. Всеки отделен потребител се характеризира с 
уникално име и парола. 

 Модул <Личности> - Чрез него се извършва въвеждането на лицата, подложени за 
изследване. Всеки човек е описан с данни, въведени лично от него в Profiler Client 
преди започване на тестирането. Съществува възможност за поставяне на снимка на 
лицето и добавяне на допълнителна специфична информация. Данните от този 
модул постъпват за съхранение в базата данни, разположена в сървъра.  



 

Важен аспект от провеждането на психологично изследване са начинът и видът на 
представяне на резултите на отделни личности или групи. На фиг. 2 е представена 
графика от Profiler на резултатите от личностен тест на курсант от НВУ “Васил Левски” – 
гр. Велико Търново. Основен момент тук е възможността за промяна мащаба на 
координатната система и определяне на норми за всяка една категория хора и тестове 
поотделно. Това позволява лесното и бързо разчитане на данните от графиките и 
извършване на по-нататъшен сравнителен анализ. 
 

 
Фиг. 2 Графично визуализиране на резултатите от личностен тест в Profiler Administrator 

 
 Модул за управление на станции -  Той осъществява връзката, наблюдението и 

контролирането работата на Profiler Client. Тук е необходимо да се отбележи, че 
Profiler работи с различни по тип мрежови конфигурации, осигуряващи “LAN to 
LAN” свързаност чрез TCP/IP протокол. Възможно е клиентите да бъдат терминални 
устройства, които да бъдат специално пригодени за извършване на психологичните 
тестирания. Друга особеност е възможността за постигане на цялостно 
дистанционно управление и контрол на процеса на тестиране.   

 
1.2 Profiler Client 
Клиентската част на Profiler (фиг.3 а) и б)) се характеризира с това, че тя служи 

единствено за провеждане на самото изследване, необходимо е единствено да се извършат 
определени минимални настройки на терминалните устройства, (или персонални 
компютри покриващи, съответните минимални системни и хардуерни изисквания, 
служещи за извършване на тестирането). Максималното опростяване и интуитивния 
интерфейс на клиентската част на Profiler прави възможно тестирането на хора с различна 
степен на компютърна грамотност. 

 



 

  
  a)                                                                                   б) 
Фиг. 3 а) Изглед на картинен тест в Profiler Client; б) Изглед на въпрос от личностен тест в 

Profiler Client   
 

Чрез използването на криптиране връзка чрез вградения SSL 3.0 в Internet Explorer 
6.0, се постига пълна защита  на предаваната информация в посока Клиент-Сървър и 
обратно. На фиг. 4 по-долу е представена принципната схема на работещата система за 
психологични изследвания в НВУ ”Васил Левски” – гр. Велико Търново.  

 

 
Фиг.4 Принципна схема на системата за психологични изследвания в НВУ ”Васил 

Левски”– гр. В. Търново 
 

Характерни особености и възможности на системата: 
 Психологичен подбор при прием за работа и обучение; 
 Провеждане на психологично изследване, използвайки готови тестове; 
 Разделение на интерфейса на „администратор” и „клиент” – както на програмно, 

така и на апаратно ниво; 
 Голяма гъвкавост при дефиниране и създаване на тестови методики и батерии; 
 Модифициране на различни методики, изхождайки от спецификата на контингента 

задачи, диагностики и др.; 
 Висока точност на измерванията, надеждност в работата; 



 

 Стандартизация на механизмите и формите за оценка при представяне на 
резултатите от психологичните изследвания; 

 Системата позволява получаване на „сурови” данни и обработени резултати (Т – 
оценки, Станайнове) и тяхното графично изобразяване; 

 Отворена система – дефиниране на нови тестове, потребители и администратори.  
 Статистическият модул позволява диференциация на данни и тяхното 

експортиране (в подходящ формат) за статистическа обработка в програмите SPSS,  
Statistica for Windows 7.0; 

 Режим на вкарване на резултати от допълнителни изследвания (бланкови) 
непосредствено в системата чрез администратора; 

 Съвременен дизайн, удобен интерфейс; 
 Модерен метод на работа, спестяващ време. 

 
2. Изисквания към хардуера и софтуера 
Важна особеност, гарантираща сигурността на предаване на данните и безотказната 

работа на софтуера, е покриването на минималните системни и хардуерни изисквания.  
Минимални системни и хардуерни изисквания към Profiler Administrator: 

1. Операционна система: Windows XP pro SP1; 
2. Процесор: Intel Celeron ~ 1 GHz или еквивалентен; 
3. Оперативна памет: DDR400 256 MB; 
4. Свободно дисково пространство: 150 МВ; 
5. Графична видеокарта: с минимум памет 32 МВ; 
6. Монитор: 17" CRT 85Hz при минимална разделителна способност 1024х768. 
7.   Принтер, поддържащ True Type Fonts  (за разпечатване на резултатите). 

Минимални системни и хардуерни изисквания към Profiler Client: 
1. Операционна система: Windows XP pro SP1 или SP2; 
2. Internet Explorer версия 6.0 или по-нова; 
3. JAVA plug-in  версия  1.4.2-8 или по-нова;  
4. Процесор: Intel Celeron ~ 1 GHz или еквивалентен; 
5. Оперативна памет: DDR400 256 MB; 
6. Графична видеокарта: минимум памет 32 МВ; 
7. Монитор: 17" CRT 85Hz при минимална разделителна способност 1024х768 или 

еквивалентен TFT монитор.  
 

3. Предимства на Profiler  
 Доказана ефективност в течение на 3 години;  
 Избягват се грешките, произхождащи от „човешкия фактор” (умора, слаба 

концентрация, монотонност на работата и др.); 
 Систематизиране на резултатите; 
 Голяма гъвкавост при дефиниране и изработване на тестове; 
 Висока защита и сигурност на информацията;  
 Възможност за усъвършенстване; 
 Разпечатване на резултатите в готови стандартни бланки; 
 Друго съществено предимство на Profiler е вградения помощник, тип 

„самоучител” с помощта на който се осъществява бързо, лесно и интерактивно 
запознаване с цялостните възможности и работа със софтуера; 

 Удобният интерфейс предлага възможности за създаване и настройки на 
собствени методики: създаване и корекция на въпросници (текст, картинки), 
отговори, скали и инструкции; 

 Еднократна регистрация на изследваното лице, многократно използване на 
софтуера; 

 Удобство при работа и съхранение на данните. 



 

 
4. Недостатъци 
 Високи първоначални инвестиции при внедряване; 
 Необходимост от компютърна грамотност на работещите с Profiler. 
Заключение 
Като част от непрекъснатото усъвършенстване на системата за подбор  се включват 

техниките от Изкуствен Интелект. На базата на невронни мрежи е възможно да се 
постигнат отлични резултати, като се елиминира субективният фактор при преценяване на 
квалификацията на всеки кандидат за отделна специалност/специализация или позиция. 
Тези техники дават голяма конкретност и еднозначност на крайната оценка. Заедно с това 
се позволява адаптиране към изменящата среда чрез постоянно обучение на невронните 
мрежи. С това ще се постигне адаптиране на критериите за подбор с развитието на БА и 
качествата на кандидатите. 

С оценките и скалите от тестовите батерии се обучава невронна мрежа, която след 
фазата на обучение е способна да класифицира кандидати по специалности и позиции. 
Както се вижда, класификацията може да се представи в двумерна графика с ясно 
разграничими области от „подходящи” за дадена специалност. Всеки кандидат се 
позиционира в тази графика, като включването му в дадена област на специализация 
говори за това, че той с много голяма вероятност ще има успех в нея. Близостта или 
отдалечеността от дадена област говори за степента на пригодност на кандидата за 
конкретната специализация. 

Невронната мрежа ще се обучава при постъпване на нови резултати на 
военнослужещи и така с големи темпове ще повишава ефективността си във времето.  

В перспектива може да се приложи компютърното адаптивно тестиране, чиято идея 
се състои в последователното предлагане в реално време на въпроси с оптимална 
информативна стойност, отнесено към конкретния индивид. Математическият модел е 
заложен в т.нар. “съвременна теория на тестовете” (IRT – Item Response Theory),  която се 
развива интензивно през последните 30 години в Европа и САЩ.  

Основните предимства на посочения метод се състоят в следното: 
1. Конкретният индивид се оценява върху въпроси, които са в най-висока степен 

информативни (по смисъла на теорията), отнесено към неговата степен на притежаване 
на измерваната характеристика.  

2. Получената оценка е математически обективна и малко се влияе от обособения 
набор от въпроси по време на тестиране и относителната степен на тяхната валидност.  

3. Когато се прецени, че индивидът е достатъчно представителен за съвкупността, 
неговите отговори могат да бъдат използвани за уточняване на надеждността на теста.  

4. Този постоянен процес на валидизация е насочен към особеностите на конкретната 
генерална съвкупност, като по този начин с течение на времето параметрите на 
локализация на айтъмите започват да отразяват съществено особеностите на конкретната 
съвкупност, т.е. налице е и непрекъснато адаптиране и на тестовия инструмент. 
 

Създадената от нас система за психологични изследвания, за анализ и управление 
на данните, за подбор и прогнозиране развитието на военнослужещите в перспектива би 
могла да послужи и за създаване на база данни на всички изследвани лица в Българската 
армия. Такава база подлежи на статистическа обработка, чрез която могат да се видят 
тенденциите в психологичен аспект на работещите в армията и на стратегическо ниво тези 
тенденции да се използват за мониториране. 
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Доц. – Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
 
В доклада се представя опитът от конструирането и приложението на тест за постижения, 
предназначен да оценява компетентността на студентите, завършващи бакалавърско ниво по 
психология. Защитава се идеята, че е необходим много внимателен, детайлен аназиз не само на 
цялостния процес на конструиране на тест (безусловно изискване на психометрията), но и на 
конкретните обстоятелства на приложението му. Тестът е конструиран по подобие на GRE и е 
апробиран в 4 български университета, в които се обучават студенти по психология. 
 
ACHIEVEMENT TESTS – SOME PRACTICAL EFFECTS 
 
Our experience of the proces of construction and application of the achievemnt test for the students of 
bacalore university degree in the field of psychology is presented in the paper. The main defended idea 
concern the nececity of detailed analysis not only of the proces of the test construction (required by 
psychometrics) but the proces of the test application too. A test similar to the GRE test was constructed and 
it was applicated in the 4 bulgarian universities. The comperative data was presented. 
 
 

Ефектите, които ще представя в този текст, са свързани с конкретните 
обстоятелства на приложение на тест за постижения, предназначен да проверява нивото 
на компетентност на завършващите бакалавърско ниво психолози. Разглеждането им 
може да бъде видяно в по-широкия контекст на факторите, свързани с изпълнението на 
когнитивни тестове, които се обсъждат в повечето текстове, посветени на 
конструирането на тестове (тук цитирам само български автори – вж.1,2,3,4,5).  В този 
смисъл те са динамични характеристики, пряко свързани с конкретните обстоятелства на 
приложение на теста.  

Идеята, която защитавам в този текст е, че е необходим много внимателен, 
детайлен аназиз не само на цялостния процес на конструиране на тест (безусловно 
изискване на психометрията), но и на конкретните обстоятелства на приложението му. 
Резултатите, които получаваме, винаги ги отразяват, важно е обаче те да бъдат адекватно 
“прочетени”. 

Опитът, който бих искала да споделя с уважаемите колеги, е свързан с  проект на 
НБУ, финансиран от европейската програма ТЕМПУС, в който имах честта и 
удоволствието да участвам*. Една от целите на този проект беше създаването на тест за 
оценка на компетентността на психолозите, завършващи бакалавърско ниво по подобие 
на теста GRE.  Тъй като професионалното сдружение на българските психолози все още 
не е дефинирало какво трябва да знаят и да могат завършващите бакалавърско и 
магистърско ниво  психолози, екипът, след като внимателно проучи европейския и 
американския опит, се спря на този на Британското психологическо дружество, поради 
по-голямото му сходство в съдържателно отношение с преподаваните в повечето 
български университети дисциплини. 
 
I. Конструиране на теста** 

Тук няма да се спирам подробно на конструирането на самия тест като процес, 
тъй като то следва стриктно класическите изисквания на психометрията. Ще отбележа 
само онези детайли, които осигуряват адекватното разбиране на получените резултати, 
включително ефектите, на които е посветен текст.  



Екипът реши, че тестът ще се изпълнява в рамките на 90 минути според 
традиционната организация на учебния процес в българските ВУЗ. Предвидихме по 
около минута за тестова задача и 15 минути за планирането на експеримента. По този 
начин беше определен броят на задачите в теста -  75, последната от които ще бъде 
ориентирана към приложение на наученото по методология на психологическото 
изследване (планиране на експеримент). 
Като основни раздели в професионалната компетентност на бакалавърско ниво бяха 
определени следните 7 области (така са определени от Британското дружество):  
- биологични основи на поведението - раздел I (6 айтема); 
- когнитивна психология - раздел II (10 айтема - по 5 за темата “Възприятие” и за “Учене 
и памет”); 
- когнитивна психология - раздел III  (10 айтема - 6 айтема за темата “Мислене” и 4 
айтема за темата “Език”); 
- психология на личността - раздел IV (12 айтема); 
- социална психология - раздел V (12 айтема); 
- психология на развитието - раздел VI (10 айтема); 
- методология - раздел VII (15 айтема, 1 от които е свързан със самостоятелно планиране 
на експеримент ). 

Тъй като тези 7 основни раздели в българските университети имат различна 
относителна “тежест”, те участват и със съответното тегло в рамките на целия тест. В 
скоби след всяка от областите е даден броят на айтемите, които екипът определи за всяка 
област.  
 
II. Първи вариант на теста - резултати и изводи, идеи за ретеста 
 На фиг. 1 са представени резултатите от приложението на теста. Те са представени 
по раздели за всеки от четирите университета***. Веднага се вижда, 
 

 
 
Фиг. 1. Сравнителна диаграма на постиженията на студентите от 4 
университета 
 
че графиките на университети 1 и 5 (съответно 47% и 52%) се отделят по  категоричен 
начин от тези на университети 2 и 3 (съответно 28% и 22%). От тук следва и първият 

Университет 1
Университет 2
Университет 3
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извод: нивото на знанията на студентите от университети 1 и 5 (условно обозначени по-
нататък в текста първа група) е на значително по-високо ниво от студентите от втората 
група университети (условно обозначени по този начин университети 2 и 3).  

Резултатите по раздели също са интересни: оказва се, че най-високи са 
постиженията по раздел 4 - “Психология на личността” - това се отнася за три от 
участващите университети, като за тези от първата група постиженията са над 60% верни 
отговори, а за университет 2 - 40%.  

Възможните обяснения тук са в следните насоки: 
1. Тъй като преподавателят, който е и автор на тестовите задачи, преподава и в двата 
университета, този раздел от теста отразява най-добре преподаваното съдържание; 
2. Материалът е изучаван наскоро от студентите; 
3. Съдържанието само по себе си е интересно за студентите; 
4. Преподавано по интересен начин; 

Интересно е да се отбележи също, че в три от 4-те университета по този раздел 
студентите са показали най-висок успех. 

Най-ниските постижения в първата група университети са по двата раздела на 
когнитивната психология - тези постижения са под средното изпълнение на целия тест, 
при това и в двата университета, като по-ниско е нивото на университет 5 (под 30% за 
раздел 3, 35% за раздел 2, при 38% и 39% по съответните раздели в университет 1). Тук 
разсъждения ни могат да бъдат ориентирани по подобен начин: 
1. Материалът по тези дисциплини е учен по-рано и студентите не си го спомнят; 
2. Самото съдържание не е много интересно за студентите; 
3. В двата университета от първата група преподават различни преподаватели; 
преподавателите от университет 1 са автори на тестовите задачи по двата раздела. 
Съществува обаче контрааргумент в данните: материалът от раздел I (биологични основи 
на поведението) е изучаван преди този по когнитивна психология, но там резултатите са 
по-добри в трите университета (1,2 и 5). 

В заключение, от тази графика бихме направили следните изводи, свързани с 
ефектите от теста. Тя дава възможност: 
1) да се сравняват постиженията на студентите от различните университети; 
2) да се сравняват постиженията на студентите по различните раздели на съдържанието; 
3) да се видят нагледно какви са постиженията по целия тест и по отделните раздели на 
съдържанието за всеки от участващите университети. 
4) да се ранжират университетите според постиженията на студентите си както по целия 
тест, така и по всеки от разделите му.  

Както се вижда, изводите се вписват в онова, което традиционно се очаква от 
приложението на един тест за постижения. 
 
III. “Ретестът” - резултати и изводи 

За различията в двете групи университети (фиг.1) бяха предложени обяснения, 
свързани с приема на студентите - в университетите от група 2 се приемат студенти с по-
нисък успех в сравнение с тези от група 1, с което се свързва и по-ниският им успех на 
теста. Това допускане ни подсказа идеята в следващия етап да проверим какъв е 
“прирастът” във всеки от университетите - участници. Това означава да се изследва каква 
е степента на нарастване на компетентността от първи към четвърти курс във всеки 
университет въз основа на резултатите по теста. 

Подходящият изследовалески дизайн за такава задача е лонгитюдният, но той не 
беше възможен, тъй проектът трябваше да бъде реализиран в рамките на две учебни 
години. Ето защо избрахме алтернативата - подходът на срезовете: изследвахме 



студентите от първи и четвърти курс във всеки от университетите-участници и 
сравнихме постиженията им по теста. 
Първокурсниците изпълняваха теста в началото на учебната година, практически без да 
има влияние на обучението в университета. Резултатите им по теста са следствие на обща 
култура, материали, изучавани в предишното образователно ниво, логика, налучкване и 
случайни избори. 
 

 
 
Фиг. 2. Сравнителна диаграма на постиженията на студентите в 4 университета 
- ретест 
 

На фиг. 2 са представени резултатите от ретеста, проведен на следващата година 
в същите четири университета, но със следващото поколение четвъртокурсници. Ако 
сравним данните с тези на фиг. 1, веднага се вижда че конфигурацията е различна:  
1) не се наблюдава рязкото разграничение на университетите два по два, което ясно се 
вижда на фиг. 1. 
2) от друга страна, вижда се, че двата университета, които в първото изследване имаха 
съответно 52% и 47% (общ бал), при второто имат съответно 53% и 46%, т.е. второто 
поколение се различава от първото във всеки от тези два университета с 1%. 
3) Другите два университета, които в първото изследване имаха 28% и 22%, при второто 
имат съответно 41% и 44%. Това означава, че второто поколение (по теста) в първия от 
тези два университета е подобрило нивото на компетентност от 28% на 41%, а при втория 
това подобрение е 100% - от 22% в първото изследване на 44% при второто. При условие, 
че никакви промени не са направени нито в обучението, нито в приема на студенти, 
такова нарастване не може да бъде обяснено с естествени причини. Без съмнение тези 
резултати ни насочват към задаване на допълнителни въпроси с цел изясняване на 
валидността на теста, и условията на изпълнение на теста, евентуални намеси на трети 
лица и т.н. 
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Фиг. 3. Среден процент на правилните отговори в I и IV курс в 3 университета 
 

На фиг. 3 са представени резултатите от “срезовете” първи - четвърти курс в три 
от университетите, което дава възможност да се види какво е нарастването на 
компетентността. Както се вижда в университет 1 изпълнението на теста е съответно 28% 
за първи курс и 46% за четвърти (разлика от 64,28% в полза на четвърти курс). В другите 
два университета то е 35% за първи курс и 41% за четвърти (17,14% “прираст”) и 31% за 
първи и 44% за четвърти в третия университет (41,93% прираст). Нека отново да се 
върнем на фиг. 1, където имаме данните от предишното поколение четвъртокурсници. 
Оказва се, че през втората година на изследването (ретестът със следващото поколение 
четвъртокурсници) пърокурсниците в университети 2 и 3 показват по-висок успех в 
сравнение с четвъртокурсниците през първата година на проекта. Този факт се 
потвърждава когато видим резултатите на всеки от университетите поотделно за двете 
години на проекта. На фиг. 4 виждаме данните за университет 1 
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Фиг. 4. Среден процент на правилните отговори в университет 1 в IV к. (тест-
ретест) и I к. 
 

Резултатите на първи курс ясно се разграничават от тези на четвърти курс, което 
е очакваният резултат. Като краен резултат по теста двете поколения не се различават 
съществено (1% в полза на първото). Най-високият бал при второто поколение е по 
социална психология, а най-ниският - отново по когнитивна психология. 

На фиг. 5 са представени същите резултати за университет 2. 
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Фиг. 5. Среден процент на правилните отговори в университет 2 в IV к. (тест-
ретест) и I к. 
 

Както се вижда тук и трите графики са смесени - не се наблюдава ясно 
разграничение между данните за първи и данните на четвърти курс. Нещо повече, според 
тези данни първокурсниците са по-компетентни от първото поколение 
четвъртокурсници както като общ бал (31 за първи и 22 за четвърти курс), така и по 5 от 
областите на теста, по една имат равен бал и само по 1 - по-нисък от този на първото 
поколение четвъртокурсници. 
Още по-странни резултати ни представя университет 3 - вж. фиг. 6. И тук 
първокурсниците са се оказали по-компетентни, при това значително, както може да се 
види от графиката. В три области те са по-компетентни и от двете поколения 
четвъртокурсници (биологични основи на поведението, социална психология и 
психология на развитието). Само по психология на личността тук техните резултати са 
по-слаби в сравнение с тези на четвъртокурсниците. 

 
 
Фиг. 6. Среден процент на правилните отговори в университет 3 в IV к. (тест-
ретест) и I к. 
 
IV. Обобщение върху наблюдаваните допълнителни ефекти 

Резултатите по теста и ретеста за четвъртокурсниците и от теста за 
първокурсниците може да се обобщят по следния начин: 

1) Основната част от резултатите по същество са класическа илюстрация на 
приложението на тестовете за постижение в практиката на оценяване на компетентност 
в определена съдържателна област. В този смисъл те ни показаха: а) какви са 
конкретните постижения по всяка от седемте основни съдържателни области, както и 
крайния резултат по теста във всеки от университетите - участници; б) силните и слабите 
постижения по теста за всеки от университетите - участници; в) подреждането на 
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университетите-участници според общия резултат по теста; г) как се съотнасят 
постиженията по теста на два последователни випуска от един университет; д) какъв е 
балът по теста на първи курс (неизучавано съдържание – влияние най-вече на случайни 
фактори) и на четвърти курс (изучавано съдържание – най-вече знания по разделите на 
теста). 

2) Друга част от резултатите отразиха специфичните особености на приложението 
на този тест. Процесът на тестиране може да бъде видян от различни гледни точки 
(експериментална психология, психометрия, клинично и др.), но аз ще го разгледам само 
от тази на психометрията. Според психометрията в този процес има три важни елемента: 
тестът, изследваните лица и провеждащия теста. Всеки един от тях е потенциален 
източник за грешка. Както е известно най-трудно се контролират грешките, свързани с 
изследваните лица. В конкретния случай освен изследваните лица, беше трудно да бъдат 
контролирани и провеждащите теста. Подборът на изследваните лица (кои точно 
студенти ще участват в първия и във втория тест, сравними ли са, как са подбрани), какво 
точно им е казано, стриктният контрол на тестовата ситуация (къде и кога е проведен 
тестът), качеството на присъствие на провеждащия) теста (кой е провел теста и как е 
присъствал практически са външни променливи (неконтролирани) при изпълнението на 
този тест. Влиянието им се вижда ясно в резултатите  (вж. графиките).  Подобни 
недостатъци биха могли лесно да се преодолеят, ако се осигури възможност 
провеждащият теста да бъде “трето” лице, т.е. лице, неутрално по отношение на 
университета и преподаването, напр. преподавател от университет А изследва 
студентите от университет Б и т.н., подбира се случайна извадка от студентите от 
съответното ниво и т.н. За да се осигурят валидни и надеждни резултати при подобни 
изследователски задачи е необходимо да се отчитат всички (важни и “маловажни”) 
елементи в цялостния процес на конструиране и провеждане на такъв тип тестове. 

Въпреки тези слабости, резултатите от двукратното тестиране стимулираха 
плодотворни промени в преподаването и начина на оценяване в някои дисциплини в 
университетите-участници. 
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(Възприятие), проф. Енчо Герганов (Учене и памет); доц. Бойчо Кокинов (Мислене); 
гл.ас. Елена Андонова (Език); гл.ас. Жорж Балев (Психология на личността); доц. Елена 
Паспаланова (Социална психология) 
н.с. Весела Банова (Психология на развитието); доц. Емилия Алексиева (Методология - 
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статистическа обработка на данните е направена от гл.ас. Любомир Джалев, консултант 
е проф. Енчо Герганов. 
**  Тук не се спирам на онези елементи, традиционно свързани с разработването на такъв 
тип тестове като формат на айтемите, айтем анализ, надеждност и т.н., тъй като целта на 
доклада е да представи само допълнителните ефекти от приложението на теста, без да 
представя подробно работата по създаването му. 
*** Поради съображения, свързани с професионалната етика не можем да съобщим кои 
данни за кой точно университет се отнасят, а използваме фиктивни номера (университет 
1, университет 2 и т.н.) 
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Q-ТЕХНИКАТА - МЕТОДОЛОГИЧНА АЛТЕРНАТИВА В 
ИЗУЧАВАНЕТО НА СУБЕКТИВНОСТТА? 

 
Бардов Иван  

Гл. ас., д-р катедра “Обща, генетична и експериментална психология”, Философски 
факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 
Статията поставя на обсъждане обосноваността на заявената претенция Q-техниката, разработена от 
британския психолог Уйлям Стивънсън, да получи статуса на обща методология за  
психологическото изследване на човешката субективност. Представени са принципите, върху които е 
дефинирана Q-методологията; по-съществените аргументи в дискусията за нейните преимущества в 
сравнение с традиционната “R-методология” на психологическото изследване. Идеите върху които е 
основана Q-методологията се анализират чрез съпоставки и с теоретични виждания, формирани в 
други направления, изследващи субективността. В резултат от теоретичния анализ авторът достига 
до изводите, че Q-методологията си остава направление вътре в бихевиористичната парадигма, 
въпреки че е създадена и се е развила като реакция срещу ограниченията и недостатъците на 
прилаганата от тази парадигма R-методология; че Q-методът е успешна техника на психологично 
изследване в рамките на идеографичния подход, но е несъстоятелна нейната претенция за 
универсална методология, т. е. и по отношение на изследвания, изцяло замислени и проведени от 
позициите на номотетичния подход. Посочва се перспективността на “прекрачването” на дълбоко 
вкорененото предположение за “наличие на линейност” в проявите на изследваните променливи. 
Комбинацията от многомерност и нелинейност налага необходимостта от търсене на нови 
“нелинейни” модели на субективността.  
 
The article submits to discussion the grounds for the claimed pretence – the Q-technique, developed by the 
British psychologist William Stephenson – to be granted the status of general methodology for the 
psychological study of human subjectivity. The principles on which Q-methodology is defined have been 
presented, as well as the major arguments in the discussions of its advantages over traditional “R-
methodology” of psychological studies. The ideas on which Q-methodology is based have been analyzed also 
through comparison with theoretical understandings developed in other theories studying subjectivity. As a 
result of the theoretical analysis the author reaches to the conclusions that Q-methodology remains a stream 
inside the behaviorist paradigm, although it has been created and developed as a reaction against the 
restrictions and shortcomings of the R-methodology applied by this same paradigm; that the Q-method is a 
successful technique of psychological research in the framework of the idiographic approach, while its 
pretence to be a universal methodology is groundless, i. e. in respect of studies entirely designed and carried 
out from the nomothetic approach. The perspective has been demonstrated in “overstepping” the deeply 
rooted assumption for “presence of linearity” of the variables studied. The combination of multiple 
dimensions and non-linearity imposes the necessity to search for new “non-linear” models of subjectivity. 
 
 

Q-техниката или Q-sort е позната, като конкретен изследователски инструмент, на 
широк кръг от българските психолози чрез подробното описание в монографията на проф. 
Ана Кокошкарова “Психологично изследване на личността в клиничната практика”, 
издадена през 1984 година1. През изминалите години има определено засилване на 
интереса в световната психологическа общност към тази техника. През 1977 започва 
издаване на списание “Оперантна субективност”, от което са излезли деветнайсет тома. 
В 1989 година се основава Международно общество за научно изследване на 
субективността с помощта на Q-техниката, което е провело 20 срещи в различни страни. В 
информационната база PsychINFO могат да се наброят над 1000 позования на публикации, 
свързани, по един или друг начин, с “Q-проблематиката“. Осъществяват се интензивни 
интернет дискусии. Наблюдава се недвусмислено желание в част от последователите на 
тази концепция [7] да се издигне “научния статус” на Q-сорта, от специфична 
изследователска техника в по-обща научна методология, за изследването на човешката 
субективност.  

                                                 
1 Въпреки, че тя неправилно приписва създаването на разглеждания метод на други автори. 
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Настоящата статия цели да проблематизира така изявената претенция за издигане на Q-
техниката в ранга на “методология на научното изследване”. Тя естествено няма 
претенцията, че на свой ред предлага окончателни решения на повдигнатите проблеми, а 
търси очертаването на евентуални перспективни сфери за бъдещи изследвания. 

В началото, според мен, за читателя ще бъде полезно накратко да се очертае историята 
на разглежданата концепция. Тя е предложена от английския психолог, по образование 
физик, Уйлям Стивънсън (Stephenson). Той е бил последния асистент на Чарлз Спирмън, 
откривателят на факторния анализ. Спирмън оценява високо математическите 
способности на своя сътрудник, като веднъж го определя като най-креативния статистик в 
психологията. През далечната вече 1935 година Стивънсън изпраща съобщение до 
списание Nature [10], в което представя техниката на факторния анализ и предлага свой 
поглед върху някои специфични математически проблеми на този статистически метод. 
По това време въпросният автор е притежател едновременно на докторат по физика от 
университета на Дърхам и докторат по психология от университета в Лондон. В тази 
разработка са набелязани някои от основните идеи и принципи на теорията, която 
Стивънсън продължава да развива до смъртта си през 1989 година. Следват поредица от 
разработки, посветени на частни математически и психометрични проблеми. Много 
характерно е обаче, че почти всички идеи на Стивънсън са били посрещнати “на нож” от 
почти всички тогавашни авторитети в областта на факторния анализ, като МакНемар, Р. 
Кетел, Х. Айзенк2.  

Тези обстоятелства дават повод на един от най-пламенните поддръжници и 
пропагандатори на теорията, като Стивън Браун, да обяви, че официализираната 
психологическа наука (представена от утвърдени авторитети като Р. Кетел, Х. Айзенк) 
незаслужено е отхвърлила идеите на Стивънсън, които трябва да заемат полагащото им се 
място в арсенала на психологията. Той твърди3, че Q методологията за първи път поставя 
изследването на субективността на научни основи и че еволюционното развитие на 
Спирмъновата школа във факторната теория през 20-те и 30-те на ХХ век се свързва с 
принципа на оперантност, лансиран от Стивънсън.  

Така или иначе съображенията, развити от Стивънсън в рамките на неговата 
концепция, са имали участта да бъдат противопоставяни на доминиращите схващания и да 
се отбягва тяхното разискване от академичната психология. Затова основни 
методологични въпроси, които възникват в този връзка и които се нуждаят от обсъждане 
са: Реалистична ли е претенцията Q-техниката да прерасне от специфичен методичен 
похват за ранжиране на стимули, в универсална методология за научното изследване на 
субективността?; Продуктивно ли е нейното използване в рамките на номотетичния 
подход или е по-реалистично нейното ограничаване в рамките на смислово близкия 
идеографичен изследователски подход4? 
Самият създател на Q-техниката първи формулира претенцията, че тя може да служи за 
методология на експерименталното изследване като дефинира термина Q-методология в 
монографията си “Изследване на поведението: Q-техника и нейната методология” [11]. 
Ето защо, преди да се пристъпи към по-конкретен анализ, е необходимо да се представят, 
както стандартната процедура за провеждане на едно Q-сорт изследване (Q-методика), 
така и принципите на тази методология, във виждането на нейния автор и привърженици. 
Тези принципи са повлияни, както отбелязва неговия последовател и коментатор Стивън 
Браун, от едновременния опит на Стивънсън във физиката и психологията. 

                                                 
2 Цитат по интернет публикацията от Стивън Браун: The History and Principles of Q Methodology in 
Psychology and the Social Sciences, която може да се намери на адрес www.qmethod.org 
3 в публикацията Subjective Behavior Analysis. Paper read at a panel on “The Оbjective Analysis of Subjective 
Behavior: William Stephenson’s Q Methodology,”25 th anniversary annual convention of the Association for 
Behavior Analysis, на посочения интернет адрес. 
4 В смисъла, влаган от Гордън Олпорт при дефинирането на двата изследователски подхода. 
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Стандартната процедура на този тип проучване предвижда изследваното лице да 
разпредели набор от твърдения по определена тема в твърдо фиксиран брой категории – 
от напълно несъгласен до напълно съгласен. Характерен и много важен момент от едно Q-
изследване е, че броят на отнасяните в определена категория твърдения е фиксиран така, 
че емпирично полученото разпределение от всички отговори изцяло да съвпада по 
параметри с нормалното разпределение. За по-голяма яснота ще се позова като пример на 
шестте категориите (със скални стойности от -3 до +3) и съответния брой твърдения (от 
общо 28), които попадат в тях, посочени в книгата на А. Кокошкарова [1, 178): 
Не се отнася изобщо за мен- тук се отнасят 2 твърдения; 
Това важи малко за мен – с 5 твърдения; 
Това се отнася до известна степен за мен – 7 твърдения; 
Това се отнася по-скоро за мен - 7 твърдения; 
Това важи много за мен – 5 твърдения; 
Това е много типично и се отнася точно за мен – 2 твърдения.  
Броят на категориите в конкретните изследвания може да варира, например от –5 до +5, 
броят на твърденията също може да е различен, но е задължително спазването на 
изискването за наложено нормиране на получаваните емпирични разпределения. 
Към основните принципи на Q-методологията се отнася т. н. “субективна 
комуникативност”. С това понятие се описва цялата сфера на разговори, която може да 
осъществи даден индивид, в които той представя своята собствена гледна точка [14]. Тук 
се отнасят разговори на най-различни теми, както за обикновените неща от живота -- за 
футбол, текущи обществени новини и скандали и т.н, така и специализирани разговори на 
професионални теми, изобщо всички неща, които са в сферата на споделеното общуване 
между хората. Какво ще бъде счетено за "обикновено" ще зависи, разбира се, от 
контекста. Всеки участник в житейския разговор обикновено добре разбира за какво 
говорят другите. Това обстоятелство, според Стивънсън, създава необходимостта 
изследваният да представя собствената гледна точка в хода на психологическото 
изследване.  

Следващ не по-малко важен принцип е този за “оперантността”. Своето разбиране 
за “оперантност” Стивънсън заема пряко от Скинър и Уотсън, т. е. от най-ярките 
представители на бихевиоризма, като всеки “оперант” представлява отделно събитие, 
измервано максимално обективно. Съгласно Стивънсън Аз-ът и субективността се 
измерват операционално чрез Q техниката. Измерването е дотолкова субективно, 
доколкото индивидът, а не някой друг, извършва измерването на собствената гледна 
точка. За да изрази по-добре тази част от своите схващания Стивънсън въвежда понятието 
оперантна субективност [13], т.е. субективност, която може да бъде измерена съгласно 
най-строгите психометрични стандарти.  
Друг принцип на разглежданата методология е разглеждането на проучваните явления по 
начина, по-който ги разглежда квантовата теория във физиката. Според Q методологията 
квантовият характер на субективността не е аналогия, а реалност [5]. В класическата 
механика всеки ефект се детерминира от причина и на това основание се прилага логиката 
на разделяне на променливите на независими и зависими; в квантовата теория обаче не 
съществуват причини, в стария нютонов смисъл, за взаимодействията между субатомните 
частици. Според Стивънсън по сходен начин Q-методологията установява, че типичното 
съществуване на субективните състояния е симултантно (едновременно) и те са 
комплиментарни (взаимнодопълващи се). От тези си разсъждения Стивънсън прави 
извода, че комуникативността съществува в различни вероятностни състояния. Според 
него измерване и смисъл са като неразделимо преплетени в Q-методологията по същия 
начин, както в физиката; неразделимост, която е съдържанието на принципа на 
неопределеност, формулиран от Вернер Хайзенберг5. Наблюдателят на субективността е 
                                                 
5  Според този принцип на квантовата теория във физиката не е възможно едновременно да се определят 
точните стойности на местоположението и импулса на една елементарна частица. Колкото по-точно 
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същия субект, който извършва Q-сорт измерванията (вместо външния учен). Накратко, 
основен пункт в търсенето на пряка връзка с квантовите процеси е настояването за 
наличие на индетерминираност; за замяна на причините и следствията със случайността 
при комуникативните взаимодействия. 
Стивънсън и неговите последователи се опитват да докажат достойствата на предлаганата 
Q-методология чрез съпоставката с обозначената като нейна алтернатива R-методология6. 
С това наименование те обозначават доминиращото и затова официализирано 
направление в дизайна на експерименталното изследване. Според тях учените, които 
използват R-методологията провеждат обективни измервания на конструкти 
предполагаемо присъстващи в хората, например черти на личността или интелигентност, 
като изхождат от предположението, че различията, свързани с изследвания конструкт, са 
само количествени. Затова, според тях, R методологията си оставала задължително в 
рамките на класическата парадигма на Нютоновата механика и виждане за причинност 
между явленията. За тези автори R методологията почти изцяло се занимава с оценяването 
на един или друг тип явление (интелигентност, математическа способност, социална 
тревожност и т.н.), които най-често не са свързани с обикновените неща, които са предмет 
на реалното общуване; по-точно, те представят специализирано знание, намиращо се 
извън действителния живот, който изследвания живее. В тази връзка Браун привежда 
примера, че двама индивиди може да бъдат оценявани по интелигентност и да не са 
оценени особено високо; след това обаче, те могат влязат по всякакъв начин в дискусия 
относно изпитваните преживявания по време на теста -- "Не ми се понрави 
математическата част, защото никога не съм бил добре с изчисленията," или "Какво 
мислиш за тези картини? Разбирам, че трябва да кажа нещо за тях, но нищо не мога да 
измисля сега" и т. н. Q подходът моделира тази комуникативна ситуация и така осигурява 
нейното измерване, също както R подходът осигурява измерване на количествено 
измеримите черти.  
Известният анализатор на теоретичните системи, съществуващи в съвременната 
психология, Ноъл Смит [2] посочва, че устоите на R-методологията, възникват още в XIX 
век и по-точно в недрата на немската традиция на експериментална психология, 
представена от Вундт и Фехнер. За тези учени всякакви вариации, без значение дали 
междуиндивидуални, или вътрешно индивидуални, представляват грешки на измерването, 
отклоняващи се от “истинските” значения на проучваните психични явления. В хода на 
по-нататъшното си развитие експерименталната психология, формирала се по образеца на 
физиката, започнала да разглежда вариативността аналогично на грешките на 
наблюдението в астрономията. Като предположила, че субективността се явява 
погрешност традиционната психология започнала да се бори с нея, като усреднявала 
индивидуалните данни и я разглеждала като случайна променлива. Предоверяването на 
стандартизираните тестове като едиствен начин за получаване на достоверна информация 
създал претенцията на R-подхода за монопол върху достоверността. Съгласно логиката на 
R-методологията субективността и индивидуалните различия образуват “вектор на 
грешките”, който трябва да бъде минимизиран. Тъй като този вектор не корелира с нищо, 
съгласно същата логика той е безполезен в научно отношение. Но от позициите на Q-
методологията “грешката” всъщност е собствената гледна точка на изследвания – това, 
което той сам иска да каже за себе си или другите – “превръща се в обективна (тоест 
достъпна за общо наблюдение) величина, благодарение резултатите от Q-сортировката”. 
[3, 62). Така изследваните наистина се разглеждат като субекти, а не просто като обекти 
на изследване.  

                                                                                                                                                             
съответната частица се определя по местоположение, толкова по-неточно и приблизително е нейното 
определяне по силата на импулса. Представеният принцип произтича от двойствената природа на обектите 
от микрокосмоса – те носят едновременно белезите и на вълни и частици. 
6 Съдържанието на понятието R-методология на практика съвпада по смисъл с това на номотетичния 
подход.  
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Различия има и в смисъла, влаган в целите на прилаганите експериментални процедури. 
Неочаквано установените характеристики в пределите на отделната експериментална 
група се разглеждат, при R-подхода, като “вектор на грешки”, защото субективността се 
счита за несъществена и случайно разпределена величина [4]. В контраст, целта на Q-
методологията на измерването е определянето на относителната субективна значимост на 
едно твърдение от Q-набора в сравнение с друго. Затова тук интересът е насочен към 
установяване степента на сходство / съответно несходство в разбиранията между 
индивидите, докато при R-подхода интересът е фокусиран към корелирането на 
променливите или натрупания тестов бал.  

В този смисъл, R-методологията е основана на предположението, че изследваният 
конструкт е изолиран, автономен и твърдо фиксиран и че той не изменя в процеса на 
измерване. Това предположение е необходимото условие за корелиране на черти. В Q-
методологията се предполага точно обратното – че измерването е свързвано със 
значенията и че субективното значение, което изследваният придава на дадено Q-
изказване, се поражда от самия акт на сортировка. По този начин при Q-методологията 
променливи представляват индивидите, а не тестовите въпроси, както е при R-подхода. 
Това е логично следствие от различията във вижданията за позицията, която се отрежда на 
изследвания в хода на проучването: дали той трябва да е само обект на измерването (както 
постулира R-методологията), или на изследваното лице може да се признае статус на 
субект на измерването – разбиране, което отстоява Q-методологията. Всъщност в R-
методологията е залегнало дълбоко опасението, че изследваното лице е склонно да лъже и 
така да влошава достоверността на получаваните резултати. Затова изследваният трябва 
да бъде държан в неведение за истинските цели на изследването. Върху последното 
изискване се основава разбирането за “обективен тест”, защитавано от Реймънд Кетел. 
Докато Q -методологията предоставя на изследвания изцяло отговорността за получените 
резултати и съответно се отнася с голямо доверие към неговата способност за адекватни, 
спрямо собствените му нагласи, преценки. 

При Q-процедурата изследваните измерват собствените си реакции в процеса на 
сортировката, докато в R-процедурата измерването се извършва “отстрани”, от външни 
лица. При R-процедурата всички индивидуални реакции се усредняват, в резултат на 
което индивидуалните различия се заличават. По този начин чертите на личността, 
конструирани в хода на R измервателните процедури, маскират или подменят реалните 
житейски събития с изкуствени образувания. Освен това, средните величини отразяват 
само неголямо число измерения, докато размерът на Q-набора от твърдения определя (по 
принцип) числото на регистрираните измерения за индивида. Схемата на Q-експеримента 
предвижда с един изследван да се проведат многократни измервания, което повишава 
надежността на изследването. Особено креативен момент при Q-техниката е 
възможността да се съхрани в максимална степен индивидуалното разбиране на ИЛ за 
определена сфера от действителността, чрез пренебрегването на твърдите ограничения, 
свързани с прилагането на типичните R-методи, каквито са стандартизираните тестове.   

Авторът на настоящата работа поддържа разбирането на “Q-методолозите”, че 
изследването на субективността трябва да се схваща като процес на разкриване 
съществуващото многообразие на гледните точки върху определена тема. С други думи, 
реалностите в психичния живот се предават много по-добре от думата “многообразие”, 
отколкото любимата на привържениците на R-подхода дума “универсалност”. Защото 
съдържанието на субективността е много по-многомерно, отколкото са готови да приемат 
представителите на R-подхода и тя не може описана напълно адекватно от единично 
понятие като черта. Показателен в това отношение е фактът, че от идентифицираните в 
изследванията на Р. Кетел [6] 23 черти от първи порядък, характеризиращи нормалната 
личност, седем са отнесени към т.н. Q-фактори. Макар че Кетел влага в това понятие 
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доста по-различен смисъл от този на Стивънсън7, тяхното съдържание отново се свързва с 
факта за съществуване на специфични различия в гледните точки на изследваните лица.  
Според мен подобни данни указват, че приложението на Q-техниката в изследвания на 
субективността, проведени от номотетични позиции, в които по принцип се очаква да 
бъдат идентифицирани малко на брой, но универсални измерения, ще бъде по-скоро 
непродуктивно. Но и приложението на Q-метода в изследвания с чисто “идеографичен 
дизайн” (с имплицитно заложеното в него очакване за многомерност) също не е напълно 
безпроблемно, а е придружено от определени предизвикателства, отразяващи 
комбинацията от многомерност и нелинейност, характеризираща протичането на реалните 
процеси в сферата на субективността.  

Сериозни възражения могат да бъдат повдигнати към Q-методологичния принцип 
за позоваване на квантовата теория във физиката, защото психичните явления изобщо не 
се подчиняват на същите закономерности, присъщи на микрокосмоса. Аналогии, (но не и 
преки съответствия), между психологическа и физическа причинност са полезни, но не по 
посока на наличие индетерминираност на извършващите се процеси в психиката, а в 
отчитането на обстоятелството, че когато описват явленията в микрокосмоса физиците 
влючват в описанието и отсчетната система на наблюдателя, което е отразено във 
въпросния принцип на неопределеността. По същия начин, при изследването на 
психичните феномени взаимодействията между измерваните променливи и останалите, 
които не са пряк обект на проучването, често пораждат артефакти, влияещи върху 
субективната оценка на наличната ситуация и, следователно, върху изучаваното 
поведение; като осмисля собственото Аз, човек изменя и собственото психично 
състояние. Затова постигането на висока вътрешна валидност в сферата на субективността 
е по-скоро за сметка на прекомерното опростяване и формализиране на изучаваната 
психична реалност, чиито проявления са винаги по-богати и многообразни от схемите, в 
които се стремят да ги напъхат изследователите от R-подхода.  

Озадачаващо е обаче явното опасение на създателя на Q-метода, да не бъде обявен 
за привърженик на недолюбвания от бихевиоризма ментализъм. Именно в книгата, в 
която Стивънсън дефинира принципите на Q-методологията, той настоява че "терминът 
поведение трябва да обхваща всички операции от всяка гледна точка – вътрешна или 
външна” [11, 112] и че съзнанието и свързания с него ментализъм трябва да бъдат 
изоставени ?!, но че субективността трябва да остане обект на научно изследване. Още по-
симптоматично е заглавието на негова статия от 1968 година: “Съзнанието вън, 
субективността – вътре” [12]. Този страх може да бъде лесно обяснен, пред вид 
доминиращите в научното обкръжение на Стивънсън възгледи, но изобщо не може да 
бъде прието така дефинираното противопоставяне “съзнание срещу субективност”, 
защото възниква естествения въпрос: каква ще бъде тази човешка субективност8, която 
съществува и се реализира извън и срещу съзнанието?. Стивън Браун също използва в 
работите си само термина субективно поведение, но не и термините съзнание или 
менталност. По тези причини Q-методологията, така както я виждат нейните 
привърженици, си остава, по същество, направление вътре в бихевиористичната 
парадигма, въпреки че е създадена и се е развила като реакция срещу ограниченията и 
недостатъците на прилаганата от тази парадигма R-методология. 

Перспективната насока за развитие на изследването на човешката субективност 
обаче е “отвъд” бихевиористичните схеми и номотетичния подход. Не случайно Q-
методът показва най-пълно своите възможности на изследователска техника, едва когато е 
“взет на заем” от представители на конкурентните на бихевиоризма парадигми с 
идеографична насоченост. Не случайно, особено интензивно Q-техниката е използвана от 
видния представител на хуманистичното направление Карл Роджърс, който с нейна 
                                                 
7 Q-факторите по Кетел получават наименованието си от първата буква на английската дума за въпросник 
(questionnaire) или това са онези черти, чието съдържание се идентифицира само чрез въпросници. 
8 освен, разбира се, психоаналитична 



 7 

помощ достатъчно прецизно очертава съотношенията между “Аз-реално” и “Аз- идеално” 
и идентифицира наличието или отсъствието на подходящото, за поддържане на 
личностното функциониране, съответствие между тези подструктури на човешкия Аз [9]. 

Особено перспективно в началото на XXI век е прекрачването на сега дълбоко 
установеното в експерименталната психология предположение за “наличие на линейност” 
в проявите на изследваните променливи. В същото време обаче в сложната система на 
психиката се наблюдават по-скоро прояви на нелинейност, като резултат от 
взаимодействията между психичните явления. 

Вече повече от десетилетие редица психолози обръщат специално внимание  върху 
нелинейния характер на процесите на самоорганизация и саморегулация в психиката [8]. 
Нелинейният характер на психичния живот, а по-точно комбинацията от многомерност и 
нелинейност поставят изследователите на субективността пред нови и все по-трудни 
задачи, за чието решаване те по-скоро не са подготвени. Трябва да признаем, че поне 
българските психолози нямат знания и подготовка за работа с нелинейни статистически 
методи и това положение тепърва трябва да се променя. Очевидно междувременно трябва 
да се търсят палеативни решения. Една такава евристична възможност, на чисто 
методично равнище и в рамките на идеографичния подход, е съчетаването и 
едновременното провеждане на стандартната процедура на Q-сорта заедно с техниката за 
свободна класификация – т. е. с възможността изследваният да разпредели твърденията от 
Q набора в толкова групи, колкото сметне за необходимо, като даде и собствени 
наименования на така получените групи от твърдения. Идеята тук е да се провери, 
доколко ще съвпаднат по своите параметри двете емпирични разпределения. Ако 
разпределението, получено в резултат на свободната класификация, се окаже далеч от 
нормалното, това ще наложи преосмисляне и на резултатите от стандартната Q-
процедура. 
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Айтемно-отговорната теория е една от най-популярните съвременни тестови теории. Тема на 
настоящото съобщение са основните модели на Айтемно-отговорната теория при дихотомни айтеми. 
Съобщението се състои от четири части. Първата, въвеждаща част изброява главните предимства на 
Айтемно-отговорната теория пред Класическата тестова теория и представя основните допускания, 
формиращи теоретичната база на Айтемно-отговорната теория. Втората част въвежда понятието за 
характеристичната крива на айтема, като акцентира върху измерването на латентния признак и 
вероятността за даване на правилен отговор. Разглеждат се двата основни параметъра на айтема – 
трудност и дискриминативна способност. Специално внимание е отделено на особеностите на 
логистичната функция. Третата част представя основните модели при дихотомни айтеми – модел на 
Раш, еднопараметричен, двупараметричен и трипараметричен модел. Изяснява се срещащото се в 
някои източници различие между модела на Раш и еднопараметричния модел. Въвежда се третият 
параметър на айтема – вероятност за налучкване на отговора. Четвъртата, заключителна част 
обобщава особеностите на основните айтемно-отговорни модели при дихотомни айтеми и 
параметрите на айтема. 
 
Item Response Theory is one of the most popular contemporary test theories. The topics of the present report 
are the basic Item Response Theory models for dichotomous items. The report consists of four parts. The 
first, introductory part itemizes the major advantages of Item Response Theory over Classical Test Theory 
and presents the underlying assumptions that form the theoretical basis of Item Response Theory. The 
second part leads in the concept of the item characteristic curve, emphasizing on the latent trait measurement 
and the probability of giving correct response. The two fundamental item parameters – the item difficulty 
and the item discrimination, are defined. Considerable attention is devoted to the specifications of the logistic 
function. The third part represents the basic models for dichotomous items – the Rasch model, the one-
parameter model, the two-parameter model and the three-parameter model. The differentiation between the 
Rasch and the one-parameter model, which is found in some sources, is explained. The third item parameter 
– the guessing parameter, is defined. The fourth, concluding part reviews the basic IRT models for 
dichotomous items, their specifications and the item parameters. 
 
Въведение 
 
Неслучайно Айтемно-отговорната теория (АОТ) е сред най-популярните съвременни 
тестови теории. Основна причина за това, наред с описателните й достойнства, са 
редицата предимства, които тя притежава пред Класическата тестова теория (КТТ). 
Главното нейно предимство се изразява в оценяването на параметрите на всеки айтем 
независимо от тестираната извадка и постигането по този начин на тяхната константност 
при различаващи се извадки в рамките на една и съща популация. От друга страна, 
изчисляването на параметрите на айтемите позволява при измерване на латентния признак 
да се използват различни айтеми, което прави резултата независим от самите айтеми или 
от определена тяхна комбинация, както е при готовите тестови инструменти. На трето 
място, при КТТ за всеки айтем се оценява една единствена стандартна грешка, докато при 
АОТ точността на айтема се оценява за всяко равнище на измервания латентен признак. 
И, накрая, докато при КТТ индивидуалните различия се представят неотчетливо – чрез 
сумарни балове, при АОТ те се представят чрез изчисления, базирани на отговорите на 
всеки отделен айтем. 
Постигането на този набор от предимства се дължи на трите основни допускания, 
формиращи теоретичната база на Айтемно-отговорната теория: 
1) Еднодименсионалност – всеки айтем от дадената съвкупност измерва един единствен 
латентен признак, представен като непрекъсната променлива, която приема стойности в 
интервала (-∞;+∞); 
2) Локална независимост – различните айтеми са независими един от друг, единствената 
връзка между тях се обяснява чрез зависимостта им от латентната променлива; 



3) Нормална разпределеност на латентния признак – латентния признак е нормално 
разпределен в популацията (за някои променливи това допускане не е в сила). 
 
Характеристична крива на айтема 
 
Основният елемент на Айтемно-отговорната теория, на който се базират всички други 
нейни конструкти, е характеристичната крива на айтема. Тя представлява графика на 
вероятността за даване на правилен отговор (P(θ)) като функция на латентната 
променлива (θ). Теоретичният интервал, в който се изменя θ е (-∞;+∞). Ако обаче 
приемем, че θ е нормално разпределена със средна 1 и стандартно отклонение 0, 
стойностите, в които варира на практика, са в интервала[-3;3]. На всяка стойност на θ 
съответства различна P(θ). Обикновено P(θ) е малка при ниски стойности на θ и голяма – 
при високи. Графично P(θ) се представя като крива с формата на разтеглено S – 
характеристичната крива на айтема (фиг. 1). 
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Фиг. 1. Характеристична крива на айтема. 

 
Точното разположение се определя от две стойности – параметрите на айтема трудност и 
дискриминативна способност. Трудността показва колко труден е айтемът и определя 
мястото на кривата. Дискриминативната способност показва в каква степен айтемът 
диференцира изследвани лица с различни θ и определя наклона на кривата. 
За построяване на характеристичната крива на айтема се използва логистична функция, 
която изразява зависимостта между θ и P(θ): 

(1)  DLе
P −+

=
1

1)(θ , 

където е= 2,7183 е неперовото число, D – константа, равна на 1,702, а L – израз, в който се 
съдържат двата основни параметъра на айтема и латентния признак θ. 
Важна особеност на логистичната функция е, че графиката й е асимптотична относно най-
малката и най-голямата вероятност за даване на правилен отговор. Математически това 
може да бъде записано във вида: 
(2)  0)(lim =

−∞→
θ

θ
P ; 1)(lim =

+∞→
θ

θ
P  

и означава, че при безкрайно малки и безкрайно големи стойности на θ P(θ) се доближава 
безкрайно съответно до 0 и 1, но никога не приема тези стойности. Това осигурява на 
логистичната функция важно предимство пред на пръв поглед простите линейни модели: 
тя може да обхване всички изследвани лица, дори те да имат θ на повече от 3 стандартни 
отклонения от средната аритметична. 
 
Основни модели при дихотомни айтеми 



 
В светлината на моделите на Айтемно-отговорната теория под дихотомен айтем се 
разбира не айтем с два варианта за отговор, а айтем, чийто варианти за отговор, колкото и 
да са на брой, попадат в две категории – правилен и неправилен отговор. В зависимост от 
това колко и кои от параметрите на дихотомния айтем се използват, за да го 
характеризират, се разграничават еднопараметричен модел (или модел на Раш), 
двупараметричен модел и трипараметричен модел. 
Еднопараметричният модел се свързва с математика Георг Раш. В някои източници 
моделът на Раш и еднопараметричният модел се разглеждат като еквивалентни, а в някои 
– не. Последните разграничават двата модела чрез константата D, по която се умножава 
степенния показател на е във формула (1). Когато се прави разграничение, тази константа 
отсъства при модела на Раш и се въвежда при еднопараметричния модел. Нейната 
функция е да преобразува данните във вид, удобен за интерпретация в термините на 
нормалното разпределение. Чрез умножаването на степенния показател на е с D 
интервалът [-3;3], в който обикновено се изменя θ, обхваща по-голям интервал на 
изменение на P(θ). Формулата, с която се изчислява P(θ) при еднопараметричния модел 
има вида: 

(3)  )(1
1)( bDе

P −−+
= θθ , 

където b e трудността на айтема. 
 
     b=-1                   b=1 

 
Фиг. 2. Айтеми с различна трудност. Първият айтем е по-лесен от втория. 

 

Трудността на айтема рефлектира върху P(θ) по следния начин: колкото по-малка е b, 
толкова по-изтеглена нагоре е кривата т.е. P(θ) е общо взето по-голяма; колкото по-голяма 
е b, толкова по-изтеглена надолу е кривата т.е. P(θ) е общо взето по-малка (фиг. 2). 
Математически b може да бъде определено като точката върху абцисната ос, за която 
функционалната стойност на P(θ) е 0,5. С други думи, когато стандартната стойност на 
латентния признак е равна на трудността на айтема, вероятността за даване на правилен 
отговор е 50%: 
(4)  5,0)( =bP  
Точката B с координати (b,P(θ)) – в случая – B(b, 0,5) се e инфлексна точка. Теоретично b, 
както и θ, може да приема стойности в интервала (-∞;+∞), но в практиката по аналогични 
причини обикновено се използват стойности в интервала [-3;3]. 
Първата графика на фиг. 2 е крива на айтем с трудност –1. Тя е изтеглена по-наляво от 
втората графика, която е крива на айтем с трудност 1. За едно и също ниво на θ P(θ) за 
първия айтем ще е по-голямо, отколкото за втория, тъй като първия айтем е по-лесен от 
втория. 
При двупараметричния модел айтемът се характеризира от два параметъра – трудност и 
дискриминативна способност. Формулата за P(θ) при него е: 

(5)  )(1
1)( bDaе

P −−+
= θθ , 



където а е дискриминативната способност на айтема. Очевидно е възможно 
еднопараметричния модел да се разглежда като частен случай на двупараметричния, при 
който всички айтеми имат равна дискриминативна способност. 
Дискриминативната способност влияе върху наклона на характеристичната крива на 
айтема по следния начин: колкото по-малка е а, толкова по-равна е кривата; колкото по-
голяма е а, толкова по-наклонена е кривата (фиг. 3). Пълната математическа дефиниция на 
а е твърде обемна, но най-общо казано а е пропорционална на наклона на графиката на 
P(θ) в инфлексната точка B. 
 
    b=0, a=0,5            b=0, a=1,5 

 
Фиг. 3. Айтеми с еднаква трудност, но различна дискриминативна способност. 
Дискриминативната способност на първия айтем е по-малка от тази на втория. 
 
Теоретично а може да приема стойности в интервала (-∞;+∞), но в практиката обикновено 
се използват стойности в интервала [-1,64;1,64], когато се работи с константата D, или [-
2,8;2,8], когато се работи без нея. 
При трипараметричния модел характеристичната крива на айтема се конструира чрез 
въвеждането на трети параметър на айтема – вероятност за налучкване на правилния 
отговор. Този параметър се използва за да обясни до каква степен е възможно 
изследваното лице случайно, без да знае отговора, да отговори правилно на дадения 
айтем. Формулата за P(θ) при този модел се различава от съответните изрази при другите 
два модела, тъй като третия параметър не участва в степенния показател на е. 
Зависимостта се задава с израза: 

(6)  )(1
1)1()( bDaе

ccP −−+
−+= θθ  

където c е вероятността за налучкване на правилния отговор. 
Очевидно двупараметричният модел може да се разглежда като частен случай на 
трипараметричния, при който c=0. Теоретично c може да се изменя в интервала [0;1], но 
на практика стойности, по-големи от 0,35 са неприемливи. 
 
    b=0, a=1, c=0,15            b=0, a=1, c=0,35 

 
Фиг. 3. Айтеми с еднаква трудност и дискриминативна способност, но различна 
вероятност за налучкване на правилния отговор. Вероятността за налучкване на 
правилния отговор на първия айтем е по-малка, отколкото тази на втория. 



 
Въвеждането на c променя значително свойствата на характеристичната крива на айтема. 
Математически това се състои в изместването на долната асимптота на кривата – 
графиката на P(θ) е асимптотична не относно абцисната ос, а относно успоредна на нея 
права с уравнение P(θ)=c (фиг. 3). Това е така тъй като най-малката възможна вероятност 
за даване на правилен отговор не е 0, а c. Така 
(7)  cP =

−∞→
)(lim θ

θ
 

С въвеждането на c се променя и математическия смисъл на параметъра трудност. Когато 
θ=b вероятността за даване на правилен отговор не е 50%, както при еднопараметричния и 
двупараметричния модел, а: 

(8)  
2

1)( cbP +
=  

Така се променят и координатите на инфлексната точка: B(b,
2

1 c+ ). Очевидно колкото по-

голяма е вероятността за налучкване на правилния отговор, толкова по-голяма ще е и 
вероятността за даване на правилен отговор. 
 
Заключение 
 
Основен елемент на Айтемно-отговорната теория е характеристичната крива на айтема, 
която характеризира айтема и представя графично зависимостта между латентния 
признак, измерван от него, и вероятността за даване на правилен отговор. Уравнението на 
кривата е функция в която участват параметрите на айтема. Трудността показва колко 
лесен или труден е айтемът и се съизмерва със стандартните стойности на латентния 
признак. Дискриминативната способност отразява способността на айтема да 
диференцира изследвани лица, попадащи на различни места по скалата на латентния 
признак, като най-отчетливо се диференцират тези изследвани лица, чиито стандартни 
стойности на латентния признак са по-ниски или по-високи от трудността на айтема. 
Вероятността за налучкване на правилния отговор характеризира възможността 
изследваното лица да познае, без да знае отговора на айтема. При дихотомни айтеми 
(такива, чиито отговори попадат в две категории – правилни и неправилни) основните 
модели, използвани за построяване на характеристичната крива на айтема са: 
едмопараметричен модел (параметър – трудност), двупараметричен модел (параметри – 
трудност, дискриминативна способност) и трипараметричен модел (параметри – трудност, 
дискриминативна способност, вероятност за налучкване на правилния отговор). 
Основните модели при дихотомни айтеми са база за извеждането на фундаментални 
зависимости между латентния признак, вероятността за даване на правилен отговор и 
параметрите на айтема. На тази база почиват както механизмът за построяването на 
характеристичната крива на теста, така и айтемно-отговорните модели за айтеми, чиито 
отговори попадат в повече от две категории. Със своите разширени възможности, 
Айтемно-отговорната теория дава най-прецизният алгоритъм за оценяване на параметрите 
на всеки отделен айтем, а от там – и на латентната променлива, която представлява 
интерес за изследователя. 
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Масовото навлизане на компютрите при анализа на данни от психологични изследвания и свободния 
достъп до статистически софтуер с мощни изчислителни възможности са основната характеристика 
на приложението на статистическите методи в психологията. Особено интензивно стана използването 
на многомерни методи, които доскоро съществуваха само на теория. Взаимното проникване на 
статистиката и психологията доведе до разработването на нови методи за обясняване и моделиране на 
различни типове данни.  
Този процес, обаче, е нож с две остриета. Многомерните статистически  методи (МСМ) предполагат 
ясно конструиран модел и имат специални изисквания към дизайна на експериментите. 
Популярността на МСМ съвсем не ги прави по-лесни за използване и интерпретация. 
Предлаганата статия е обзор върху съвременното състояние на използването на МСМ в психологията  
и принципите на това използване. Дадена е класификация по различни критерии на най-често 
използваните в психологията статистически методи.  
Направен е опит да се опише кратко и бъдещето на статистическите методи в психологическите 
изследвания. 
 
The most important characteristics in applications of statistical methods in psychological researches are the 
large-scale invasion of the microcomputers for data analysis and free access to easy-used statistical software. 
The usage of multivariate methods existing till now only theoretically becomes markedly intensive. The 
mutual penetrating of psychology and statistics results in elaborating of new methods for explanation and 
modeling of different type of data.  
However, this process is a double-edged sword. Multivariate statistical methods (MSM) presume a clear 
constructed model and have special requirements about the design of the experiments. The popularity of 
MSM does not make them more facile and easy for interpretation. 
This article is an attempt to resume the current status of the usage of MSM in psychology and on the 
principals of this usage. The classification according to the different criteria is given for the most frequently 
used statistical methods in psychology. 
An attempt is done to describe in short the future of the statistical methods in psychological investigations.  

 
1.Увод 

Целта на тази статия е да се направи обзор преди всичко на многомерните  методи 
на статистиката така, както се използват в психологическите изследвания.  

В исторически план връзката между статистика и психология води началото си от  
края на 19 – началото на 20 век, независимо, че още през ІІІ век  пр. Хр. Аристотел 
използва по същество многомерен подход при класификацията на обектите в съответствие 
с тяхното сходство или различие.   

Многомерният статистически анализ има собствена теоретична база, която 
възниква във връзка с психологията и е разработена в трудовете на К. Пирсън и Ч. 
Спирмън, посветени на факторния анализ.  Всъщност, зараждането на многомерния 
статистически анализ се дължи на идеи, имащи за цел да отговорят на чисто 
психологически въпроси.   

Един ретроспективен преглед на развитие на МСА показва, че периодът на най-
интензивно развитие на теоретическата основа са годините от 1920 до 1950. Средата на 
20-ти век до сега ударението е преди всичко на използването на разработените методи. 
Наред с това се създават и обосновават и редица нови модели, особено за анализ и 
обяснение на неметрични данни.  

Условно използването на статистическите методи в психологическите изследвания 
може да се радели на три етапа в съответствие с дълбочината и сложността на 
използваните модели, както и на типовете данни, с които се работи. 

Първият етап в използването на статистическите методи от психологията е свързан 
преди всичко с установяването на взаимовръзки между явленията.  Свойствата на скалите, 
по които се измерват явленията определят дали коефициентите ще са от Пирсънов тип или 



ще се базират на таблица на съвместното разпределение и хи-квадрат статистиката. 
Опитът да се моделират взаимовръзките и да се построи формален причинно-следствен 
модел води до използването на  регресионния анализ и на модела на лог-линейна 
регресия. 

Към този първи етап спада и разработването на моделите с латентна променлива. 
Съвременният подход при проверката на хипотези, планирането на експеримента, 
анализът на мощността и методите за формален избор на модел също могат да се отнесат 
към този етап. 

С нарастването на обема на данните и качеството на тяхното измерване се появява 
необходимостта от нови подходи, които да извлекат информацията, съдържаща се в тези 
данни. Тази необходимост бележи втория етап в използването на статистиката. 
Забележителната особеност е разработването на структурните моделите, често наричани с 
общото име LISREL.  Идеята е директна: в много ситуации целевите променливи в един 
причинно-следствен модел не могат да се наблюдават непосредствено. За сметка на това 
могат да бъдат измерени редица други променливи, свързани с изучавания конструкт. 
Структурните модели свързват наблюдаемите променливи с изучаваните конструкти. 
Друго постижение в приложението на статистическите методи на този етап са подходите 
за анализ на неметрични данни и преди всичко моделът на логистичната регресия и 
неговото обобщение – моделът на множествена логистична регресия. Приложението на 
тези модели надхвърля рамките на психологията и намира място и в такива области като 
медицина, социология, биология, икономика и пр. Тук трябва да споменем и 
разработването от на методите за анализ на липсващи данни както и анализ на събития 
във времето (event history analysis). Особено важни за психологията са йерархичните 
модели, появили се в средата на 80-та години на миналия век. Тези модели най-пълно 
отчитат структурата на популацията, от която са получени данните и при обяснението и 
моделирането на тези данни комбинират идеи както от класическия честотен подход така 
и от Бейсовския подход.   

Установяването и моделирането на причинно-следствени връзки и отношения е 
една от основните задали на психологията. Статистиката избягва да се занимава с този 
въпрос директно, но разполага с методи и средства да проверява формални модели, 
идващи отвън. Тези модели са резултат преди всичко на психологическите експерименти. 
Сред съвременните методи за анализ на експериментални данни особено развитие търпят 
методите, които имат за обект повторните измервания. Наред с това неоспорим е 
напредъкът в развитието на съществуващите и разработването на нови методи на 
планиране на контролираните експерименти.  

Третият етап в развитието на приложението на статистическите методи се очертава 
в момента. Съвременните методи за събиране на данни генерират за кратко време огромни 
масиви. Класическите методи не са в състояние да се справят с анализа на такива данни. 
Например, известен на всички е проблемът с едновременната проверка на много хипотези, 
когато с нарастването на броя на хипотезите нараства и вероятността за грешка от първи 
род. Едно от първите достижения на статистиката е разработването на методи, които да 
преодолеят този проблем. Тези методи са известни като вероятност за фалшиво разкритие 
(false discovery rate). Друга тенденция на бъдещето е разработването на  нови подходи при 
анализа на качествени и текстуални данни и интегрирането им в съвременните 
статистически пакети. Задълбочаването и доразвиването на някои станали традиционни 
методи също е предстояща задача. Като пример можем да посочим назрялата 
необходимост от методи за анализ на неравномерни повторни измервания [6].  

Този обзор ни най-малко не е изчерпателен. Тук нашата цел беше само да очертаем 
(съвсем условно) етапите  в развитието на приложенията на статистиката. 

В разработването на методите на МСА и тяхното приложение, в това число и в 
психологията, най-значимо е влиянието и участието на представителите на три школи [2]: 



- американската с основни достижения в областта на факторния анализ, 
многомерното скалиране, най-новите концепции в приложната статистика: теория на 
размитите множества, анализ на липсващи стойности, анализ на неметрични данни, 
графични методи за анализ и представяне на многомерни данни и пр. 

- английската с основни достижения в областта на  факторния анализ, 
дискриминантния анализ, многомерния корелационен и регресионен анализ,  многомерни 
статистически методи и пр. 

- френската с основни достижения в областта на клъстерния  и кореспондентния 
анализи. 

 
2. Принципи 

Тук ще се опитаме преди всичко да опишем с какво се занимава многомерната 
статистика. Няма строго определение за това, какво е многомерна статистика. Тук ще 
приемем едно достатъчно гъвкаво и непретенциозно определение, което ще ни послужи 
при по-нататъшното изложение. 

Определение. Под многомерен статистически анализ (МСА) ще разбираме 
множеството от формални методи, които имат за основа представянето на емпиричната 
информация в многомерно геометрично пространство и които позволяват да се моделират 
неявните (латентните), но обективно съществуващи закономерности.  

От това определение става ясно защо геометричните представяния играят толкова 
важна роля при психологическите приложения на МСА.   

В основата на приложението методите на МСА лежат няколко важни принципа [2]. 
i) Ефект на действителната размерност.  Този принцип предполага, че на изучаване 

подлежи не произволно множество атрибути на обекта, а ограничен кръг от логически 
свързани и взаимно допълващи се  признаци, които ще позволят възможно най-пълното 
описание на изучаваното явление.  

ii) Минимално описание на обектите. Този принцип предполага максимално сбито 
и строго структурирано описание на обектите. Често това означава данните да бъдат 
представени в матрична форма. Това е и изискването, което е заложено в повечето 
съвременни статистически пакети.  

iii) Използване на обучаваща (допълнителна) информация при построяването на 
моделите на данните. Този принцип позволява по-точната класификация на обектите, 
както и сравняването на изучаваното явление с вече известни явления. Използването на 
обучаваща информация значително повишава достоверността на статистическите изводи.  
 iv) Оптимален подход при формулирането на задачата на МСА. Има се предвид 
рационалният избор на едни или няколко допълващи се метода, които чрез най-малко 
изчислителни усилия водят до аналитични резултати с добра интерпретируемост, които 
достатъчно пълно и достоверно представят изучаваните явления и процеси.  
 Очевидно, тези принципи са условни и взаимно се преплитат. Следването на тези 
принципи има една единствена цел – осмисляне на проблема и на начина, по който този 
проблем може да бъде описан и разрешен. 
 

3. Методи  
 Ще започнем с една класификация на методите на МСА. Като всяка класификация 
тя  е условна.  Преди всичко класическите техники на МСА могат да се разделят на 
техники със зависима променлива и такива без зависима променлива. Тази класификация 
е показана на Таблица 1. 



Таблица 1. Класификация на класическите техники на МСА [11]  
 
Според наличието на зависима променлива 
   Зависими техники    Независими техники 

- множествена регресия 
- частна корелация 
- дисперсионен анализ  
- ковариационен анализ 
- дискриминантен анализ 

      - факторен анализ 
      - клъстерен анализ 
      - многомерно скалиране 
      - анализ на каноничните корелации 

Според броя на зависимите променливи 
 Една зависима променлива Няколко зависими променливи 

- множествена регресия 
- дисперсионен анализ  
- ковариационен анализ  

      -    дискриминантен анализ (две групи) 

     - многомерна множествена регресия 
     - многомерен дисперсионен анализ 
     - многомерен ковариационен анализ 
     - множествен дискриминантен анализ 

 
Вече беше споменато, че особен интерес представляват моделите с една или повече 

ненаблюдаеми (латентни) променливи.  Класическите методи могат да бъдат наредени и 
по този признак.  Това е направено в Таблица 2. 

В досега разгледаните класификации не е отразен един важен момент при избора 
на подходящ модел на данните – начинът, по който тези данни се измерват. Тук 
класификацията отразява свойствата на съответната измерителна скала.  

Ще разглеждаме следния формален модел на данните при предположението, че 
имаме една или няколко зависими променливи:  

Y f ( X )= ,където Y e вектор на зависимите променливи, f  е свързваща функция, а 
Х е вектора на независимите променливи.  

Различните комбинации от възможности за горните три компонента на модела 
определят и неговия тип. Например, свързващата функция f  може да бъде линейна или 
нелинейна и това  води до съответния модел. От друга страна,  ако векторът Y  има само 
един елемент ще имаме модел с една зависима променлива. Размерността на X определя и 
размерността на модела. Различните възможности са отразени в Таблица 3.  
 
Таблица 2. Класификация на класическите техники на МСА според наличието на  

       латентна променлива [11] 
 
Техники без латентна променлива 

- множествена регресия 
- частна корелация 
- дисперсионен анализ  
- ковариационен анализ 
- дискриминантен анализ 
- анализ на свързаността (path analysis) 

Техники с една латентна променлива 
- едномерно скалиране 
- факторен анализ с един фактор 

Техники с няколко латентна променливи 
- факторен анализ  
- многомерно скалиране 
- LISREL 

Техники с групи от латентна променливи 
- анализ на каноничните корелации 
- обобщен анализ на каноничните корелации 



Таблица 3. Класификация на най-често използваните моделите със зависима променлива 
 

Свързваща 
функция 

Променлива 
Модел Y (зависима) X (независима) 

Размерност  Скала1 Размерност  Скала1 
Линейна 1  метрична  1 метрична Обикновена 

линейна регресия 
1  метрична  1 неметрична Еднофакторен 

едномерен ДА 
1  метрична  >1 метрична Множествена 

линейна регресия 
1 метрична > 1 неметрична Многофакторен  

ДА 
1 метрична  > 1 смесена Ковариационен 

анализ 
>1 метрична 1 неметрична Еднофакторен 

многомерен ДА 
>1 метрична >1 метрична Канонична 

корелация 
1 неметрична ≥ 1 неметрична Лог-линеен 

анализ 
1 неметрична ≥1 метрична Дискриминантен 

анализ 
Нелинейна 1 метрична  ≥1 метрична Нелинейна 

регресия 
1 неметрична  ≥1 смесена Логистична 

регресия 
 

Ще отбележим, че всички показани до тук класификации са: 1) условни и 2) 
непълни. Те обаче са полезни, защото дават възможност на изследователя да прецени 
свойствата на данните, с които разполага и да избере такъв модел, че да опише тези данни 
най-добре по предварително избран критерий. 

Очевидно, описанието на споменатите до дук методи на МСА изисква значително 
място. Тук само ще укажем малка част от източниците, посветени на тези методи: [1-5,7,9-
11]. 
 
4. Новите подходи 
 През 19 век подходът в приложението на статистиката е предимно Бейсовски. През 
20 век ударението се измества към честотния подход. Вероятно 21 век ще отбележи 
взаимното проникване на тези два подхода. Това добре се вижда от вече намерилите 
приложение в психологията йерархични модели и  MCMC (Markov Chain Monte Carl) 
модели. Ще продължи интензивното прилагане на методите за анализ на липсващи и 
непълни данни в психологическите изследвания [8]. Особено място ще заемат новите 
методи за анализ на повторни измервания. Този тип измервания вече стават стандарт при 
събирането на данни в психологията. 
 Съвременната изчислителна техника осигури възможност за бързото навлизане и 
лесното използване на група графични методи за представяне на многомерни данни в 
психологията, известни като  perceptual mapping (PM). За основа тези методи имат 
техники, които водят до редуцирането на размерността. Това могат да бъдат както 
факторния анализ, така и техники като клъстерния  анализ, многомерното скалиране, 
                                                 
1 Относно класификацията на скалите за измерване виж К. Калинов [1].  



подхода на дискретния избор, кореспондентния анализ, дискриминантен анализ и 
др.[3,4,5,7,9-11]. Основната цел на РМ е разкриването на скрити структури, които могат да 
се съдържат в сложни многомерни данни.  Основният подход е т.нар. биплот. Чрез 
създаването на подходяща матрица на близост между обектите и техните характеристики 
графично могат да се представят взаимовръзките между тези обекти и да се генерират 
подходящи хипотези. По-долу е показан този подход за един типичен пример за 
предпочитание. Различни леки коли се описват чрез няколко важни атрибута и след това 
на група хора, обикновено представителна извадка от изучаваната популация, се задават 
подходящи въпроси относно предпочитанията на всеки от тези атрибут. Често, както това 
е направено и в този пример, са включени важни характеристики и на респондентите. В 
този пример всички променливи са  категорийни (неметрични) подходящият метод е 
множественият кореспондентен анализ. Биплот, направен със статистическия пакет SAS 
e показан на Фиг.1. 

 
Фигура 1. Множествен кореспондентен анализ 
 

5. Заключение 
Методите на многомерната статистика са неотделима част от психологическите 

изследвания. Използването на тези методи не е очевидно и директно, както често е 
използването на стандартните едномерни методи. Ефективното и  уместното приложение 
на ММА предполага наличието на известни предварителни условия: 

i) Ясно формулирана цел на изследването;  
ii) Ясно дефиниран модел на отношенията между атрибутите (променливите); 
iii) Яснота по отношение на скалите, по които се измерват променливите. 

Освен това, съдържателната интерпретация на резултатите предполага поне бегло 
познаването на математиката на методите. 

Очевидно, с навлизането на компютрите и достъпния статистически софтуер ролята 
на многомерните методи за психологическите изследвания ще нараства. Наред с това, ще 
нарастват и изискванията към подготовката на хората, които имат намерения да използват 
тези методи.  
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МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА ТРЕВОЖНОСТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 
 

Калчев Пламен  
Доц., д.пс.н. – катедра „Обща, експериментална и генетична психология”, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” 
 
Методът е конструиран върху балансирана по пол възраст извадка от 1272 лица (6–10 клас). На базата 
на експлораторен и конфирматорен анализ са извлечени три основни фактори: (а) Обща 
тревожност, като предметно неопределено, дифузно чувство за заплаха, пораждащо безпокойство 
(включва три скали: Безпокойства, Слаб ментален контрол и Реактивност); (б) Социална 
тревожност (формира се от Страх от негативна оценка, Дистрес и избягване на социални ситуации и 
Изпитна тревожност); (в) „Страхове” (обединява Тревожност от раздяла, Страхове от физическо 
нараняване и Обсесивни страхове и открити компулсии). Допълнително се конструират и три 
съдържателни скали: Генерализирана тревожност, Панически пристъпи и Обсесии и компулсии. 
Въпросникът съдържа и две скали за оценка на посттравматичен стрес, както и две защитни скали за 
оценка на валидността на индивидуалните протоколи: за случайно отговаряне и тенденция за 
отричане на тревожни симптоми. Представени са данни за надеждността (вътрешна съгласуваност и 
тест-ретест надеждност) и валидността на метода (чрез връзки със скали за тревожност, депресия, 
виктимизация от връстниците, агресия и личностни разстройства). Анализирани са разликите по пол 
и възрастовата динамика. В заключение се обсъжда и проблемът за прехода от дименсионална към 
категориална оценка на видовете тревожност. 

 
The scale is constructed on data from balanced by sex and age sample (number of subjects 1272 6th–10th 
grade students). The factor structure is derived on two stages by principal components factor analysis (PCA) 
and confirmatory factor analysis (CFA). Following PCA and CFA three main factors are extracted: 
“Anxiety”, “Social Anxiety” and “Fears”. Each of them is then reexamined (PCA/CFA) to generate subscales 
within major factor. The first one (“Anxiety”) consists of three subfactors: Low Mental Control, Reactivity, 
and Worries; the second one (“Social Anxiety”) is divided in three subfactors: Fear of Negative Evaluation, 
Social Distress and Avoidance, and Test Anxiety; the third factor (”Fears”) contains Separation Anxiety, 
Physical Injury Fears, and Obsessions and Overt Compulsions. Additionally, three content scales – 
Generalized Anxiety, Panic Attacks, and Obsessions and Compulsions are derived. Two scales for assessment 
of posttraumatic stress are constructed as well. Two validity indexes are provided to help user judge the 
quality of the completed form: Index for Inconsistency Responding and Index of Tendency to Deny Anxiety 
Symptoms. Data for scales' reliability (internal consistency and test-retest reliability) and validity 
(correlations with RCMAS, STAI-Y, TMAS, PI and BDI; structural relationships between anxiety, 
aggression and peer victimization; structural relationships between personality disorders and anxiety) are 
presented. The development trends and the sex differences are also examined. Finally, problems of generating 
categories based on the dimensional scores are briefly discussed. 

 
Страховете и тревожността са сред най-често заявяваните форми на психичен 

дистрес в детска и юношеска възраст, като по данни от епидемиологични изследвания 
разпространението на тревожните разстройства е между 6 и 18 % [7], но резултатите 
силно варират според строгостта на приетите критерии. 

Целта на настоящия доклад е да представи многомерна самоописателна скала за 
оценка на тревожността в юношеска възраст, конструирана в съответствие с 
диагностичните критерии на съвременните класификационни системи (DSM-IV, 1994; 
МКБ-10)1. 

Изследвани лица. Методът е разработен върху балансирана по пол и възраст извадка от 
1272 ученици от 6–10 клас. Диференцираните норми по пол са изведени върху по-голям 
брой лица – 627 момчета и 812 момичета от същия възрастов диапазон. Част от 
психометричните показатели са апробирани и върху независима студентска извадка 
(N=371). Всички протоколи са събрани от автора, в училища от град София. 

Изходният вариант на скалата включва 88 айтема, формулирани въз основа на два 
източника: 
                                                 

1 Изложение включва в резюмиран вид някои от получените резултати при разработването на 
инструмента. По-детайлно читателят би могъл да се запознае с тях в публикуваното ръководство за 
използване на скалата [2]. 



• себеописателни скàли, оценяващи близка или сходна проблематика [4, 6, 8 и др.]; 
• теоретичен анализ на проявата на тревожните разстройства в детска и юношеска 

възраст и диагностичните критерии на DSM-IV. 
Отговорите на въпросите се отбелязват с помощта на 4-степенна Ликертова скала: 

Никога или почти никога, Понякога, Често и Винаги или почти винаги 
Структурата на айтемите е анализирана на два етапа чрез серия от експлораторни и 

конфирматорни факторни анализи, като данните идентифицират три големи фактора: (а) 
Обща тревожност – предметно неопределено, дифузно чувство за заплаха, пораждащо 
безпокойство; (б) Социална тревожност – притеснения и безпокойства по повод на 
публичния образ и получаваните оценки; (в) „Страхове” – притеснения и безпокойства, 
свързани със по-специфични (дискретни) стимули и ситуации, всеки от които се формира 
от няколко компонента (вж. диаграма 1). 
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Забележка: С плътна линия са означени емпиричните, а с пунктирана линия и в курсив – 

съдържателните скали на метода. 

Диаграма 1. Структура на многомерната скала за оценка на тревожността в 
юношеска възраст 

 



Анализът на Обща тревожност, свидетелства за два възможни варианта на 
структуриране на включените в нея признаци, всеки от които се формира от по три 
компонента. 

Вариант 1. 
(а) Слаб ментален контрол – 13 айтема, с две основни теми: „предъвкване” на 

безпокоящи мисли и внезапни пристъпи на страх. Например: „Трудно ми е да се освободя 
от странни или глупави мисли, които нахлуват в главата ми.” „Има моменти, когато без 
причина ме обзема внезапен силен страх и почти изпадам в паника.”; 

(б) Реактивност – 12 айтема, оценяващи признаци, свързани с физиологична 
реактивност и активация на автономната нервна система. Например: „Когато съм 
разтревожен, ръцете ми започват да треперят.”, „Когато съм притеснен сърцето ми се 
разтуптява.”; 

(в) Безпокойства – 7 айтема, при които доминира темата за негативни очаквания, 
притеснения и напрежение (безпокойството се дефинира като когнитивен процес на 
предвиждане, включващ повтарящи се мисли за възможните бъдещи изходи и техните 
потенциално негативни последици). Например: „Безпокоя се за различни неща”, „Измъчва 
ме мисълта, че нещо ще се случи.”. 

Вариант 2. 
(а) ”Предъвкване” на безпокоящи мисли – 8 айтема, оценяващи неспособност за 

освобождаване/фиксация върху нежелани мисли, образи, ментални действия. Например: 
„Трудно ми е да се освободя от странни или глупави мисли, които нахлуват в главата ми.”, 
„Става ми досадно и мъчително от образи и представи, които изпълват съзнанието ми и ме 
занимават постоянно.”; 

(б) Генерализирана тревожност – 16 айтема за безпокойства и асоциирани с тях 
физиологични симптоми. Например: Безпокоя се за различни неща”,  „Когато съм 
притеснен сърцето ми се разтуптява.”; 

(в) Панически пристъпи – 8 айтема за внезапни пристъпи на страх и екстремална 
физиологична реактивност. Например: „Има моменти, когато без причина ме обзема 
внезапен силен страх и почти изпадам в паника”, „Понякога без причина сърцето ми 
започва лудо да бие, като че ли ще изскочи от гърлото.”. 

Съотношението между скалите от Вариант 1 и 2 е представено на диаграма 1 
(например Панически пристъпи се формира от признаци за внезапни пристъпи на страх 
(от Слаб ментален контрол) и за подчертана физиологична реактивност (от 
Реактивност). 

Данните от конфирматорния факторен анализ свидетелстват за известно преимущество 
на Вариант 1, при който скалите са изградени на базата на формални статистически 
процедури (поради тази причина те се означават като емпирични). При формирането на 
скалите от Вариант 2 приоритет имат съдържанието на признаците (съответствие с 
диагностичните критерии за тревожните разстройства [от DSM-IV]) – затова скалите от 
този вариант се обозначават като съдържателни. Съдържателните скали обаче също се 
характеризират с добри психометрични показатели (надеждност и валидност), както и със 
задоволителни индекси на съответствие с емпиричните данни (от конфирматорния 
анализ). 

Факторният анализ на втория голям фактор – Социална тревожност извлича три 
компонента, първите два от които са по-тясно асоциирани помежду си: 

(а) Страх от негативна оценка – 8 айтема за преживяван дистрес по повод на 
очаквани негативни оценки, асоцииран с избягване на ситуации, в които индивидът може 
да се окаже предмет на такива оценки. Например: „Притеснявам се дали няма да се окажа 
смешен.”, „Тревожа се да не ме помислят за глупав.”; 

(б) Дистрес и избягване на социални ситуации – 7 айтема за чувство на дискомфорт и 
напрежение изобщо при общуване и контакти с други хора, асоцииран с избягване на 



социални ситуации. Например: „Чувствам се неловко сред други хора.”, „Бих казал, че 
съм стеснителен човек.”; 

(в) Изпитна тревожност – 3 айтема за безпокойства, свързани с формална оценка на 
способностите и уменията на индивида. Например: „Преживявам много преди класна или 
контролна работа.”, „Обзема ме страх, ако разбера, че ще ме изпитват.”. 

Третият голям фактор – условно означен като „Страхове”, също се формира от три 
компонента: 

(а) Тревожност от раздяла – 8 айтема за безпокойства по повод на въображаема или 
реално заплаха за отделяне от дома/значимата фигура (обекта на привързаност). 
Например: „Чувствам се притеснен и неспокоен, ако съм далеч от родителите си.”, 
„Безпокоя се да не се случи нещо лошо с някой от близките ми.”; 

(б) Страхове от физическо нараняване – 11 айтема. Например: „Изпитвам страх от 
високи места.”, „Страхувам се да не се случи някакво природно или друго бедствие 
(земетресение, пожар, наводнение, ураган или др.).”; 

(в) Обсесивни страхове и открити компулсии – 5 айтема. Например: „Имам чувството, 
че когато се докосвам до неща, пипани от други хора (например пари, дръжка на врата, 
телефонна слушалка), мога да се изцапам и да се заразя.”, „Налага се да проверявам 
нещата по няколко пъти, за да съм сигурен, че всичко е наред (например дали токът е 
изключен, вратата е заключена, кранът на газта е затворен и др.)”. Заедно с 
„Предъвкване” на безпокоящи мисли, Обсесивни страхове и открити компулсии формира 
съдържателната скала „Обсесии и компулсии” (диаграма 1). Интерпретацията на 
„Предъвкване” на безпокоящи мисли – като компонент на Обща тревожност или на 
„Обсесии и компулсии” се определя от равнището и конфигурацията на останалите 
показатели. 

Надеждност на скалите. Равнището на вътрешна съгласуваност (α на Кронбах) в 
стандартизационната извадка на Обща и Социална тревожност е 0,90 и 0,89, а на 
компонентите варира в интервала от 0,68–0,83 (с изключение на Обсесивни страхове и 
открити компулсии, при които α=0,56). Данните за тест-ретест надеждността, 
получени върху 94 момичета, през интервал от 6 месеца, свидетелстват за r на Пирсън за 
Обща и Социална тревожност 0,72 и 0,81, а на компонентите – варират в интервала 0,62–
0,77 (с най-ниска стойност отново на Обсесивни страхове и открити компулсии – 0,55). 

Валидността на метода е анализирана от четири аспекта: 
1. Корелации с пет себеописателни инструмента за оценка на тревожност: 
 ревизираната детска скàла за манифестирана тревожност (RCMAS, Reynolds & 

Richmond, 1978); 
 ревизираната детска скала за социална тревожност (SASC–R LaGreka & Stone, 

1993); 
 скàла на Тейлър за оценка на манифестираната тревожност (TMAS, българска 

адаптация Паспаланов и Щетински, 1980); 
 скàла на Спилбъргър за оценка на тревожността като личностна черта (STAI−Y, 

българска адаптация Щетински и Паспаланов, 1989); 
 Падуанската скàла за оценка на обсесивно-компулсивни феномени (PI, Sanavio, 

1988). 
2. Корелации със скàлата за депресия на A. Бек (BDI), българска адаптация на Ж. Балев 

[1]. 
3. Анализ на взаимоотношенията между тревожност, виктимизация и агресия, в 

рамките на структурни модели. 
4. Взаимоотношения между тревожност и личностни разстройства. 
Получените резултати ще бъдат илюстрирани, чрез корелациите със скалата за 

депресия на Бек. Тъй като, съгласно трикомпонентния модел на Кларк и Уотсън [3], 
негативният афект е неспецифичен (общ) фактор за депресията и тревожността, ниското 
равнище на позитивен афект (анхедония) е специфично за депресията, а соматичното 



напрежение и физиологичната възбуда характеризират тревожността, очаква се скàлата за 
депресия да корелира по-силно с генерализирана тревожност (съдържаща в по-голяма 
степен неспецифичния компонент – негативен афект, общ за двата конструкта), и по-слабо 
– със „специфичните“ видове тревожност (например социална тревожност, тревожност от 
раздяла и др.). Данните на таблица 1 потвърждават подобна прогноза и от тази гледна 
точка – конструкт-валидността на метода. 

Таблица 1. Корелации на скалите за тревожност със скалата за депресия на Бек. С 
получерен шрифт са представени стойностите на единичните корелационни 

коефициенти (r на Пирсън), а в курсив – коефициентите на парциална корелация. 

СКАЛА Общо 
N=246 

Момчета 
N=93 

Момичета 
N=146 

Генерализирана тревожност 0,61**   0,43** 0,64**   0,42** 0,58**   0,40** 

Социална тревожност 0,43**   0,07 0,49**   0,16 0,42**   0,07 

Тревожност от раздяла 0,24** –0,02 0,05     –0,22 0,31**   0,09 

Физически страхове 0,31** –0,03 0,37** –0,13 0,30** –0,03 

Обсесии и компулсии 0,46**   0,16 0,53**   0,32* 0,41**   0,08 
Забележка: 
* p<0,05; ** p<0,01 след корекцията Bonferroni на вероятността за грешка при множествени сравнения. 

 
Разлики по пол и възрастова динамика. 
При сравнението по пол на базата на единични t-тестове момичетата са с по-високи 

равнища по всички скали, с изключение на Обсесивни страхове и открити компулсии и 
Обсесии и компулсии; след корекцията за множествени сравнения Bonferroni незначими се 
оказват и разликите по Слаб ментален контрол, “Предъвкване” на безпокоящи мисли и по 
два от компонентите на социална тревожност: Страх от негативна оценка и Дискомфорт 
и избягване на социални ситуации. Подобни резултати се съгласуват с редица 
изследвания, констатиращи по-високи равнища на генерализирана тревожност, 
специфични страхове и тревожност от раздяла при момичетата, докато данните за 
социална тревожност и обсесии и компулсии не са еднозначни. 

Възрастовата динамика при момчетата и момичетата е представена на диаграма 2. 
При момичетата се повишава равнището на генерализирана тревожност и панически 
пристъпи, отсъстват значими разлики по социална тревожност, страхове от физическо 
нараняване, обсесии и компулсии, но се понижава тревожността от раздяла. При 
момчетата се наблюдава понижаване на равнището на социална тревожност, тревожност 
от раздяла и обсесии и компулсии, като по останалите скали отсъства динамика. От тази 
гледна точка (с необходимата предварителна уговорка, поради срезовия характер на 
данните) полът може да се разглежда като модератор по отношение на възрастовата 
динамика на тревожността: през “късното юношество” при момичетата се наблюдава 
увеличение или стабилизация, докато при момчетата – стабилизация или понижаване на 
равнището на тревожност. 
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Диаграма. 1.14. Равнища на тревожност в ранна и късна юношеска възраст, при база 
за момчетата и момичетата в ранна юношеска възраст z=0 (N=1212) 

 
Категориална оценка. Таблица 2 представя два подхода за формиране на 

категориална оценка: (а) при първия, значително по-популярен, формално статистически 
подход, категориите не се основават на предварително формулирани критерии за 
анормалност, а се дефинират чрез отклонението над средната стойност (например +1,5 
или +2 SD; (б) вторият „съдържателен” подход, използван например от С. Спенс [8], 
изисква средна стойност на айтем 3 (Често) – допускане, което в съдържателен план 
предполага устойчива, стабилна проява на оценявания симптом. При по-либерален 
вариант за категориална оценка се изисква средна стойност на айтем по-висока от 2,5, т.е. 
изследваното лице да е отговорило на повечето от въпросите по дадената скала с 3. За 
разлика от чисто статистическия, вторият подход не ограничава предварително броят на 
лицата, които теоретично могат да се окажат с “висока” (“клинично значима”) оценка. 

 

Таблица 2. Относителен дял (в %) на лицата с Т-оценки, равни или по-големи от 65 и 
70 (Т≥65 и Т≥70), и относителен дял на лицата с положителна категориална оценка 

(в %) при използването на двата формулирани критерия: (а) при средна стойност на 
айтем ≥ от 3; (б) при средна стойност на айтем > 2,5 (вж. в текста). Паралелно са 

дадени Т-оценките, съответстващи на минималната стойност, изисквана от 
критериите (N=1272) 

СКАЛИ 
Т≥65 Т≥70 Средна стойност 

на айтем Х≥3 
Средна стойност 
на айтем Х>2,5 

% % % Т % Т 
Генерализирана 
тревожност  8,6 4,3 1,9 76 8,6 64 

Панически 
пристъпи 10,8 5,3 0,6 90 1,8 80 

Социална 
тревожност  9,6 4,8 3,1 72 11,7 63 

Тревожност от 
раздяла 10,3 5,9 1,4 79 5,9 70 

Страхове от фи-
зич. нараняване  8,3 5,0 0,8 83 3,8 73 

Обсесии и 
компулсии  9,7 5,4 0,6 83 3,8 72 

 



Данните на таблица 2 показват, че изискването за “среден” отговор Често в по-голяма 
степен се доближава до строгите критерии за наличие на клинични форми на тревожно 
разстройство, но това не означава автоматично предпочитание към подобна „прагова 
стойност” при използване на метода за скринингови изследвания (подобен рестриктивен 
подход неизбежно би понижил сензитивността на инструмента). 

 
Скали за постравматичен стрес. На един междинен етап от изследването (върху 567 

ученици са конструирани две скали за оценка на Посттравматичен стрес: (а) 
Посттравматичен стрес I (формирана по аналогия с инструмента, предложен от П. 
Мюрис и съавт. [5]) включва 4 айтема и оценява наличието и реакциите спрямо 
стресогенно събитие, с потенциално “травматичен” характер. Например: „Случвали са ми 
се неприятни, гадни неща, за които не искам да си спомням.”, „Това, което съм  преживял, 
ме плаши.”; (б) Посттравматичен стрес II (15 айтема) за оценка на 9 теми, асоцииращи 
се с постравматични стресови реакции: опити за избягване на мисли, свързани с  
преживяното неприятно събитие; натрапливи мисли; напрежение, безпокойство; 
подчертана физиологична реактивност; пристъпи на страх; деперсонализация; 
раздразнителност; проблеми със съня; проблеми с концентрацията. 

Изследването се извършва на два етапа: първоначално се оценява показателя по 
Посттравматичен стрес I, след което, при високо равнище по тази скала се преминава 
към данните за допълнителни, асоциирани с ПТСР признаци (Посттравматичен стрес 
II). 

Скали за оценка на валидността на индивидуалния протокол (защитни скали). За 
оценка на нагласите към изследването са конструирани две защитни скали: Скала за 
случайно отговаряне (18 двойки от айтеми) и Скала за отричане на тревожни симптоми 
(10 айтема). 

Интерпретация на резултатите. След оценката на валидността на индивидуалния 
протокол (на базата на защитните скали), интерпретацията на резултатите минава през 
няколко етапа, следвайки принципа “Отгоре→надолу”: 
 оценка на равнище на глобалните показатели: Обща и Социална тревожност; 
 оценка на хомогенността на глобалните показатели (от гледна точка на 

формиращите ги скали); 
 анализ на специфичните скали, предназначени за диференцирана оценка на 

тревожността (14 скали); 
 анализ на равнище на отделни айтеми (по дефиниция с недостатъчно равнище на 

надеждност). 
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В съвременната психодиагностична практика, в трудовата, инженерната и експерименталната 
психология все повече навлизат компютъризирани методики за изследване и диагностика на 
различни психични процеси, свойства и личностни качества. Предимствата на компютъризираните 
системи за психологични изследвания са широките им възможности за контрол над зависимата 
променлива в експеримента, както и възможностите им да дават разнообразна психометрична 
информация на изхода. 
През 2004 година разработихме компютъризиран вариант на Детерминатор, който ще представим с 
цел популяризиране и евентуално внедряване в психологичната практика. 
Надяваме се това да осъществим чрез сравнителен анализ на функционалните и измервателните 
възможности между нашия вариант на “Детеминатор” и използвания в настоящия етап виенски 
модел. 
Цитираните данни за доказателство са получени от проведени експерименти в Лабораторията на ДАИ 
- Благоевград, където е инсталиран и се ползва с диагностична цел виенския Детерминатор. 
Проведено бе паралелно изследване с шофьори за проверка на професионалната пригодност и 
получаване на категория.  
 
In the contemporary psychodiagnostic practice, in the labor, engineering and experimental psychology enter 
more and more computerized methods for research and diagnosis of different psychic processes, characteris-
tics and personal qualities. The advantages of the computerized systems for psychological researches are their 
wide possibilities for control over the dependable variable in an experiment, as well as their possibilities to 
give various psychometric information in the end. 
In 2004 we developed a computerized variant of a Determinator, which we are going to represent with the 
aim of its future popularization and its eventual introduction in the psychological practice. 
We hope to realize that through a comparative analysis of the functional and measure possibilities between 
our variant of “Determinator” and the contemporarily used  Viennese model. 
The cited data for evidence is taken from realized experiments at the Laboratory of Government Automobile 
Inspection – Blagoevgrad where a Viennese Determinator is installed and is used with a diagnostic aim. A 
parallel research with chauffeurs for a control of the professional adaptation and receiving of a category was 
led.  

 
1. Уводни бележки 
В съвременната експериментална и психодиагностична практика на трудовата, 

инженерната, организационната, педагогическата, спортната и др. специализирани 
направления на психологията все повече навлизат компютъризираните методики за 
изследване и диагностика на различни психични процеси, свойства и личностни качества. 
Предимствата на компютъризираните системи за психологични изследвания се разкриват 
чрез широките им възможности за контрол над зависимата променлива в експеримента, 
както и чрез неограничените възможности да дават обективна информация за различни 
психометрични характеристики на изхода. 

“Виенският Детерминатор е създаден през 80-те години на 20-ти век от Виенския 
институт “Schuhfried” – Австрия. Психометричните възможности на тази апаратурна  
методика, като конструктивна валидност и надеждност, са доказани в практиката и 
внедряването му в България е свързано с нуждите на транспортната психология и по-
конкретно, за диагностиката и подбора на професионални шофьори и оператори на 
различни технически съоръжения в АЕЦ – “Козлодуй”.  
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Първата учебна и учебно-изследователска лаборатория, внедрила неговия чешки 
вариант в образователния процес на студентите, е Лабораторията по психология на 
Югозападния университет “Неофит Рилски” - Благоевград. Тази методика намира прило-
жение в семинарните и практическите упражнения по обща, експериментална, трудова, 
организационна психология и професионална психодиагностика. Чрез нея студентите и 
преподавателите могат да реализират широк кръг експериментално-научни разработки.  
 
 

2. Обща характеристика на класическия вариант “Детерминатор”  
От методологична гледна точка това експериментално и диагностично пособие 

представлява експериментална ситуация, в която като зависима променлива са 
осигурени различни по вид и времетраене светлинни или звукови стимули, които се 
подават на изследваното лице по предварително заложена от екзаминатора програма. 
Изследваното лице (ИЛ) е инструктирано предварително по какъв начин трябва да реагира 
на подаваната светлинна, звукова или в комбиниран вид стимулация. Тази възможност на 
методиката е осигурена чрез организираните като система две относително самостоятелни  
“полета”: сензорно, предлагащо светлинната и звуковата стимулация, и моторно, на 
което, чрез цветни бутони и два педала, ИЛ реагира по предварително зададена 
инструкция. От своя страна, сензорното поле е организирано чрез два реда от по пет 
“прозорчета”, в които се експонират цветни светлинни стимула – жълта, зелена, синя, 
червена и бяла светлина; трети ред от две допълнителни “прозорчета”, в които се 
експонират също бели светлинни въздействия, но на които се реагира с ляв или десен 
педал и зумер, чрез който се осигурява нисък и висок звуков сигнал. Стимулите следват 
един след друг, без пауза между тях, тъй като по отношение на паузите разглежданият 
вариант има вида на затворена система и не позволява да се извършва предварителен 
избор нито на вид пауза, нито на нейната големина. Моторното поле е организирано чрез 
7 бутона – пет оцветени в зелено, бяло, червено, жълто и синьо, съответстващи на цвета на 
подаваните стимули и два черни за нисък и висок тон. За усложняване на 
експерименталната ситуация към моторното поле, представляващо работното място и 
характеризиращо изпълнителската част от поведението на ИЛ, са прибавени и два 
педала за реагиране на бели светлинни стимули.  

В зависимост от изследователските цели, ИЛ решава два типа експериментални 
ситуации, които се реализират чрез подавания стимулен материал. В първата ситуация 
светлинните и звукови стимули се експонират за време, определено от експериментатора, 
като от ИЛ се изисква да манифестира реакция в рамките на стимулната експозиция. При 
втората – времето за експозиция на стимулите продължава до реакцията на ИЛ със 
съответния бутон или педал.  

Методически, двете експериментални ситуации са реализирани чрез две програми 
на уреда – програма “Наложен темп”, при която стимулите се експонират и сменят по 
заложени от експериментатора времеви параметри, и програма “Автотемп”, при която 
експериментаторът задава само количеството на стимулния материал, а времето за 
преминаване на теста зависи от психо-физиологичните характеристики на ИЛ. Така 
методиката дава възможност да се реализират различни стратегии при изследване 
скоростта и точността на реакцията в усложнени условия за личностно поведение и 
за получаване на ценна информация за тези основни психо-физиологични характеристики 
на работоспособността и професионалната пригодност.   
 

3. Предпоставки за усъвършенстване на хардуера и софтуера на класическия 
Детерминатор   

Безспорно класическият вариант Детерминатор притежава добри психометрични 
характеристики, удовлетворяващи до известна степен изискванията на ползващите я 
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професионални организации, но за нуждите на академичната и 
научноизследователската експериментална работа по психология, те са недостатъчни.  

Основният недостатък на апаратурната методика се съдържа в хардуера, не 
позволяващ общото време на реакция да се измерва чрез неговите компоненти – латентно 
и моторно време. От друга страна, софтуерът на използвания в лабораториите по 
транспортна психология компютъризиран вариант има вида на затворена система, 
силно ограничаваща нейните измервателни възможности. 

В класическия си вид виенската система дава информация за характеристиките на 
процеса “стимул-реакция”, но като точност и общо време на целия отговор. За 
съжаление, ценната информация за интерпретация на продължителността относно 
сукцесивно реализиралите се психични процеси от момента на стимулното въздействие до 
взимане на управленско решение за реакция, т.е., за латентното време, остава скрита за 
изследователя.  Приемайки, че възможността за измерване на латентното време е 
възможност за измерване и отчитане ролята на психичното, като основен регулатор при 
управляване на личностното поведение, ние на практика приемаме и, че това е основна 
предпоставка за обективно противопоставяне на класическия бихевиоризъм, отричащ 
участието и ролята на “централното звено”. 

За да решим този и редица други проблеми, характеризиращи Детерминатора на 
Schuhfried като затворена система, под ръководството на доц.д-р Бойко Николов 
разработихме идеен проект за разширяване на неговите измервателни възможности. 
Усилията ни бяха насочени в две посоки – за промяна на методологичните възможности 
на входа (повече възможности за предварителни избори) и за увеличаване на 
получаваната информация на изхода след конкретна експериментална проверка. При 
техническата реализация бяха направени съществени промени в моторното поле (панела с 
бутони за реакция), като бе променена не само конфигурацията,  и добавихме още един, 
“неутрален” бутон. Софтуерът бе изцяло променен, което на практика позволява сега да 
се реализират 10 основни програми, с десетки варианти за избор на допълнителни 
зависими променливи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При стартиране на теста, ИЛ натиска този бутон и изчаква появата на  
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Схема №1. Схематична визуализация на направените промени по моторното 

поле на новия компютъризиран “Детерминатор” 
Легенда за сензорно поле:  

 от 1 до 5 - първи ред светлинни прозорчета, на които се експонират псевдослучайно за ИЛ 
цветни светлинни въздействия, за реагиране чрез някой от бутоните от Б2 до Б6; 
 от 6 до 10 – втори ред светлинни прозорчета, на които се експонират псевдослучайно за ИЛ 
цветни светлинни въздействия, за реагиране чрез някой от бутоните от Б2 до Б6; 
 11, 12 – трети ред светлинни прозорчета, в които се експонират псевдослучайно за ИЛ бели 
светлини дразнители, на които се реагира с ляв или десен педал; 

 *   - зумер за излъчване на нисък или на висок тон, на които се реагира чрез бутони черните 
Б1 или Б7. 

Легенда за моторно поле:  
 от Б2 до Б6 – цветни бутони, чрез които се реагира на някое от цветните светлинни 
въздействия в позиции от 1 до 10; 
 Б1 и Б7 – черни бутони, чрез които се реагира на нисък и висок тон; 
 Б8 – бутон за измерване на латентното и моторното време като отделни показатели от общото 
време за реакция. 

Макар и елементарна Схема №1 визуализира много добре промененото 
разположението на цветните реакционни бутони в полукръг, което дава добра възможност 
за вграждане и на един допълнителен (“неутрален бутон”), намиращ се на еднакво 
разстояние от останалите бутони за реакция. Посредством допълнителния неутрален 
бутон (Б8)1 осигуряваме възможността да се измерва латентното време на реакция , т.е., 
времето от появата на стимула до вземането на решение за конкретния по вид двигателен 
отговор чрез някой от реакционните бутони или педали. Този показател е съществен за 
изследователя и позволява да се интерпретира способността за взимане на решения в 
условия на сложна-сензомоторна реакция. На практика, чрез неутралния бутон се измерва 
и моторното време, разглеждан като втори компонент от общото време на реакция. 
 

4. Сравнителни психометрични характеристики между виенския Детерминатор  
и новия вариант на компютъризиран Детерминатор  

Идеята за използване на неутрален бутон не е нова2. Убедеността ни за прилагането 
й и към апаратурната методика Детерминатор се свързва с убедеността, че латетното 
време е ценна информация, защото индицира за скоростта и точността на 
реализиралите се психични процеси, свързани с вземане на управленско решение за 
конкретния двигателен акт, докато моторното време информира най-вече за 
двигателните и физиологичните параметри на реакцията – скорост и точност.  

При стартиране на която и да е от 10те програми (методики) в създаденият от нас 
нов хардуер и софтуер за компютъризиран вариант на Детерминатор изследваното лице 
поставя пръста си върху неутралния бутон, изчаква стимулното въздействие и едва тогава 
реагира чрез някой от работните бутони. Така става възможно да бъде регистрирана 
скоростта и точността на психичните процеси от момента на подаване на стимула до 
момента на вземане на управленско решение за реакция. Процесуалната последователност 
е нагледно представена на Схема №2: 

 
 
 
 

                                                 
1  Неутрален е, защото чрез него не се отговаря на вид дразнител.  
2 Още през 1984 г., по заявка на Б.Николов, колектив от ИМТ-София изработва за Лабораторията по 
психология при ВПИ – Благоевград Система за психофизиологически изследвания с подобна 
постановка - чрез допълнителен “неутрален” бутон, общото време при сложна сензо-моторна реакция 
се измерва чрез двата му основни компонента: латентно и моторно време. 
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НБ 
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Схема №2 Онагледяване на извършваните движения от ИЛ при вариант за 

измерване на латентното време: след стартиране на методиката и преди появата на 
определено въздействие от момента на подаване на стумулното въздействие, до момента 
на завършване на реакция с работен бутон. 

 
За по-ясно диференциране на разликите между двата модела на Детерминатор, ще 

използваме сравнителен анализ на техните технически характеристики и измервателни 
възможности. В Таблица №1 представяме общото и различието в двата хардуера, 
предопределящи и различието в техните функционални възможности. 

Таблица №1 
Сравнение на техническите характеристики на двата хардуера  

 
Следващите таблици №№ 2, 3, 4 и 5 онагледяват общото и различието в двата 

софтуера и представят по убедителен начин големите предимства на представяния от нас 
нов вариант на Детерминатор. Конструктивните и техническите подобрения в хардуера и 
софтуера чувствително разширяват и възможностите за разнообразни изследователски 
резултати.  

Таблица  № 2 
Сравнение на изследователските програми, които се реализират на двата вида 

Детерминатор 
Вид програма Виенски 

Детерминатор 

Нов 

Детерминатор 

1. В режим на автотемп: 
1.1. Автотемп без измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията само след правилен отговор. 

НЕ ДА 

1.2. Автотемп без измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията независимо от вида на отговора. ДА ДА 

1.3. Автотемп с измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията само след правилен отговор. НЕ ДА 

1.4. Автотемп с измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията независимо от вида на отговора. НЕ ДА 

2. В режим на наложен темп 
2.1. Наложен темп без измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията след изтичане на експозицията 

НЕ ДА 

2.2. Наложен темп без измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията след  верен отговор или изтичане на експозицията. НЕ ДА 

2.3. Наложен темп без измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията независимо от вида на отговора. ДА ДА 

2.4. Наложен темп с измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията след изтичане на експозицията НЕ ДА 

2.5. Наложен темп с измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията след  верен отговор или изтичане на експозицията. НЕ ДА 

2.6. Наложен темп с измерване на латентно време. Смяна на 
въздействията независимо от вида на отговора. НЕ ДА 

Техническа характеристика Виенски 
детерминатор 

Нов детерминатор 

Цветни светлинни стимули Да Да 
Звукови стимули – с висока и ниска честота Да Да 
Бял светлинен стимул – за реакция с педали Да Да 
Цветни бутони – за реакция на светлинни стимули Да Да 
Черни бутони за реакция на звукови сигнали Да Да 
Неутрален бутон за измерване на латентно време на 
реакция 

Не Да 

Реакционни педали  Да Да 
Команден компютър Да Да 
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От таблица №2 ясно се вижда, че същественото функционално различие в 

програмните възможности на двата софтуера идва от осигурените възможностите за 
измерване на латентно време в новия вариант. Тази функционална особеност е програмно 
осигурена и в двата режима на работа: в режим на Автотемп и в Наложен темп. Като цяло 
по-големият брой програми (с 8 повече) при новия компютъризиран вариант, както и 
възможността за предварителен избор на повече стойности относно зависимите 
променливи “константен обем работа” или “константно време за работа” и 
“експозиция” или “пауза”, между отделните въздействия дава възможност не само за по-
голяма вариативност на експерименталните проверки, но и за по-голяма точност на 
провежданите изследвания.  

Представените в Таблица № 3 сравнителни данни разкриват не само, че са много 
повече възможностите за предварителен избор на зависим променливи, но и кои са те 
конкретно в софтуера на новия Детерминатор  

Таблица № 3 
Сравнение на възможностите за предварително залагане на зависими 

променливи в двата детерминатора 

 
Както се вижда от следващата таблица № 4, обобщената информация, която поддават 

двете апаратурни методики е различна по количество. Изработеният по наша идея и 
заявка Детерминатор поддава повече и по-диференцирана информация на изхода, с което 
се помага на изследователя да направи по-обстоен и обективен анализ от проведеното 
експериментално изследване.  

Таблица №4 
Сравнение на обобщената информация давана от двата модела Детерминатор 

Вид обобщена информация  Виена Детерминатор Нов Детерминатор 
Общ брой стимулации Да Да 

Възможни за предварително залагане на: 
 

Виенски 
Детерминатор 

Нов 
Детерминатор 

Общо време ДА ДА 
Чисто време  НЕ ДА 
Общ брой стимули за реагиране ДА ДА 
Вид експонирани стимули: 

- всички стимули 
 

ДА 
 

ДА 
- само светлинни стимули НЕ ДА 
- само звукови стимули НЕ ДА 
- без звукови НЕ ДА 

- без педали НЕ ДА 
Последователност от експонираните стимули: 
- автоматичен избор 

 
ДА 

 
ДА 

- ръчен избор от собствен файл НЕ ДА 
Продължителност на паузите: 
- Постоянни паузи 

НЕ ДА 

- Променливи паузи  НЕ ДА 
- Съставяне на собствен файл с продължителността на отделните 
паузи 

НЕ ДА 

Продължителност на експозицията на стимулите: 
- Постоянни експозиции 

 
ДА 

 
ДА 

- Променливи експозиции (намаляващи или увеличаващи се, с 
избор на стъпката на промяна) 

НЕ ДА 

- Съставяне на собствен файл с продължителността на отделните 
експозиции 

НЕ ДА 

Диференцировка: 
- на светлинните стимули 

 
ДА 

 
ДА 

- на звуковите стимули НЕ ДА 
- на стимулите за педали НЕ ДА 
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Общ брой отговори Да Да 
Общ брой верни отговори Да Да 
Общ брой неправилно решени задачи Да Да 
Общ брой на направените корекции Не Да 
Общ брой на пропуснати стимули Да Да 
Общ брой на забавени реакции Да Да 
Сумарно време от всички реакции Да Да 
Сумарно време от правилните реакции от първи път Не Да 
Сумарно време от правилните реакции с корекции Не Да 
Сумарно време от неправилните реакции Не Да 
Максимална времева стойност за I верните реакции Не Да 
Минимална времева стойност за I верните реакции Не Да 
Средна времева стойност за I вярна реакция Да Да 
Максимална времева стойност за реакции с корекции Не Да 
Минимална времева стойност за реакции с корекции Не Да 
Средна времева стойност за реакция с корекции Не Да 
Максимална времева стойност за грешните реакции Не Да 
Максимална времева стойност за грешните реакции Не Да 
Минимална времева стойност за грешните реакции Не Да 
Максимална времева стойност за забавените реакции Не Да 
Минимална времева стойност за забавените реакции Не Да 
Средна времева стойност за забавена реакция Не Да 
Средна времева стойност за грешна реакция Не Да 
Средно квадратично отклонение Не Да 
Дисперсия Не Да 
Размах на вариацията Не Да 
Коефициент на вариацията на размаха Не Да 
Сумарно време от латентните времена Не Да 
Сумарно време от лат. времена на верните реакции Не Да 
Сумарно време от лат. времена на неправилните реакции Не Да 
Средно латентно време  Не Да 
Максимално латентно време за верните реакции Не Да 
Минимално латентно време за верните реакции Не Да 
Максимално латентно време за грешните реакции Не Да 
Минимално латентно време за грешните реакции Не Да 
Сумарно време за връщане до НБ при верни реакции Не Да 
Сумарно време за връщане до НБ при нерегламентирани 
реакции 

Не Да 

Средно време за връщане до НБ при верни реакции Не Да 
Средно време за връщане до НБ при нерегламентирани 
реакции 

Не Да 

 
За разлика от виенския Детерминатор, нашият компютъризиран вариант предоставя 

информация за времевите характеристики (сумарно, максимално, минимално, средно 
време, средно квадратично отклонение и т.н.) на правилните, на грешните, на забавените 
реакции, както и на реакциите с корекции. Тук отново се вижда, колко по-подробна и 
богата става информацията на изхода, след изследване на латентното време. 

Характерна особеност на новия софтуер, е че освен обобщена информация, се 
поддава и текуща информация в процеса на самото тестване за всеки стимул и за всяка 
реакция на изследваното лице.(табл.5) 

Таблица №5 
Извадка от текущата информация при изследване с новия Детерминатор 

 
 
 
 
 
 

Тест-2.5 Наложен Темп с измерване на латентно време. Смяна на въздействията след верен отговор или 
изтичане на експозицията 
 Диференцировки: Червена светлина 
 
Karolina   30.1.2005 г. 11:31:27 
 
№ Об.в. Ст.   Пауза   Експ.   Л.в. ЗакъснялаІ Грешна ІІ ГрешнаІІІ Грешна    Вярна 
1 1039 ЗД | 500 | 1000 | 562 | ... | ......| ....| .......| Зелен. ...254 | Общо - 816 
2 292 БГ | 0 | 1000 | 603 | ... | ..... | . ..| .......| Бял... ...177 | Общо - 780 
3 386 НТ | 0 | 1000 | 650 | ... | ......| ........| .......| НТ.... ...200 | Общо - 850 
4 487 СД | 0 | 1000 | 548 | ... | ......| ........| .......| Син... ...347 | Общо - 895 
5 497 ЛП | 0 | 1000 | 692 | ... | ......| ........| .......| ЛП.... ...277 | Общо - 969 
6 639 ЧД | 0 | 1000 |        ...| НБ.638| ........| НБ..677| Син... ...176 | Общо - 744 
                     



 8 

 
 

Доказателството за  практическата приложимост и функционалността на новия 
вариант на Детерминатор, получихме чрез стотиците проведени изпитания със студенти 
от специалност Психология и най-вече чрез проведеното сравнително изследване в 
транспортната лаборатория по психология към ДАИ - гр. Благоевград. Възможността за 
сравнение ни бе осигурена чрез предоставената ни възможност като обект на изследване 
да използваме професионалните шофьори, явяващи се на проверка за психологическа 
пригодност. Нашата намеса по никакъв начин не наруши нормалната работа на 
изпитващите и не послужи като “тренировъчна база” на изпитваните, тъй като на практика 
при нас идваха ИЛ, които успешно са “издържали изпита” и ние имахме възможност да 
сравняваме получените от този тест данни с данните от нашия Детерминатор. ИЛ 
преминаваха на повторно изследване при нас при същите изследователски режими  - 
автотемп и наложен темп без измерване на латентно време. Но за да докажем 
измервателната приложимост и на неутралния бутон, подложихме ИЛ на изследване и в 
режим на Автотемп с измерване на латентно време. Както и при изследваната 
популация студенти, така и при изследваните шофьори наличието на допълнителен бутон 
не се оказа проблем и не показа аномалии в поведението при условията на сложна сензо-
моторна реакция. 

 
От резултатите от проведеното сравнително изследване могат да се направят 

следните изводи: 
1. Новият Детерминатор покрива изцяло функционалните възможности на виенския 

детерминатор и представлява надеждна методика за оценка на психична пригодност на 
кандидати за професионална категория шофьори. Резултатите, показани от изследваните 
лица на двата апарата са близки, което доказва надеждността на новата апаратура, което 
разбира се трябва да се провери чрез по-репрезентативна извадка ИЛ. 

2. Новият Детерминатор, при същите изследователски режими както виенския 
Детерминатор, дава по-богата, по-диференцирана и по-прецизна информация за 
резултатите от проведеното изследване. 

3. Новият Детерминатор има повече изследователски режими от виенския 
Детерминатор, което на практика го превръща в мощно измервателно средство за стотици 
експериментални проверки. Новата възможност за изследване на латентното и моторното 
време, като отделни показатели на сложната сензо-моторна реакция, особено при режима 
за диференцировка, може би ще наложи внедряването му в лабораториите по транспортна 
психология и за професионален подбор и професионалната пригодност за редица 
операторски професии. 
 
 



 

ФУНКЦИОНАЛНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 
КОМПЮТЪРИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ “ПОЛИДИСПЛЕЙ” 
 

Николов Бойко  
Доц. д-р – катедра “Психология”, Югозападен университет “Неофит Рилски”, 

гр.Благоевград  
 
Компютъризираната система за психологически измервания, която представям е изработена по наш 
сценарий от ТУ – София.  Ще стане ясно, че тя  е система, защото е организирана от три подсистеми 
(три модула), озаглавени като Реакциомер, Мнемоперцепциоскоп и Аритметични изчисления.  
Хардуерът и широките възможности на софтуерния продукт превръщат системата в 
многофункционална и “отворена” за стотици варианти на постоянни и променливи величини, което 
на практика я характеризират като перспективна придобивка за всички психологически 
лаборатории. 
 

FUNCTIONAL AND MEASURE POSSIBILITIES OF A COMPUTERIZED SYSTEM 
FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCHES “POLYDISPLAY” 

 
The computerized system for psychological measurements that we are going to present is produced on our 
version by TU – Sofia. It will become clear that it is systematical because it consists of three subsystems (three 
modules) titled as Reaction-measurer, Mnemoperception device and Arithmetical calculations. 
The hardware and the wide possibilities of the software product convert the system into a polyfunctional and 
“open” for hundreds of variants of constants and variables, which in fact characterize it as a perspective 
acquisition for all psychological laboratories. 
 
Компютъризираната система за психологически измервания “Полидисплей”, която 
представям, е една от трите компютъризирани системи, които са изработени по мои идея и 
сценарий1 чрез сключен Договор между ЮЗУ “Н.Рилски” и “ТУ – София”2. Макар и 
елементарна схема №1 визуализира, че представянето й като система е обективно, защото 
е организирана от два модула, осигуряващи реализацията на три методики: Реакциомер, 
Мнемоперцепциоскоп и Аритметични изчисления.  
Малките габарити на хардуера за двата модула, удобният дизайн и големите възможности 
на изработения софтуер превръщат разглежданата компютъризирана система в удобно и 
обективно измервателно пособие за стотици експериментални и диагностични 
изследвания. 
 
1. Обосновка за конструиране, изработване и внедряване на компютъризираната 
система Полидисплей в лабораториите за психологически измервания   
Идеята за използване на хронометричния метод и за необходимостта от 
инструментариум за измерване времето на проста реакция не е нова. Историческото 
наследство от  проведени експерименти още от Франс Дондерс през 1865 г., от З Екснер 
през 1873 г., както и от експерименталната работа в създадената през 1879 г. първа 
лаборатория по психология в Лайпциг разкриват същността и общия принцип на 
хронометричния метод. Още тогава става ясно, че чрез получените резултати от времето 
за проста сензомоторна реакция може да се интерпретират не толкова физиологичните и 
двигателните характеристики на изследваното лице, колкото скоростта и точността на 
реализиращите се между стимула и реакцията психични процеси, довели до 
конкретната поведенческа проява3,4. Методологическото изискване за това е да са 

                                                 
1 При създаване на сценария и последователното уточняване на отделните “детайли”, ми съдействаха работещият през 
2002-03 г. като лаборант-специалист Р. Дражев, а впоследствие и заместилия го Б. Славчов.  
2 Функционалните и измервателните възможности на осемте методики към компютъризирания модул “Детерминатор”  
представяме съвместно с Роман Дражев и Борислав Славчов в отделно съобщение.  
3 Николов Б. Категорията време в научните изследвания по психология. Благоевград, 1995. 



 

налице и резултати от времето на сложна сензо-моторна реакция (при усложнени условия 
на дейностната ситуация), като разликата между времето за сложна и проста реакция се 
приема като необходимата продължителност за реализиране на психичната дейност за 
възприемане, иденитифициране и вземане на управленско решение за конкретен 
двигателен отговор-реакция.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Хардуерно осигуряване на компютъризиран модул “Полидисплей” 
 
2. Функционални и измервателни възможности компютъризираната система 
Полидисплей 
След задействане на стартиращия файл на крана на компютъра излиза основното меню за 
избор на един от трите модула: Реакциомер, Мнемоперцепциоскоп и Аритметични 
изчисления. Основното предимство на всички методики е софтуерно осигурената 
възможност за избор на множество зависими променливи. Този факт характеризира 
                                                                                                                                                             
4 Николов Б. Настояще и перспективи на апаратурните методики за психологически изследвания. Научна конференция  
“Приложната психология в България: възможности и перспективи” - Варненски  свободен  университет “Черноризец  
Храбър”, 2005. 
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Бутони за решаване на задачите 
по методики 
“Мнемоперцепциоскоп” и 
“Аритметични изчисления”  

Легенда за реакциомера: 
1- поле за жълт сигнал;  
2 – поле за червен сигнал;  
3 – реакционен бутон за проста и 
сложна сензо-моторна реакция;  
* - зумер за звуков дразнител 
 

Реакц
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Сензорно поле за 
методика 
“Аритметични 

 



 

системата за психофизиологични изследвания “Полидисплей”, от една страна, като 
отворена, а от друга като многофункционална по отношение на експерименталните 
ситуации и проверки на хипотези.  
След избора, на който и да е от тези три глобални модула и, чрез поредица от 
допълнителни менюта, психологът-изследовател е в състояние непрекъснато да увеличава 
изследователските алтернативи.  
Първото подменю, характерно за всички методики осигурява възможността за избор на 
един от двата режима за работа: Автотемп или Наложен темп. При автотемп смяната на 
задачите е в пряка зависимост от индивидуалните възможности на изследваното лице да 
извършва конкретния тип дейност. Това означава, че времето за всеки отговор е 
неограничено и часовникът, измерващ неговата продължителност ще спре едва след 
извършената реакция. При наложения темп, изследователят е с възможности да избира 
предварително, както експозиционното време на задачите от общия масив, така и общото 
време за извършване на цялата работа. Тези времена са константна величина, а 
променливата, която се проследява, е обемът работа, която изследваното лице (ИЛ) е в 
състояние да извърши при ограничените времеви възможности. 
 
2.1.Функционални и измервателни възможности на модула Реакциомер 
При избора на модул Реакциомер на екрана на компютъра се появява допълнително меню 
за избор на една от двете методики: “Проста реакция” или “Сложна сензомоторна 
реакция (ССМР). В зависимост от избора на зависимата променлива “вид 
въздействие” двете методики на реакциомера позволяват да се реализират 10 методики: 
3 за проста и 7 – за сложна сензо-моторна реакция. Във вида на методика за измерване 
времето на проста реакция трите варианта поотделно са: реакция на червен, на жълт 
или на звуков дразнител.  
Реализираните реакции при тези три алтернативи са наистина прости, защото ИЛ е 
предварително инструктирано и знае всичко, което е необходимо относно 
характеристиките на сензорното и моторното поле. То знае предварително, че ще се 
появява винаги на едно и също място един и същ като вид и конфигурация светлинен или 
звуков дразнител. Знае също, че при появата на това въздействие в един масив от 
последователности, то ще трябва реагира колкото се може по-бързо с един и същ бутон от 
моторното поле. Наличието на частична неизвестност по отношение на някои от 
параметрите на сензорното или на моторното поле превръща дейностната ситуация в 
проблемна, а извършваната реакция в сложна. В конструкцията на цитираните по-горе три 
методики ситуацията и реакцията са прости, защото наистина няма нищо по-елементарно 
от това да знаеш къде и какво ще ти въздейства, както и къде, с какво и как трябва да 
му отговориш.  
След избора на “Методика за изследване на сложна сензо-моторна реакция” 
изследователят има възможност, чрез допълнително меню-икони, да осъществи 
експериментални изследвания в следните 7 (седем) разновидности на ССМР: 
реакция само на жълт светлинен дразнител, със задържане при единично червено 
светлинно или звуково въздействие, както и при съвместната им проява; 
реакция само на червен светлинен дразнител, със задържане при единично жълто 
светлинно или звуково въздействие, както и при съвместната им проява; 
реакция само на звуков дразнител, със задържане при единично червено или жълто 
светлинно въздействие, както и при съвместната им проява; 
реакция на комбинация от жълт и червен светлинен дразнител, със задържане на 
другите алтернативни от комбинации; 
реакция на комбинация от жълт светлинен и звуков дразнител, със задръжка на 
останалите комбинации; 
реакция на комбинация от червен светлинен и звуков дразнител, със задържане на 
другите алтернативни от комбинации;  



 

реакция на комбинация от всички дразнители (жълт и червен  светлинен дразнител 
с допълване на звуково въздействие. 

Ценното на всеки нов методически прийом за психологически измервания се 
съдържа в увеличените възможности за алтернативни експериментални изследвания. 
Новото в разглеждания вариант на апаратурна методика за изследване времето на ССМР, 
т.е., това което не съществува в нито една, внедрена до този момент в психологическата 
практика методика, е осигурената възможност на изследователя да избира  при режим  на 
“наложен темп” вида и продължителността както на експозиционното въздействие, така и 
вида и продължителността на осъществяващите се между тях паузи. Експозиционното 
въздействие може да се осъществява с постоянна или с променлива продължителност, 
като, от своя страна, променливата може да има вида на увеличаваща или намаляваща се 
продължителност. Изследователят има същата възможност за извършване на 
предварителни избори и по отношение на паузата, т.е. на вида и големината на 
продължителността между отделните въздействия-задачи. Този факт и особено 
възможността за предварителен избор на големината на паузата до първото 
въздействие (нещо, което не присъства като възможност в нито една от внедрените до 
този момент в психологическата практика методики) характеризира компютъризирания 
модул “Полидисплей” като отворена система, а самите методики – като 
полифунционални.  

За икономия на място алтернативите за предварителен избор: на работа в режим 
“Автотемп” или при “Наложен темп”; на вариант за смяна на задачите “само след верен 
отговор” или “след всеки отговор”; на константна и променлива величина - за 
прекратяване на изследването при “константно време” или при “константен обем” за 
работа и др. възможности, ще представя чрез описването им при третата апаратурна 
методика “Аритметични изчисления”. Ще подчертая само, че всички тези алтернативи 
за предварителни избори превръщат всички методики от компютъризирания модул 
Полидисплей в отворена система и с многобройни варианти за научно-експериментални 
разработки. 

 
2.2.Функционални и измервателни възможности на модула Мнемоперцепциоскоп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой  тестове 
в една серия:   

Брой цифри в 
едно число 
(тест): 

Експозиция 

сек
 

сек. сек. сек. 

Увеличаване с Намаляване с 

сек. 

С изписване на числото 
        

Без изписване на числото 
        

Автотемп 

Наложен темп 

Брой серии: 

 

Време за 
отговор 

Намаляване с: Увеличаване с: 

     Експониране на цялото число; 
• Експониране на цифрите поотделно на  
мястото, което заемат в числото; 
  Експониране на цифрите поотделно в среда-
та на сензорното поле 

Пауза  сек. сек. сек. 



 

 
Схема 2. Обща характеристика на компютъризирания модул Мнемоперцепциоскоп 

и наличните “менюта”, чрез които се осъществяват предварителните избори за различни 
експериментални варианти 

След активиране на стартиращия файл на монитора се отваря ново меню, 
информиращо, че в зависимост от фактора “начин за представяне на 
експозиционното въздействие”са възможни три алтернативи на методики за изследване 
характеристиките “точност на запомняне” и “скорост при възпроизвеждане” на 
зрителната кратковременна памет на числа: 

♦ с експониране на цялото число;  
♦ с експониране на всяка от цифрите на “n” цифреното число поотделно 

и на позицията, която заема в цялото число; 
♦ с експониране на всяка от цифрите на “n” цифреното число поотделно, 

но в средата на сензорното поле. 
 
Двете възможности за работа в режим на Автотемп или в Наложен темп; трите 

алтернативи за представяне на експозиционното въздействие; двете допълнителни 
възможности за избор на обратна връзка за изследваното лице (с изписване или без 
изписване на цифрите по време на възпроизвеждане); възможността за предварителен 
избор на количеството елементи (цифри) в предложеното за възприемане, запомняне и 
възпроизвеждане число (от 1 до 8); възможността за предварителен избор на количеството 
числа в една серия от 1 до 99); възможността за предварителен избор на количеството 
серии в едно тестване (от 1 до 99); широкият диапазон от възможности за избор на вида и 
стойностите на експозиционното въздействие (постоянна или променлива във вида на 
увеличаваща или намаляваща се продължителност; широкият диапазон от възможности за 
избор на вида и стойностите на паузата между отделните експонирани цифри или цели 
числа и др. възможности за избор на зависими променливи характеризират 
компютъризирания модул Мнемоперцепциоскоп  като широко отворена система и 
полифункционално техническо пособие за изследване и изучаване характеристиките на 
зрителната кратковременна памет на числа.  

 
2.2.1.Специфични особености на методиките при възприемане, запомняне и 

възпроизвеждане на цифри и числа в режим на “АВТОТЕМП” 
 
 Експонирането на предварително избраното “n” цифрено число 

продължава докато ИЛ не прецени, че е запомнило числото. Готовността за неговото 
възпроизвеждане се осъществява чрез бутона от “Реакциомера”, като по този начин се 
фиксира и изразходваното време за запомняне на цялото число или на отделните цифри, 
когато се експонира всяка от цифрите поотделно (ИЛ прекратява въздействието на всяка 
следваща цифра чрез бутона от Реакциомера, като в текущи резултати се фиксира времето 
на всяка “n” въздействала цифра). 

 След прекратяване на въздействието започва етапа “възпроизвеждане” и 
новата задача не се експонира, докато ИЛ не въведе необходимия брой цифри и не 
натисне бутона от Реакциомера.  (Това се повтаря до пълното възпроизвеждане на 
числото).  

 Когато на екрана не се изписват възпроизведените отговори ИЛ получава 
информация, че е възпроизведен един знак, чрез изписване на знак “+” на екрана от 
Полидисплея, съобщаващ му, че отговорът е приет.  

 
2.2.2. Специфични особености на методиките при възприемане, запомняне и 

възпроизвеждане на цифри и числа в режим на “НАЛОЖЕН ТЕМП” 
 



 

 Експонирането на предварително избраното “n” цифрено число продължава 
до изтичане на предварително избраното експозиционно време.  

 След прекратяване на експозицията започва етапа на възпроизвеждане, 
продължителността на който се избира също предварително. При втора и трета програма, 
когато цифрите се експонират поотделно ИЛ разбира, че експозицията е свършила и 
започва етапа на възпроизвеждане чрез изписване на знак “-“на мястото на най-дясната 
цифра. 

 Ако И.Л. въведе броя на цифрите, което завършва с натискане на бутона от 
Реакциомера, за време, по-малко от заложеното общо време за възпроизвеждане, то 
програмата генерира нова задача (ако разбира са заложени повече от една задача). По този 
начин се събира “спестено време”, а от текущите резултати за времето на всеки отговор 
ще стане ясно при възпроизвеждането на кои цифри е налице забавяне.  

 Към нова задача се преминава и след изтичане на заложеното общо време за 
работа (възпроизвеждане). Това означава, че при Наложен темп е напълно възможно 
извикването на новата задача или преминаването към нова серия да се осъществи преди да 
са възпроизведени всички цифри от предходната задача.  

 Когато на екрана не се изписват възпроизведените отговори ИЛ получава 
информация за това чрез изписване на знак “+” на екрана от Полидисплея, съобщаващ 
му, че отговорът е приет. 

 
2.3. Функционални възможности на компютъризирания модул “Аритметични изчисления” 

Тази апаратурна методика е необходима за учебния процес по психология, защото 
много добре илюстрира необходимостта за изследване динамичните характеристики на 
вниманието, но не изобщо, а съобразно интегративните връзки 5между психичните 
процеси: зрително възприятие, кратковременна памет и оперативните характеристики на 
мисловната дейност. Многофункционалният характер на апаратурната методика се 
определя не само от възможността за предварителен избор на експозиционното време, на 
броя на задачите (стъпките) и паузите между отделните експозиции, но от специфичните 
особености на различните четири програми (варианта):  

     
 
 
                                                 
                                                                                               
                                                                               
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Схема 3. Обща характеристика на компютъризираната апаратурна методика 
“Аритметични изчисления” и наличните “менюта”, чрез които се осъществяват 
предварителните избори за различни експериментални варианти 
Забележка: Вместо Методика 1, 2, 3 или 4 на монитора се изписват конкретните 
наименования за избор на методика: 

                                                 
5 Николов Б. Интегративни компоненти на психичната дейност. Благоевград, 2000. 

Брой задачи 

Общо време 

Експозиция сек
 

Пауза 

Автотемп 

Наложен темп 

сек. 
Увеличаване с Намаляване с   

Смяна на задачите само след 
верен отговор 

  Смяна на задачата след всеки                    
отговор 

       Методика 1           Методика 2 

    Методика 3         Методика 4 



 

1. Събиране и изваждане на зелен и червен фон; 
2. Събиране, изваждане и умножение на зелен, червен и жълт фон; 
3. Събиране и изваждане на зелен и червен фон с превключване на 

вниманието; 
4. Събиране и изваждане на зелен и червен фон с допълване към предходния 

резултат 
 

2.3.1. Обща характеристики на отделните методики  
 
Методика 1. Върху цветен фон пред ИЛ се експонират за предварително определено 

време на зелен или червен фон две цифри с интервал между тях (от 1 до 9). С тях трябва 
да се извършват елементарни аритметични действия, като ИЛ се съобразява със следното 
изискване: когато цифрите са на зелен фон извършва операцията събиране, а на 
червен фон – изваждане.  

Методика 2. На зелен, червен или жълт фон пред И.Л. се експонират за 
предварително заложено време две цифри (от 1 до 9). С тях трябва да се извършват 
аритметични действия, като техният вид е в зависимост от фона, на който са изписани: на 
зелен фон – събиране; на червен фон – изваждане; на жълт - умножение. 

Методика 3. На зелен или червен фон пред ИЛ се експонират за предварително 
определено време две цифри (от 1 до 9) с аритметичен знак до тях (+) или  (-). ИЛ 
извършва аритметични изчисления, като се съобразява със следното изискване: При зелен 
фон трябва да се извърши означеното със знака действие, а при червен  –  обратното 
на означеното действие.  

Методика 4. На зелен или червен фон пред ИЛ се експонира една цифра (от 1 до 9). 
Фонът има следното кодово значение: на зелен фон се прибавя, а на червен се изважда 
всяко следващо число към (от) предишния резултат, който трябва да се помни.  

Уточнение 1: При всички програми отговорите се извършват чрез набиране на 
цифри от намиращата се пред ИЛ десетична клавиатура. При получен сбор от 
двуцифрено число И.Л. въвежда цифрата, която съответства на единиците.  

Уточнение 2: При  всички програми  на червен фон (изваждане) са възможни и 
задачи за изваждане на големи от по-малки числа, като решаването им се осъществява по 
абсолютна стойност: от по-голямото се изважда по-малкото.  

 
2.3.2. Възможни режими на работа за всички методики и предварителни избори: 
А) Автотемп - въздействието (задачата) чака отговора на И.Л.: 
 при константна величина “общо време за работа” се проследява обема 

работа, който ИЛ може да се извърши за предварително избраното време; времето за 
решаване на всяка задача, както и се прави коментар на самите отговори; 

 при константна величина “общ обем работа” се проследява общото време, 
което е необходимо за извършване на предварително заложеното количество работа, 
времевите показатели за отделните задачи, както и характеристиките на самите отговори. 

Уточнение: При двата варианта на режим “автотемп” времето за експозиция на една 
задача се прекратява при един от двата варианта за смяна на задачите: 

♦ смяна на задачата само след правилен отговор; 
♦ смяна на задачата независимо от вида на отговора. 
 
2.3.3. Възможности за “Избор на пауза”: 
• пауза при стартиране на програмата (до първия стимул);  
• постоянна пауза (от 20 до 62000 мс (или 0, което характеризира експозиционната 

поредица без паузи,т.е., стартиране на новото въздействие веднага след предходната 
реакция); 



 

• променливи паузи, които в зависимост от избора на максимална и минимална 
стойност придобиват смисъла на увеличаваща се, или намаляваща се пауза; 

• от файл, на който предварително са записани стойности на всяка поредна пауза.  
Б) Наложен темп – основното различие от режим на работа при Автотемп се 

съдържа в необходимостта от предварителен избор на експозиционното време и вида 
на паузите между отделните задачи. Големите възможности за тези предварителни 
избори при “константен обем работа” и при “константно време за работа” разширяват 
значително алтернативите за експериментални проверки на различни хипотези. 

Хардуерът и широките възможности на софтуерния продукт превръщат 
компютъризираната система “Полидисплей” в многофункционална и “отворена” за 
стотици варианти на променливи величини, което на практика я характеризира като 
перспективна придобивка за всички психологически лаборатории. 
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Символната експресивност на изобразителните стилове в нерепрезентативни рисунки е изследвана 
чрез техниките “Раздели и оцвети” (H. Nakai, 1984) и “Цветен символизъм” (H. Nakazato, 1978; K. 
Murayama,  1995). В експериментите участват 169 жени (средна възраст Х=23,72; SD=4,62). 
Факторният анализ на думите по признака позитивна/негативна конотация обособява 5 скали 
описващи различни емоционални синдроми: привързаност;ценности; гняв; тревога; депресия.  
Анализът на линиите, формите и цветовете в рисунките очертава четири изобразителни стила: 
“форма”, “балансиран/топъл”, “наситен-абстрактен/конкретен-линеен” и “цветни пространства с 
ъглови форми”. Съпоставянето на стиловете в рисунките с вербалното им описание разкрива ясна 
тенденция на съгласуваност. Направеният клъстърен анализ позволява да се проследят 
доминиращите комбинации на стилове за изразяване на емоционалните комплекси. Описват се 
типове нерепрезентативни рисунки, чрез които се изобразяват “различните лица” на привързаността, 
ценностите, гнева, тревогата и депресията, характерни за феминистичния стил на експресивност. 
 
The symbolic expressiveness of the drawing styles of nonrepresentative pictures is investigated using 
“Division-and-coloring” (H. Nakai, 1984) and “Color symbolism” techniques (H. Nakazato, 1978; K. 
Murayama, 1995). Object of evaluation were 169 women aged x= 23,72 SD = 4,62. Factor analysis of the date 
from the evaluation of positive/negative connotation of verbal material was done. Five factorial structures 
were estimated which describes different emotional syndromes: attachment, values, anger, anxiety and 
depression. Analysis of the lines, forms and colors formulated four drawing styles:  “forms”, 
“balanced/warm”; “saturated-abstract/concrete-lineal” and “colorful spaces with angular forms”. The 
comparison between picture’s styles and their verbal explanation shows a clear cut tendency of concordance. 
Cluster analysis at the case level allows combinations of styles for expression of emotional complexes to be 
traced.  Different types of nonrepresentative pictures are described, which depict the “faces” of the 
attachment, values, anger, anxiety and depression, representing feministic style of expression. 
 

В изследванията на символната експресивност на изобразителния език (както в 
произведенията на художниците, така и в рисунките на хора, които не се занимават 
професионално с този вид изкуство) се използват класификационните модели за цветове, 
форми и линии на В. Кандински [2]. Според него основните и смесените цветове, както и 
цветовите контрасти (топъл/студен, тъмен/светъл, наситен/блед) в съчетание с простите 
форми (кръг, триъгълник и квадрат) определят емоционалните внушения на рисунката [2,  
59-77]. Цветът може да бъде мек/твърд, грапав,/гладък, благоуханен или цвят, който 
звучи. “Всяко явление от външния и вътрешния свят може да получи линеарен израз”, а 
различните видове линии, носят различни експресивна изразителност [3,176]. В 
“семинарите за цветовете”, провеждани в Баухаус, художникът представя своя анализ на 
картинните елементи и аналитичното рисуване, а  изследванията за пространствените 
възприятия се доближават до модела на психологическите експерименти на гещалтистите.  
Емпиричната проверка на тези обобщения може да бъде открита в множество 
психологически изследвания върху нерепрезентативни рисунки. Флоренс Кейн е една от 
първите, които създават рисувателен тест основан само на линията – тест на криволиците. 
Това е игра на свободно променящите се, продължаващи линии. В тези рисунки отсъства 
замисъл или план – “криволиците възникват в резултат на лекото движение на ръката, 
която позволява на молива да блуждае в различни направления” [1,132]. Диагностичните 
възможности на такъв вид техники се определят обикновено в два типа изследвания. При 
първия се показва как различни по характер единични  линии или  форми се съотнасят 
към думи с емоционално значение [6; 5; 9]   Процедурата изисква да се  нарисува 
единична линия изразяваща смисъла на понятията или да се избере дума за готови 
графични образци.  

Вторият тип изследвания, протичат най-често в контекста на арттерапевтична 
практика. Основните признаци, по които се анализират нерепрезентативните рисунките са 



структура на криволиците, фигури и образи, които се откриват, отношение между фигура 
и фон, разположение върху листа, натиск и ритъм, цветен символизъм. Тези признаци са 
ориентирани към описанието на индивидуалния изобразителен стил, който от една страна 
може да се разглежда като проекция на когнитивното развитие, а от друга като проекция 
на личностовите особености [1, 236-238]  

Настоящата работа се опива да въведе и двата подхода чрез съчетаване на 
формалния анализ по елементи с анализ по единици или по гещалтни характеристики на 
рисунката. Като такива се разглеждат формалните характеристики на линията, формата и 
цвета, а тяхната комбинация се използва за описание на различни  изобразителните 
стилове. Конкретна цел е да се установи какви стилове се използват за изразяване на 
различни “емоционални синдроми” [4] и какви възможности за анализ представят 
нерепрезентативните рисунки за тяхното изследване.  

Може да се предположи, че нерепрезентативните рисунки позволяват да бъдат 
изследвани емоционални преживявания при хора, които нямат специализирана подготовка 
и не се занимават с такъв вид изкуство.  Наличие на съгласуваност в символната 
интерпретация на рисунките при една относително хомогенна по отношение на 
развитието си възрастова група ще се търси на ниво изобразителни стилове. Като основен 
признак за съгласуваност ще се разглежда относително еднозначното съотнасяне между 
изобразителни стилове, основани на комплекси от характеристики на линията, формата и 
цвета, от една страна, и словесни описания - от друга.  
Метод 

Към методите, в които се използват нерепрезентативни рисунки могат да бъдат 
отнесени техниките “Раздели и оцвети” на H. Nakai [7] и “Цветен символизъм” [8 и 7]. Те 
се използват в терапевтичната практика като допълнителни техники за оценка на 
доминиращи емоции и настроения или като контролни процедури в началото и края на 
обучителни програми. Рисувателната задача е съчетана с интерпретация на рисунката чрез 
три понятия, които се избирата от готов набор от 41 думи.  

Инструкцията гласи: Изберете един молив или пастел, за да направите линии, 
колкото искате и каквито искате, без предварителен замисъл. Разделете листа на каквито 
искате и на колкото искате части, като използвате различни форми. Движете свободно 
ръката си върху листа. Може да правите каквито искате и колкото искате линии.  

След приключването на тази част от теста се предлага да бъде оцветена рисунката и 
интерпретирана чрез 3 понятия, които се ранжират по степен на точност в предаването на  
посланията й.  

Към стандартната процедура в настоящото изследване е включен подготвителен 
етап, в който се определят конотативните значения на преведените от английски на 
български език 41 понятия. Използвана е 7 степенна Likert скала, чрез която изследваните 
лица оценяват понятията по признака отрицателни/положителни преживявания ( 1 
означава изключително отрицателни преживявания, а 7 – изключително положителни).  

Изследването се провеждаше по групи от 15 - 20 души и продължаваше около 45 
мин. в рамките на курсовете по “Арттехники” в СУ, специалност психология през периода 
1997 – 2004 г. В него взеха участие 169 жени на възраст от 17  до 46 години (х= 23,72 и 
SD= 4,62) - студентки или специализантки по психология.  

Използвани са индивидуални бланки за оценка на понятията, лист с размер А4 за 
рисунката и моливни акварели или пастели (24 цвята) по желание на изследваните. 
Анализ на резултатите 
Конотативните значения на понятията 

Списъкът от понятия включва на пръв поглед разнороден семантичен материал, 
който изразява не само основни емоционални състояния (страх, гняв, радост, тъга), но и 
екзистенциални преживявания и общочовешки ценности (човешко съществуване, вечност, 
съдба, бъдеще, живот, дом). За да бъде определено пространството, което очертава този 
списък, който е създаден в езикова и културна среда – различна от българската,  е 



използвана 7 степенна скала за определянето на стойността и знака на афективното 
значение. Факторният анали по метода на главните компоненти с Varimax ротация и scree 
тестът на Cattell свидетелства в полза на 5 факторна структура с 41,10% обяснена 
дисперсия. Първият фактор обединява 9 понятия (при α на Кронбах 0,74 и средна 
стойност на интеркорелация между айтемите 0,26). Формираната по този начин скала 
може условно да бъде наречена “привързаност”. Конотативното пространство, което тя 
очертава, е силно позитивно. Чувството на признателност и задоволство се свързва с 
отзивчивостта към чуждото страдание и болка, а преживяванията на преданост, радост, 
удовлетворение и блаженство са в съзвучие с усещането за близост, взаимност и доверие. 
Бляновете, силните желания хармонират с идеята за непреходност и неизменност във 
времето на тези общочовешки преживявания, които утвърждават приемането както на 
света, така и на човека като част от него. В тази скала може да бъде разпознат един от 
видовете импулсивни емоционални синдроми – привързаност [4, 164-166]. Характерът на 
изследваната от нас група вероятно определя появата на точно този синдром, който по 
своето съдържание се доближава до една базисна емоция в японската култура  - “амае”. В 
нашите традиции тя може да се приеме като форма на платоническа любов.  

Вторият фактор обединява 10 понятия (при α на Кронбах - 0,74 и средна стойност на 
интеркорелация между айтемите 0,23). Афективното поле, което те описват, обхваща: 
основни ценности (живот, дом, любов); конкретни събития по-скоро положително 
оцветени (първа среща); екзистенциални преживявания, които могат да преминават от 
увереност и превъзходство, през амбивалентна възбуда, към усещане за предопределеност 
(съдбата).  Сънят може да бъде не само блян и отмора, но и застой и бездействие или поле 
за драмите на безсъзнателното. Формираната по този начин скала носи амбивалентна 
конотативна интерпретация, която отразява природата на  конфликтните емоции.  

Третият фактор обединява 7 понятия със силно негативна конотация (α на Кронбах 
0,70 и средна стойност на интеркорелация на айтемите 0,26). Чувството за 
неудовлетворение и  досада се съчетава със силното възмущение, яд и раздразнение, а 
нервната възбуда и недоволството са свързани с мъчително недоверие и неприемане на 
средата като поле на интриги и злословие. Скалата много ясно очертава емоционалния 
заряд на конфликтния емоционален синдром и може да бъде назована “гняв”. 

В четвъртия фактор (при α на Кронбах 0,62 и средна стойност на интеркорелация 
между айтемите 0,31) са включени 4 айтема.  Конотацията може да бъде обединена около 
преживяването на тревожността. Понятията изразяват едно градиращо по степен на 
негативни емоции  състояние на безпомощност, опасение, че нещо лошо ще се случи или 
се случва, което преминава през мъчителните изживявания на страха и достига в своята 
крайна степен до предсмъртните мъки, до последната проява на жизненост.  

Петият фактор включва 6 айтема (при α на Кронбах 0,67 и средна стойност на 
интеркорелация 0,25). Тук са групирани понятия, чиято семантика описва преживявания 
на: страдание, което е свързано с отказ от нещо или от някого; уединеност и усещане за 
мъртвило; угризение и съжаление за неща; отговорност за простъпка или грях; тъга по 
родината, мъка, меланхолия. Тези преживявания могат да бъдат отнесени към 
импулсивните емоции, представени от страданието. Условно скалата може да бъде 
назована “депресия”.  

Извън тази структура остават 5 понятия (суета, инстинкт, срамежливост, щастие, 
идеал), които имат или относително ниски факторни тегла, или присъстват в повече от 
един фактори.  

Данните показват, че представеният материал може да диференцира основни 
емоционални преживявания на жени в българска езикова среда, и обхваща някои 
универсални емоционални синдроми, валидни за съвременния човек и по-специално за 
феминистичния стил на преживяване.  

Изобразителни стилове в нерепрезентативни рисунки 



Анализирани са 169 рисунки на основата на 51 признака, които описват 
особеностите на линиите, формите и цветовете, използвани в тях. Първата стъпка в 
анализа включва отчитане на честотата, с която се използват формалните характеристики.  

Факторният анализ по метода на главните компоненти и scree - тест на Cattell с 
Varimax ротация показва наличие на четирифакторна структура с 25,8% обяснена 
дисперсия. Първият фактор обединява  8 айтема (при α на Кронбах  0,78 и средна стойност 
на интеркорелация между айтемите  0,32; средна сума от айтемите 4,51 със SD=2,22). 
Получената по този начин скала  условно може да бъде наречен “форма” по характера на 
изобразителния език, който обособява два типа рисунки. Първият се представя чрез 
множество прости фигури с малки размери, които създават цветни мозайки, а вторият – 
със съставни многоцветни  фигури с размери, по-големи от половината на листа при добре 
обособени фигура и фон.   

Вторият фактор включва 5 айтема и може да бъде условно наречен “балансиран/ 
топъл” (при α на Кронбах 0,78 и средна стойност на интеркорелация между айтемите 0,39; 
средна сума от айтемите 1,24 със SD=1,53). Изобразителният език се основава на цвета и 
неговара експресивната изразителност като усещането за баланс или доминиране на 
топлите цветове.  

Третият фактор включва 10 айтема (при α на Кронбах 0,60 и средна стойност на 
интеркорелация между айтемите 0,14; средна сума от айтемите – 7,25 със SD=1,74). Te 
описват изобразителен стил, в който могат да бъдат обособени две комбинации на 
признаци: тъмни, наситени цветове и абстрактни фигури; и цветът като линия, конкретни 
фигури, прекъсната линия и бледи цветове.  

Четвъртият фактор включва 7 айтема (при α на Кронбах 0,52 и средна стойност на 
интеркорелация между айтемите 0,17; средна сума от айтемите 4,71 със SD=1,741,35)  
Този фактор показва най-ниска съгласуваност между айтемите. Основните признаци, 
които очертават този стил, са цветните пространства, които са без контурна линия, с 
присъствие както на студени, така и на топли цветове, и поява на ъглови форми. Скалата 
може условно да бъде наречена “цветни пространства с ъглови форми”.  

Обособените скали включват общо 30 признака от 51 наблюдавани в първоначалната 
карта за анализ на рисунките. Отпадането на част от характеристиките се дължи или на 
ниските факторни тегла или на едновременното им присъствие в няколко фактора. Всяка 
една от скалите описва отделен изобразителен стил, или комбинация от стилове, в които 
се съчетават устойчиви патерни от специфични признаци на линията, формата и цвета.  

Връзката между емоционални синдроми и изобразителни стилове 
За да бъде потърсена връзка между словесните избори и комбинацията на 

изобразителните стилове, които използват изследваните, е направен статистически анализ 
на равнище индивидуални случаи. За тази цел са използвани процедурите на клъстърния 
анализ. Случаите са анализирани на базата на доминиращия изобразителен стил в 
рисунката и думата, поставена на първа позиция, като представител на една от петте скали 
на емоционалните синдроми. На тази основа се определя броят на клъстърите, описващи 
типичните комбинации на изобразителни стилове в рисунките, които изразяват 
“привързаност”, “ценности”, “гняв”, “тревог” “депресия”. Процедурата за определяне на 
типичните комбинации (клъстъри) на стиловете на индивидуално равнище е осъществена 
на два етапа. На първия - данните са изследвани с йерархичен клъстърен анализ, въз 
основа на който е определен оптималният брой групи (клъстъри) в извадката. На втория 
етап данните са обработени с помощта на K-mean клъстърен анализ, с предварително 
фиксиран брой клъстъри.  

От цялата изследвана група (169 души) 59 избират “привързаност”, за да определят 
рисунките си. Те са групирани в 4 клъстъра. Изобразителните стилове, които присъстват с 
най-голяма тежест са “форма”, “балансиран/топъл” и “наситен-абстрактен/конкретн-
линеен”, но специфичното съчетание е пряко свързано не само с първото понятие, но и с 
емоционалния тон на второто и третото. Рисунка 1 е определена чрез понятия от скалите 



“привързаност и ценности” (вечност-живот-възхищение) и символната експресивност е 
предадена предимно чрез топлите цветове на една абстрактна централна фигура с ясен 
контур. Примерите от втория клъстър изразяват амбивалентни преживявания и 
напрежението се изразява най-често чрез цветови контрасти в рисунка 3, цветни мозайки 
от овали и ъглови форми в рисунка 4 и добре обособени фигури в рисунка 2. В тази група 
се усеща и по-силното присъствие на студените цветове. Присъствието на думи от скалата 
“депресия” на втора или трета позиция може да бъде свързано с доминиращите ъглови 
фигури, студени цветове и цветни пространства без контур (рисунки 5,   6 и 7 ). 

              
Рис. 1                                   Рис 2                                   Рис 3               Рис. 4               
                   

         
Рис. 5                                 Рис. 6                              Рис. 7 

65 души са поставили на първа позиция думи от скалата “ценности”, за да определят 
своите рисунка. Анализът очертава 5 клъстъра като в тази група е най-голямо 
разнообразието на комбинации от стилове.  Може обаче да бъде доловена обща тенденция 
към намаляването на “балансиран/топъл” стил. Изключение правят тези рисунки, в които 
преобладава интерпретация, която е основана на думи от скалата “привързаност” и 
“ценности”. Близки по тоналност са рисунките 8 и 9, в които интензивността на цветовете 
намалява и се увеличават ъгловите форми. При рисунките от  клъстър 4 възбудата, която 
прераства в безпокойство, е предадена чрез доминиращи остроъгълни триъгълници 
(рисунка 10). 

         
Рис 8                                  Рис 9                                 Рис 10 

Броят на рисунките, в които се използва скалата “гняв”, е само 8 и те се разделят в 2 
клъстъра. Първият клъстър обединява доминиращия “цветни пространства с ъглови 
форми” стил с “наситен-абстрактен/конкретен-линеен” .  Присъствието на “форма” и още 
повече на “балансиран/топъл” е по-слабо. Типични примери са рисунките 11 и 12. Докато 
в първата конфликтните емоции са изразени предимно с опозицията на цветовете, във 
втората заострените удължени форми и студените цветове представят линейния стил. Във 
втория клъстър доминират “балансиран/топъл” и “наситен-абстрактен/конкретен-линеен” 
стил в съчетание с “форма”. Пример за тази комбинация е 13 рисунка, която е по-скоро 
цветови отговор на раздразнението, безпокойството и недоволството.  

          



Рис. 11                                Рис. 12                                 Рис 13 
При анализа на рисунките, които се описват с понятия, отнесени към скалата 

“тревога”, се обособяват четири клъстъра. Общият брой случаи са 11. Първият клъстър е 
представен в две рисунки и при тях доминира силно “балансиран/топъл” стил в съчетание 
с “форма”(рисунка 14). Нестабилността, неустойчивостта е представена чрез множеството 
спираловидни (студени и топли) отворени фигури, които плуват в пространството. 
Вторият клъстър обобщава 5 рисунки, като интересното в конфигурацията на стиловете е, 
че те присъстват с по-ниски от средните си стойности. На този фон “наситен-
абстрактен/конкретен-линеен” стил е представен най-ясно, и то предимно с комбинацията 
от признаци: конкретни фигури и бледи (предимно студените) цветове, които участват и 
като пространство, и като линия (рисунка 15) .Третият клъстър групира признаците на 3 
рисунки и в него доминиращият стил е “форма” в съчетание с по-слабото присъствие на 
“наситен-абстрактен/конкретен-линеен” и “цветни пространства с ъглови форми”. В 
рисунка 16 цветната мозайка от ъглови фрагменти в студени цветове в съчетание с бели 
фрагменти представя безпокойството-недоволството-самотата.  

         
Рис. 14                                 Рис. 15                                Рис. 16 

Рисунките, които включват понятия от скалата “депресия”, са общо 11 и са 
групирани в четири клъстъра. Първият клъстър обединява 4 рисунки и при него 
доминират “балансиран/топъл” в съчетание с “цветни пространства с ъглови фигури”, 
“форма” и “наситен-абстрактен/конкретен-линеен” стил. Това съчетание е представено в 
рисунки 17 и 18. Докато в първата внушенията са постигнати чрез стилизирани конкретни 
образи, във втората емоционалните преживявания са разпознати в ъгловите форми на 
цветния пъзъл. Третият клъстър включва комбинация от “наситен-абстрактен/конкретен-
линеен” стил в съчетание с по-слабо присъстващ “цветни пространства с ъглови фигури”.  
 

      
Рис. 17          Рис. 18                               Рис. 19                             Рис. 20 
Силата на преживяванията в рисунка 19 са изразени чрез преминаващи през целия лист 
остриета в черно, синьо и студено червено, които са въведени с тежък щрих. Опитът да 
бъдат обхванати основните фигури в една рамка още повече подчертава драматизма на 
посланието – самота-живот-агония. В четвъртия клъстър доминира ясно “наситен-
абстрактен/конкретен-линеен”. Тази комбинация е представена в рисунка 20. Цветът е 
въведен и като линия, и като пространство с определен контур, като доминира студената 
тоналност. 
Обобщение 

В проведеното изследване се прави опит да бъдат систематизирани изследвания 
върху нерепрезентативни рисунки като се  предлага един подход, който съчетава 
формалния анализ по елементи с анализа на ниво изобразителен стил – като устойчива 
композиция от характеристики. Извън целите на тази работа остава оценката на 
естетическите характеристики на рисунките. Прочитът им е основан на това, което самите 



автори откриват в тях чрез избор на 3 понятия. Използваният вербален материал показа 
добри възможности за диференциране на различни типове емоционални преживявания у 
жени в българска езикова среда. На базата на 36 понятия са обособени 4 скали описващи 
базисни емоции: привързаност; гняв; тревога; тъга. Към тях е добавена още една скала – 
ценности – която е амбивалентна по своята конотация и изразява природата на 
конфликтните емоции. Честотният анализ на характеристиките на линията, формата и 
цвета, които се използват в рисунките е базата, на която са изведени изобразителните 
стилове. Съпоставянето на тези стилове с вербалното описание на рисунките показа ясна 
тенденция на съгласуваност. В рисунките, които представят преживявания по скалите 
“привързаност” и “ценности” присъствието и на четирите стила е относително 
равномерно, докато различията постепенно се засилват при използването на думи от 
скалите тревога, депресия и гняв. В повечето от случаите понятията, чрез които лицата 
описват рисунките си принадлежат към различни емоционални синдроми и в зависимост 
от позицията те могат да имат усилващ ефект по отношение на конотацията, която носи 
първото понятие или да акцентират противоречиви преживявания. Направеният клъстър 
анализ на ниво случаи позволи да се проследят комбинации на стилове за изразяването на 
емоционалните комплекси. Описани са типове нерепрезентативни рисунки, чрез които се  
изобразява “привързаност”, “ценности”, “гняв”, “тревога”и “депресия” като те представят 
феминистичния стил на експресивност.  
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Изследвана е взаимовръзката между възприеманите измерения на родителско поведение (Приемане-
отхвърляне, Поведенчески и Психологически контрол) и стратегиите за справяне със стрес в юношеска 
възраст (Търсене на социална подкрепа, Целенасочено решаване на проблема, Оттегляне, Отказ от 
целта, Позитивна интерпретация и приемане, Изразяване на емоции). Изследването е проведено върху 
извадка от 195 лица на възраст 15 -18 години (25 % момчета и 75 % момичета) с две адаптирани 
методики – СОРЕ-І (C. S. Carver, J. K. Weintraub, M. F. Sheider) и CRPBI (S. Shluderman & E. 
Shluderman). Данните свидетелстват за нелинейна връзка между двата типа конструкти, като умереният 
поведенчески контрол и степента на приемане се свързват с активни и целенасочени действия за 
решаване на проблемната ситуация. Умереното подкрепящо родителско поведение и при момчетата и 
при момичета се свързва с изполване на активни, ориентирани към решаване на проблема действия. 
Влиянието на пола на родителя и на детето също значимо предсказват избора на копинг-стратегия, като 
с най-силен ефект е поведението на бащата. Способността на подрастващите да преформулират 
негативните последици от стреса е повлияно от поведението на майката. Предпочитанията към копинг 
стратегиите при момчетата и момичета в юношеска възраст възпроизвеждат характерните за 
възрастните различия. 
 

Parental behavior and adolescents` coping strategies 
 
Investigated the relation between perceived parenting style (Acceptance- rejection, Behavioural and 
Psychological control ) and adolescents` coping strategies (Seek social support, Problem solving, Avoidance, Aim 
Repudiation, Positive reinterpretation and acceptance) The sample included N=148 15 to 18 aged pupils (Boys – 
25%, Girls-75%) Two measurements were used СОРЕ-І (C. S. Carver, J. K. Weintraub, M. F. Sheider) и 
CRPBI (S. Shluderman & E. Shluderman). Medial behavioural control, Medial supportive parenting, and мedial 
parental acceptance correlated with active behavior and problem solving among boys and girls. Gender of the 
parent and the child influences the relation between perceived parental style and adolescent’s coping. Father’s 
perceived behavior influences child response to stress much more stronger. Adolescents` ability for, positive 
reinterpretation and acceptance is influenced by mother’s behaviour. Gender differences in preference of 
emotional coping are same they were  identified   among adults.  
 
 
Въведение 

През последните години интересът към изучаване на връзката между соматичните и 
психични заболявания и стреса е намалял за сметка на изследвания в областта на човешкото 
поведение в проблемни ситуации. От скоро се обръща внимание на специфичните източници 
на стрес за отделни възрастови групи и различията в използваните от тях стратегии за 
преодоляване на последиците. 
Настоящото изследване  се основава на транзакционната теория на R. Lazarus, [11,12,13], 
според когото личността и средата непрекъснато си взаимодействуват и се намират в 
двупосочна динамична връзка. Типа адаптационната реакция зависи както от характера на 
стимула, така и от индивидуалните особености на организма. Дали една ситуация ще бъде 
определена като стресова т.е. като опасна за индивида или не, зависи от когнитивен процес, 
при който се извършва оценка едновременно на външния дразнител и личния адаптационен 
потенциал  на индивида.  Под адаптационен потенциал тук се разбира   наличието на умения 
и всякакъв тип ресурси – материални, психически, физически, социални активи. [6] 
Организираното поведение, резултат от процеса на оценка се оределя като стратегия на 
справяне със стрeс.   Изследванията сочат, че индивидуалните различия в поведението се  
свързват отделните стратегии  с показателите по различни диспозиционни характеристики на 
психичното функциониране.[6,7,10,14] Най-общо в литературата тези стратеги се разделят на 
два типа в зависимост от обекта  Проблемно-фокуирани-насочени към средови фактори  и 



Емоционално-фокусирани стратегии – насочени към суективните преживявания. В 
зависимост от  посоката Избягващи и  Подхождащи към проблема стратегии.[6,9, 11,12,13,] 
Значимостта на родителското поведение в процеса на формиране на реакция на стрес при 
юношите, произтича от относителната тежест, която това поведение има за формиране на 
отделни личностни конструкти. Множество изследвания у нас и в чужбина, с убедителност 
доказват, че влиянията на различните равнища на родителска взискателност и сензитивност 
върху психосоциалното розвитие на детето са сходни с  тези разкрити при подобни 
изследвания при юноши.[5,15] Едни или други нива на параметрите на родителския стил – 
контрол, приемане, подкрепа, изисквания към детето – дават импликации върху 
самооценката, социалната компетентност, локуса на контрол, самоувереността, 
асертивността, аз-образа и др.[1,2,4,16] 

 
 

Фигура 1      
  Кръгов модел на  типовете 

родителско поведение, разположен в  
двуфакторния модел на Е.S.Schaefer  

 

 
 
 
В термините на теорията за стреса и 

справянето с проблемни ситуации същите 
конструкти се дефинират като лични 
ресурси, които детерминират процесите на 
оценка на ситуацията и избор на стратегия 
за справяне с проблема.  Това ни дава 
основание за следните хипотези : 

Хипотеза І вярваме, че определени 
измерения на родителското поведение се 
свързват по-силно с определен вид копинк 
стратегия, използвана от подрастващите.  
Хипотеза Іа че търсенето от страна на 
юношите и девойките на социална 
подкрепа и ресурси в трудни за тях 

ситуации е пряко свързано с показателите 
по скалата “приемане-отхвърляне” на 
техните родители. 

Хипотеза Іб Предполагаме, че 
активното, респективно избягващо 
поведение при решаване на проблемните 
ситуации с показателите на родителите по 
скалата “автономност-контрол”. 

Хипотеза ІІ  Също така очакваме, че 
подобно на други възрастови групи и тук  
двата пола ще демонстрират значими 
различия в предпочитанията си към 
отделни видове копинг-стратегии.  

Методи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
За изследване процесите на справяне 

със стрес при юноши и девойки  се   
използват най-често методики 
предназначени за възрастни. Световната 
практиката е показала, че   въпросникът  
COPE  създаден от C. S. CARVER, J. K. 
WEINTRAUB и M. F. SHEIDER за 
предпочитани стратегии за справяне със 
стреса  е подходящ за тази възрастова 
група.У нас той е адаптиран от 
Г.Карастоянов и успешно прилаган сред 
студенти и  военнослужещи.[3,6]  
Метричините му характеристики при 
използването му сред юноши се променят, 
но все пак  отделните скали запазват 
висока валидност. [8] В настоящото 
изследване,  след направени  айтем анализ, 
факторен анализ на фактори от първи и 
втори ред и проверка на коефициента алфа 
на Кронбах се откроиха 7 независими 
скали. (Таблица1) 



 
За целите на настоящото изследване е използван също  въпросникът за родителско 

поведение на S. Schludermann & E. Schludermann (Schludermann & Schludermann, 1970) 
CRPBI / Children`s Report of Parental Bihavior Inventory /, адаптиран за български условия от 
Ж. Балев.Въпросникът е изграден върху двудименсионален модел създаден от  модела на 
Е.Schaefer[1,2]   
Таблица 1       Вътрешна консистентност на 7-те скали след 

ревизия на СОРЕ при извадка от юноши и девойки на възраст  15-18г.  

Сравнение на средните стойности по скалите при момчета и момичета 

 

Наименование на скалите 
 (брой айтеми) 

Алфа на 
Кронбах Пол Mean Std. 

Deviation 
t-

критерий 

1.Търсене на социална подкрепа (8) 0,9 момчета 2,57 ,73 t= —3.73 
p<0.001 момичета 2,99 ,66 

2. Целенасочено решаване 
 на проблема (12) 

0,8 момчета 3,03 ,43 Няма 
значими 
различия момичета 2,97 ,44 

3.Обръщане към религията (4) 0,92 момчета 1,54 ,74 t= —3.68 
p<0.001 момичета 2,00 ,87 

4. Оттегляне от проблемната 
ситуация(7) 

0,67 момчета 1,98 ,50 Няма 
значими 
различия 

момичета 2,00 ,51 

5.Отказ от целта(4) 
0,63 момчета 1,63 ,52 Няма 

значими 
различия 

момичета 1,59 ,49 

6. Позитивна ре-интерпретация и 
приемане(8) 

0,67 момчета 2,72 ,55 t= —2.53 
p<0.05 момичета 2,92 ,47 

7.Изразяване на емоции (4) 
  

0,62 момчета 2,20 1,04 t= —2.29 
p<0.10 момичета 2,55 ,70 

   

Участници и процедура на изследването 
В изследването взеха участие 210 ученици от  31-во и 8-мо училище гр. София на 

възраст 15-18г / от 9 до 11 клас/  В процеса на обработка на данните  броят на  ИЛ намаля до  
N=195 от тях 50 – момчета и 145-момичета, което в проценти  означава приблизително 25% - 
момичета и 75% - момичета.ИЛ не бяха подбирани по специален критерий и по нищо не се 
различаваха от техните връстници. 

Таблица 2  

Вътрешна консистентност (Cronbach`s Alpha) на скалите на CRPBI- българска 
адаптация.  
 
Скала(айтеми) Приемане-отхвърляне (9) Поведенчески  контрол (4) Психологически  контрол (8) 

БАЩА 0,82 0,82 0,82 
МАЙКА 0,79 0,57 0,60 
 

Данните от изследването са обработени с математико-статистическия пакет SPSS 
6.0.Направени бяха следните статистически процедури: Експлораторен факторен анализ на 
айтемно и субскално равнище, (метод на главните компоненти и ортогонална ротация -



VARIMAX), Изчисляване на основните моменти на разпределение на отделните променливи, 
T-критерии за сравняване на средни величини, Дисперсионен анализ; 

Резултати 
Направеният t-тест показа наличието на статистически значими различия в нивата, на 

проявление на емоционално-фокусираните стратегии - Търсене на социална подкрепа, 
Обръщане към религията, Изразяване на емоции в групата на момичетата. Този резултат е в 
съответствие с получените данни при други изследвания на юноши и девойки със същия 
инструмент [8,9,]. 

 Резултатите показват, че  характерните за зрелостта полови различия по отношение на 
употребата на някои копинг-стратегии се наблюдават още в юношеска възраст. 
Следователно, полът е силен и постоянен фактор, предсказаващ предпочитанията към  
отделни  стратегии. Вж.Таблица 1  

Фактът, че използваните в изследването инструменти – CRPBI и COPE демонстрират 
статистически значими различия по пол на изследваните лица и влиянието на пола на 
родителя предпоставя обработката и анализът на данните да бъдат извършени отделно за 
двата пола – момчета и момичета - последователно за баща и майка.  

Въпросът, който се поставя при този анализ е какво влияние оказват различните нива 
родителски контрол и приемане при двата пола. Приложени са двуфакторни анализи, където 
зависими променливи са 7-те типа копинг-стратегии, а независими – пола и отделно всеки 
един от аспектите на родителското поведение за баща и майка . 

 
В обобщение, основните резултати от анализа на данните са представени в таблица 3 и 

Таблица 4. Тези статистически показателисе операционаизират в стледните ефектите на 
различните измерения на родителското поведение върху използването на отделните 
стратегии: 
 
Таблица 3  
Средни стойности за двата пола  по  копинг-стратегии при различните групи  по 
дименсиите на родителското поведение – форма Баща∗ 
 

 

Наименование на 
скалите Пол 

Приемане Поведенчески контрол 
ниски умерени високи ниски умерени високи 

1. Търсене на 
социална подкрепа 

момчета - - - 
2,70 2,64 2,46 
(13) (17) (15) 

момичета - - - 
2,74 3,00 3,17 
(38) (46) (46) 

2. Целенасочено 
решаване на 
проблема  

момчета 3,17 2,91 3,05 
- - - (12) (18) (14) 

момичета 2,88 3,04 2,99 
- - - (39) (53) (36) 

3.Обръщане към 
религията 

момчета - - - 
1,69 1,16 1,68 
(13) (17) (15) 

момичета - - - 
1,93 2,17 1,99 
(39) (46) (46) 

4.Оттегляне от 
проблемната 
ситуация. 

момчета - - - 
2,13 1,99 1,72 
(13) (17) (15) 

момичета - - - 1,90 2,06 2,04 

                                                      
∗ В таблицата са представени  единствено стойности имащи отношение към интеракционни  ефекти. 
При презентация на доклада те ще бъдат графично представени,чрез мултимедия. (Бел.ав.)   



(39) (46) (46) 
 

 
1. Различните измерения на родителското поведение разкриват специфични 

ефекти върху стратегиите на справяне със стреса. Поведенческият контрол влияе най-силно 
върху юношеското поведение в проблемна ситуация. В по-малка степен фактор за избора на 
една или друга стратегия е Приемането от страна на двамата родители. Психологическият 
контрол е индиферентен по отношение на изследваните стратегии.  (Фиг ) 

2. Ефектите на родителското поведение върху поведението на справяне на децата 
зависи от пола на родителя и от пола на детето. Поведението на бащата по-често се оказва 
фактор, които повлиява избора на поведение в проблемните ситуации и при двата пола.  (Фиг  

3. В зависимост от пола на родителя, родителското поведение повлиява 
употребата на различни копинг-стратегии. Използването на стратегиите ориентирани към 
когнитивна адаптация се повлияват едновременно от поведението и на двамата родители.  
 
 
Таблица 4 
Средни стойности за двата пола  по копинг-стратегии при различните групи  по 
дименсиитена родителското поведение – форма Майка∗ 
 

Наименование на 
скалите Пол 

Приемане Поведенчески контрол 
ниски умерени високи ниски умерени високи 

1,Търсене на 
социална подкрепа 

момчета 
- - - 

2,64 2,67 2,46 
-19 -11 -20 

момичета 
- - - 

2,96 2,75 3,21 
-42 -43 -54 

7.Изразяване на 
емоции  

момчета 
1,81 2,49 2,16 

- - - -12 -18 -20 

момичета 2,57 2,46 2,65 
- - - -36 -50 -53 

 
Използването на емоционално-ориентираните стратегии се повлиява предимно от 
поведението на майката. Поведението на бащата повлиява поведенческата адаптация.  (Фиг) 

4. Социалната подкрепа се повлиява от нивата на поведенчески контрол на 
двамата родители по еднакъв начин при момчетата. При момичетата ефектите на пола на 
родителя се загубват при високи нива на контрол.(Фиг) 

 
Заключение  

 
Извършените адаптационни и психометрични процедури по въпросника за 

предпочитани стилове на справяне със стреса изведоха добри и надеждни резултати по 
отделните скали. На основата на този инструмент бе проверена хипотезите свързани с 
първата и втората от задачите на емпиричното проучване. 

Резултатите от сравнителния тест  потвърждават хипотезата, че двата пола имат 
значими различия в предпочитанията си към отделни видове стратегии (хипотеза II).  

Главата  хипотезата, формулираща допускането за наличие на връзка между отделни 
измерения на родителското поведение (хипотеза I), се установи че Поведенческият контрол 
на бащата има силно влияние върху използването на следните стратегии: Търсене на 
                                                      
∗ В таблицата са представени  единствено стойности имащи отношение към интеракционни  ефекти.   



социална подкрепа, Обръщане към религията, Оттегляне от проблемната ситуация, 
Избягващо поведение. Приемането от страна на същия родител влияе върху честотата, с 
която юношите и девойките използват стратегии на целенасочено решаване на проблема. 

Поведенческият контрол на майката се свързва със степента на, Позитивната 
интерпретация и приемане на последиците от стреса, Търсене на социална подкрепа. 
Съществува връзка между Приемащото поведение и Позитивната интерпретация и 
приемане на последиците от стреса и Изразяването на емоции . 

Като цяло родителското Подкрепящо поведение се свързва с използването на активни, 
ориентирани към разрешаване на проблема стратегии, позитивното реинтерпретиране на 
проблемната ситуация и с използването на стратегии ориентирани към регулация на 
емоциите, възникнали в резултат на стреса.  

Хипотезата, допускаща, че търсенето на социална подкрепа зависи от поведението на 
родителите и най-вече от приемането на детето са потвърждава частично(хипотеза Iа). 
Резултатите показват, че Търсенето на социална подкрепа зависи от друго измерение на 
родителското поведение - Поведенческия контрол.  

Резултатите потвърждават, допускането, че родителският поведенчески контрол 
оказва влияние върху използването на стратегии свързани с оттегляне от проблемната 
ситуация. Колкото по-контролирани са момичетата от страна на бащите си, толкова по-често 
те избират да се откажат от целите и желанията си, когато срещнат трудности. Обратно - 
момчетата, които са силно контролирани все повече търсят активни начини за преодоляване 
на трудностите и реализиране на успех (хипотеза Iб).  

 
Осъзнавайки ограниченията, които характеристиките на извадката (неголемия размер и  

небалансираността й  по пол и възраст на  изследваните лица) налагат върху  приложимостта 
на получените резултати, се надяваме настоящото изследване, да намери своето място  в  
тази нова и перспективна за изследване област.  
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В доклада се очертават границите на съвременната интерпретация на понятието “педагогически 
конфликт”. Разкриват се психологическите причини, предизвикващи педагогическите конфликти в една 
много важна за развитието на човешката личност възраст, начална училищна възраст. Акцентът се 
поставя върху анализа на психологическите измерения на конфликтните взаимоотношения, които 
възникват в процеса на педагогическото общуване в начална училищна възраст. Авторът се придържа 
към тезата, че в психологически аспект конфликт възниква, когато се извършва психическа преработка 
на информация и регулация на поведение и че, психологическите причини за конфликтно поведение и 
конфликтни взаимоотношения винаги са свързани с унижаване на човешкото достойнство и засягат 
дълбоко човешката личност, нейните чувства, настроения, перспективи, удовлетвреност и себеуважение. 
 
In the report have been defined the borders of the actual interpretation of the term “pedagogical conflict”. The 
psychological reasons for the pedagogical conflicts in one very important age for the person’s development have 
been described. The stress has been put on the study of the psychological dimensions of the conflict relationships, 
which arise in the communications between the pedagogue and the pupil in the primary school. The thesis of the 
author is that in the psychological aspect a conflict arises when the information and the behaviour  and conflict 
relationships are always connected with humiliation of the human dignity and deeply offend the human 
personality, its feeling, tempers, satisfaction and selfrespect. 
 
 

В съвременното културно общество преходът от предучилищна възраст към училищна 
възраст се разглежда като един от преломните моменти в живота на човека, в неговото 
психическо развитие [4,5,8,10,11,13,15,16,17,18]. Промените, които настъпват са не толкова 
физически и физиологични, колкото психически. Детето загубва непосредствеността и 
наивността, които са присъщи на предучилищната възраст. Започва диференциация на 
вътрешната и външна страна на детската личност. Тя се проявява във възникването на нова 
структура на преживяванията, когато у детето възниква осмислена, осъзната ориентация в 
собствените преживявания и се развиват нови отношения към себе си. В кризата на седмата 
година “доучилищните преживявания се променят в училищни”, което според Л.С. Виготски 
означава, че е възникнало ново отношение, ново единство между личността и средата [5]. 
Изменило се е отношението на детето към средата, изменила се е и самата среда, а това 
означава, че се е изменил ходът на неговото развитие. Възниква нова дейност, преустройват 
се потребностите и подбудите, преоценяват се ценностите, преустройва се съзнанието на 
детето [12]. Е. Ериксън нарича този етап от детското развитие “етап на психосоциалния 
мораториум”, а негово централно събитие представлява “психосоциалния конфликт” [10]. 
Този етап в детското развитие се разгръща на основата на формираното в края на предходния 
“експанзивно въображение”. Поради това именно на този етап детето е най-готово да учи, да 
поема задължения, да бъде дисциплинирано и изпълнително. Основното чувство, което 
доминира, е чувството за създаване, чувството, че децата могат да правят нещата добре, дори 
отлично. Липсата на това чувство кара и най-добре обученото дете да се чувства 
експлоатирано. Пак по това време по-широка част от обществото става значима за детето и 
това се реализира чрез допускането му до по-значими роли, затова етапът може да се 
разглежда като най-решителният в социално отношение. Отношенията с връстниците и 
възрастните извън семейството стават по-устойчиви и значими. Основната задача, която се 
решава, е формиране на трудолюбие и умение да се борави с оръдията на труда, в противовес 



на осъзнаване на собствената неумелост и безполезност. На този етап децата доказват, че 
могат да правят нещата сами и че са пораснали [15]. Според Ж. Пиаже  детето от средното 
детство /тук се отнася и периода на началната училищна възраст/ се развива не само 
интелектуално, но и социално [13]. Интериоризират се външните действия, свързани с 
формирането на нагледните представи и умствените действия стават обратими. 
Едновременно с това настъпват дълбоки промени и в неговата личност. То развива 
представата за себе си и формира морални понятия, като например представата за честност и 
справедливост. То усвоява и начини за разрешение на морални дилеми и конфликти [11]. За 
А. Валон времето от 6 до към 12 години е време за интелектуално развитие и aктивността на 
детето е изцяло насочена навън, a cпоред З. Фройд в периода от 5 до 12 годишна възраст 
енергията на либидото се насочва към усвояване на общочовешкия опит, закрепен в 
културата и науката, а също и към усвояване на дружески връзки с възрастни и връстници 
извън семейството [4,17]. 
Hе е възможно насаждане на знания в главата на човека без неговата собствена дейност [18]. 
Самото понятие дейност подчертава връзката на субекта с предметите от заобикалящия го 
свят. В този смисъл влиянието на възрастния не може да бъде осъществено без реалната 
дейност на самото дете. От това как тази дейност ще бъде построена и реализирана зависи 
развитието на детето. Затова и процесът на развитие се разглежда като самодвижение на 
субекта, което се осъществява благодарение на неговата дейност с предмети, а началната 
училищна възраст се очертава като самостоятелен период в развитието на детето, в който 
водещ тип дейност е ученето [18]. Училището става основен фактор, който влияе върху 
развитието [16]. 
Психическите новообразувания, които се формират и развиват интензивно в тази възраст са 
свързани с измененията на познавателната сфера на детето, с неговото умствено развитие и с 
развитието на рефлексивните му способности [1,7,12,16,18]. Именно преднамереното, волево 
поведение, управлението на собствените психични процеси и вътрешният план на действие 
определят съдържанието на взаимодействието на детето с възрастните. Р. Славин посочва, че 
децата между 9 и 12 години са в състояние да използват “логиката, обратимото мислене, 
могат да разсъждават абстрактно и да имат прозрения за каузалните и междуличностните 
взаимоотношения” [15]. Изложеното дотук показва, че независимо от съществените различия 
в идеите и концепциите на различните автори за определящите фактори за психическото 
развитие в тази възраст и за промените,  които настъпват в детската личност през нея, тя 
изпъква като важен период за интелектуалното и личностно развитие на детето, за формиране 
на социалната му компетентност, за “натрупване” на социални компетенции. 
Новата ситуация и свързаната с нея нова дейност променят отношенията на детето към 
другите и на другите към  детето, както в семейството, така и в училище. В тях се включват 
нови възрастни и връстници. Системата на отношения “дете-възрастен” се диференцира на     
“дете-учител” и “дете-родител” [12,16]. Изискванията от страна на родителите нарастват, но и 
уважението към новата позиция на тяхното дете също е по-голямо. Системата “дете-учител” 
започва да доминира и да определя отношенията на детето към родителите и към другите 
деца. Тя става център на живота на детето. За малкия ученик учителят е човек, който има 
власт да наказва и награждава, той е и авторитетен източник на знания. В същото време той е 
приятел /другар/, с който се споделят тайни и от който се търси закрила. В учителя са 
въплатени изискванията на обществото, затова и отношенията “дете-учител” по същество 
представляват отношения между детето и обществото, чийто представител е учителя. 
Учителят става главна фигура в ежедневието на детето, един от главните действащи лица, 
които са отговорни за неговото психическо развитие не само в тази възраст. Отношенията 
мeжду ученици и учители в начална училищна възраст  се различават от отношенията дете - 
възпитател в детската градина. Отношенията с учителя заемат централно място в живота на 



детето и  те започват да определят благополучието в неговия живот. Учителят е носител на 
този социален опит, който детето трябва да усвои за да формира у себе си социална 
компетентност и социални компетенции. Учителят е беспорен авторитет за малките ученици. 
В училище съществува система от еднакви еталони, еднакви начини за оценка към всички и 
те са резултат от културното развитие на обществото. Постъпването в училище представлява 
“привеждане на човека към обществените норми”. От самото начало децата се стараят да 
изпълняват стриктно указанията на учителя и в същото време са  много чувствителни към 
това, как се отнася учителят към другите деца и към тях самите. В тази връзка заслужава 
специално внимание въпросът за стила на отношение на учителя към детето. H. Ф. Талызина 
е описала и отделила осем различни типове отношения на учителите с децата, от авторитарен, 
команден стил  до уважително сътрудничество [16]. А. Б. Белинская отделя и посочва като 
типични за социалната педагогика и психология пет типа отношения [3]. Те са отношения на 
диктат, на опека, на неутралитет, на конфронтация, на сътрудничество. Не е необходимо да 
се доказва, че командният стил на отношения няма място в училище. За съжаление много 
учители в начална училищна възраст използват именно него може би поради това, че той 
изисква по-малко професионални умения. Учителите изискват от детето прилежност, 
акуратност, отговорност и др., но не се замислят за това дали детето е готово да изпълнява 
техните изисквания, дали поставените задачи са по неговите възможности. Множество 
съвременни изследвания са доказали, че между учителите и учениците трябва да има реално 
сътрудничество и партньорство, а не диктат. Ръководната роля за такъв тип взаимоотношения  
трябва да принадлежи на учителя. Той е носител на тези социални образци, които трябва да 
усвои ученика и най-ефективно това усвояване се осъществява в съвместната дейност на 
учителя с ученика. Сътрудничеството между учител и ученик се различава съществено от 
сътрудничеството със съучениците. Ж. Пиаже твърди, че при сътрудничеството между 
връстниците отношенията са равноправни, докато при сътрудничеството с възрастните това 
равноправие е по-скоро пожелателно, отколкото реално и не се определя от детето, а от 
учителя и от неговия стил на отношения [13]. 
Още от първия училищен ден детето се сблъсква със сложните социални правила, чрез които 
се регламентират отношенията в ученическия клас [11]. Самата организация на учебната 
дейност изисква от детето да влиза в отношения с другите и да се съобразява с другите, да 
отчита техните интереси. Отношенията със съучениците изискват намирането на равновесие 
между сътрудничество и съперничество, между кооперация и конфликт. Отношението към 
учителя също изисква постигане на компромис между послушание и независимост. Когато 
детето постъпи в училище и се сблъска с нови изисквания и правила, то ги възприема като 
правилата на играта и по аналогия ги свързва с новата роля – ролята на ученик [16]. Доброто 
и стриктно изпълнение на правилата за ученика означава, че той е добър ученик. Такава 
оценка за своето поведение той получава и от своя учител. Но това не е достатъчно. 
Изпълнението на правилата трябва да отразява, да е свързано с отношението към другите 
ученици. В изпълнението трябва да е отразено отношението към другите членове на класа и 
точно това трябва да се оценява от учителя. За да се формира социална насоченост у 
личността на ученика учителят трябва да покаже значимостта на изпълнение на правилата за 
другите ученици [18]. 
Съвременната педагогическа психология насочва все по-активно вниманието си към 
изследване на противоречията, които възникват в образователното пространство, защото 
взаимодействията и взаимоотношенията между субектите в педагогическия процес пораждат 
“неизбежно и естествено” конфликти. Конфликтите могат да се разглеждат в най-общ смисъл 
като естествен спътник на човешкото развитие [6]. В тяхната естествена среда се развива и 
формира детската личност от начална училищна възраст. Прегледът на научната 
психологогическата и педагогическата литература показва, че самото понятие “педагогически 



конфликт” все още няма валидно научно определение. Не са изяснени функциите на 
педагогическия конфликт, причините за неговото възникване, неговата психологическа 
природа. Липсва и единна типология на педагогическите конфликти, както и единна 
технология за тяхното управление, защото конфликтите винаги са уникални и ситуационни, а 
поведението на конфликтните страни е слабо /трудно/ предсказуемо [3]. Най-често 
психологическата структура на педагогическия конфликт може да бъде описана с помощта на 
две много важни понятия -  конфликтна ситуация и инцидент. 
Педагогическият конфликт се определя предимно като форма на проява на изострени 
субектно-субектни противоречия. Противоречията възникват в резултат от професионалното 
и междуличностно взаимодействие между участниците в учебно-възпитателния процес. Те 
придават отрицателен емоционален фон на педагогическото общуването. Това определение 
на педагогическия конфликт акцентира върху три основни негови измерения: сфера на 
протичане-учебно-възпитателния процес; субекти-всички участници в учебно-възпитателния 
процес; емоционален тон [2]. Педагогическият конфликт, като всеки конфликт има причини, 
които го предизвикват. Те са както субективни, така също и обективни. Обективните причини 
са свързани с особеностите на условията на педагогическия процес /съдържанието му и 
начините му на организация/. Субективните причини се определят от междуличностните 
отношения в училищното пространство и личностните особености на всеки участник в 
учебно-възпитателния процес. Възможни са и случаи, при които в процеса на приемане, 
предаване и осмисляне на съобщенията /информацията/ възникват смущения от 
психологически характер /психологически бариери/. Те също могат да повлияят върху 
ефективността на комуникативния акт и да предизвикат сблъсък. Психологическите бариери 
се определят от индивидуалните психически особености на партньорите в общуването или са 
следствие на вече създадени специфични психически отношения като омраза и недоверие. 
Според  Г. Л. Воронин могат да се обособят 10 вида противопоставяния в педагогическия 
процес: ученик-ученик, ученик-учител, ученик-родители, ученик-администратор, учител-
учител, учител-родители, учител-администратор, родители-родители, родители-
администратор, администратор-администратор [по 2]. Д. Димитров посочва, че конфликтите 
в образователната сфера могат да протичат на вертикално равнище и на хоризонтално 
равнище [9]. Към конфликтите на вертикално равнище той отнася конфликтите между 
обществото и образователната система като цяло, между образователните структури и 
образователната администрация, учителите, родителите и учениците [пак там]. 
Хоризонталните конфликти са: между гражданското общество и държавата; между 
съставните части на гражданското общество по повод на образованието; между структурите 
на държавата по повод на образователната политика; между различните подсистеми на 
образователната администрация; между учителите и техните неформални образувания в 
педагогическите колективи; между учениците в ученическия клас; между родителите в 
родителската общност [пак там]. С. В. Баныкина отделя като най-важни и най-адекватни на 
училищната среда следните типове конфликти: учител-ученик, учител-администратор, 
учител-родител, учител-учител, ученик-ученик. Според нея в тях се включват четирите 
основни субекта на училищната дейност и се отразяват най-типичните за училищната среда 
конфликтни ситуации [2]. 
Педагогическият конфликт има свой специфичен генезис и своя специфична природа, които 
според А. Б. Белинская могат да бъдат описани чрез отделените от нея 15 особености [3]. 
Най-важните сред тях са следните: отговорност на учителя за педагогически правилното 
разрешаване на проблемните ситуации; различен социален статус на участниците в 
конфликта, което определя и различното им поведение в конфликта; различие в жизнения 
опит, водещо до различие в степента на отговорност; различно разбиране на събитията и 
техните причини, поради което учителят не винаги разбира дълбочината на преживявания на 



ученика, а ученика не винаги може да подчини емоциите на разума; разгръщане на конфликта 
пред другите ученици и включването им макар и като свидетели в него и др.  
В сравнение с другите възрастови периоди, напр. подрастващата и юношеската възраст, 
децата от начална училищна възраст по-рядко попадат в конфликтни ситуации /се оказват 
въвлечени в конфликтни ситуации/. Първият учител остава трайна следа в паметта на дето. 
Неговият образ в повечето случаи е идеализиран. Идеализацията и безкритичното отношение 
не допуска разгръщането на конфликти между учителя и децата, а когато възникнат 
конфликтни събития те не се преживяват като такива и не се осъзнават като травмиращи, не 
остава травма в паметта. Но в края на периода взаимоотношенията се променят. Учениците 
стават чувствителни към отношенията на учителя към всеки един от тях. Те отбелязват 
несправедливите упреци към по-слабите по успех и неоснователните хвалебствия спрямо 
отличниците. В края на периода децата вече могат да посочат “любимците ” на учителя и 
тези, които той непрекъснато критикува /лошите/. Те дори биха могли да посочат аргументи 
за това поведение на учителя.  
Според характера на възникването си конфликтите в начална училищна възраст могат да 
бъдат внезапни и непредсказуеми. Това са най-опасните конфликти, тъй като изискват 
безпогрешна реакция от страна на педагога при дефицит от време. Импровизацията може да 
подведе учителя и последствията от внезапните сблъсъци на децата с необмислени реакции 
от страна на учителя могат да бъдат болезнени. В училище могат да възникнат и такива 
конфликти, които по своя характер и протичане са типични. За тези конфликти учителят е 
подготвен в по-голяма степен и той разполага с отработени сценарии за реагиране спрямо 
тях. Възможна е и появата на целенасочени конфликтни ситуации, детерминирани от учителя 
и управлявани от него с цел обогатяване на конфликтологичната компетентност на малките 
ученици и трупане на социален опит. В начална училищна възраст съставът на конфликтните 
страни е достатъчно устойчив-учители и ученици, това са основните участници в 
училищните конфликти. Най-разпространените конфликти между тях са: възникващи по 
повод на успеваемостта; по повод на поведението и по повод на несъвместимост в 
емоционално-личностната сфера [14]. Реално възникващите конфликти между учители и 
ученици могат да се проанализират на три нива; от гледна точка на обективните особености 
на организация на учебно-възпитателния процес в училище; от гледна точка на социално -
психологическите особености на класа;  от гледна точка на възрастовите, половите и 
индивидуалните особености  на участниците в конфликта [3].  
Могат да се отделят три групи взаимоотношения между учители и ученици в рамките на 
обучението в начална училищна възраст, където могат да възникнат конфликти 
/дидактически/ между тях. Те са свързани не толкова с методическата подготовка на учителя, 
с методическата организация на урока, колкото с тактиката, стила и реакциите на учителя 
спрямо постъпките на учениците. На първо място това са взаимоотношения по повод на 
дисциплината и начините за дисциплиниране на учениците. Най-разпространените 
конфликти в това отношение са конфликтите на неподчинение, когато ученикът отказва да 
изпълни едни или други изисквания. Отказът може да бъде демонстриран чрез действия или 
словесно. Често се среща и конфликт на единството, породен от желанието на ученика да 
бъде като другите, а това са неговите съученици и връстници. Макар и рядко в края на 
периода се срещат конфликти, предизвикани от недоброто отношение /неуважението/ на 
учениците към някои от учителите им.  
На второ място това са конфликтите, свързани с “дискриминиращото” отношение  на учителя 
към определени ученици или групи ученици /делене на учениците на способни и неспособни, 
подкрепящо поведение за отличните и послушните, отделяне на повече внимание на 
отличните, надценяване на отговорите им и подценяване на отговорите на неуспяващите и 
др., видими прояви на симпатии към определени ученици и антипатии към други/. 



Обикновенно учебната дейност се оценява само по образователния ефект-според нивото на 
придобити знания и познавателни умения, които са заложени в училищните програми за 
съответното образователно ниво. Водени от тази логика учителите дават за пример пред 
другите деца отличните ученици. В същото време учениците с по-ниска успеваемост могат да 
останат в сянка и да не бъдат забелязани от учителя. Възпитателният ефект от такова 
поведение на учителя е отрицателен, защото може да се подсилят съперничеството и 
неравнопоставеността между учениците в класа и това да доведе до отхвърляне на 
определени деца от групата, до тяхното изолиране. Реакцията спрямо това отношение 
обикновенно е защитна /пасивна или агресивна/, но при всички случаи конфликтна. Често 
възникват и конфликтни отношения между «примерния» ученик, толелиран от учителя и 
останалите ученици от класа. Учителят трябва да отчита противоречията, които се съдържат 
в самата дейност-учене, която е обществена по смисъл, по съдържание и по форма на 
реализиране, но заедно с това тя е индивидуална по своя резултат, защото усвояването на 
знания и умения е достояние на отделния ученик [18].  
Толерантно /нетолерантно/ отношение към някои ученици може да се проявява и поради 
социалната позиция на техните родители. Към тази група може да се отнесе и прилагането на 
“публични мерки за наказание”, които дълбоко засягат детската личност, напр. обидни 
квалификации, които засягат не простъпката, а личността като цяло.  Третата група 
взаимоотношения е свързана с оценяването на училищните постижения по неясни за 
учениците критерии. Учениците са изключително чувствителни към оценката на техните 
постижения и тя трябва да е мотивирана.  
“Етическите” конфликти са свързани отново с личността на учителя и с неговият 
професионален опит и педагогически такт, с нагласата му да взаимодейства с децата от 
начална училищна възраст като със субекти и личности от позицията на равнопоставеност, а 
не на превъзходство. Липсата на такт, отмъстителното, оскърбителното и грубо отношение 
към децата могат да доведат до дълбоко противоречия между учител и ученици. Те имат и 
дълготрайни психически последици за някои от децата и могат да се отразят негативно върху 
техните емоционални преживявания, самочувствие, поведение и мотивация за учене. В тази 
възраст децата не винаги  са способни да осъзнаят и отстояват правата си на ученици и 
личности. Те се страхуват от учителя. Защитните механизми, които се включват в тези случаи 
могат да са както абсолютна апатия и роболепие, така и агресивно поведение. Не трябва да се 
пренебрегва и характера на отношенията, които са възникнали между учителите и някои 
ученици. Съществуват ситуации, при които нестандартното поведение и някои личностни 
особености на учениците представляват /стават/ постоянна  причина за дълбоки и трайни 
конфликти между тях и учителите. Те са особено опасни когато придобият личностен смисъл 
и разрушат напълно нормалното взаимодействие между учител и ученик. Жизненото 
неблагополучие на педагога, отсъствието на педагогически способности и интерес към 
педагогическата работа, общият климат и организацията на работа в педагогическата 
общност също влошават отношенията между учители и ученици, повишават напрежението в 
отношенията и водят до конфликтни ситуации.   
В групата на “други конфликтни ситуации” между учители и ученици се отнасят крайните 
форми на неетично поведение на учителя спрямо децата.  Такива са например жесткост и 
сексуално насилие, което макар и рядко се среща в училище. Жестокото отношение може да 
не се изразява само в нанасяне на телесни наказания, но то може да е свързано и с публични 
оскърбления и оказване на постоянен психически тормоз върху ученика. Детето, което е 
подложено на такова отношение трудно контролира своите емоции и поведение [11]. То се 
чувства неуверено сред другите и среща трудности в общуването с връстниците си, то е по-
затворено и по-непопулярно в класа. 



Психологическата наука все още не разполага с инструментариум за измерване на нивото на 
психическите преживявания на децата, предизвикани от сблъсъка /конфликтите/ им с 
другите. Сложността на проблема произтича от факта, че децата постъпват в училище с 
определен, макар и малък жизнен опит, който е натрупан в семейството и детската градина. 
Затова и реакцията на ученика спрямо педагогическото въздействие зависи от условията на 
микросредата, в която той живее. Тези деца, към чиито постижения родителите проявяват 
интерес и ги стимулират постоянно, притежават по-голяма вътрешна увереност и чувство за 
защитеност. Те установяват по-лесно контакт с учителите. Неблагоприятният психоклимат в 
семейството, “изкривените” взаимоотношения между родители и деца, деформацията на 
ценностите могат да провокират у детето неадекватна реакция спрямо педагогическите 
въздействия. Детето оценява /приема, неприема, отнася се с безразличие/ взаимоотношенията 
си с другите, като се опира на този опит и той му служи за еталон.  
Детската личност в начална училищна възраст все още няма формирана психическа 
издържливост и устойчивост. Психическата поносимост не е вродено свойство на личността, 
а се формира едновременно с нейното развитие. Като специфична проява на психическата 
издръжливост може да се разглежда издържливостта, поносимостта на психическото 
напрежение, породено от конфликти. Тя може да се разглежда като способност на човека да 
организира оптимално своето поведение в ситуации на взаимодействие.  
Осъзнаването на факта, че педагогическите конфликти са нормално социално явление в 
съвременното училище, както и приемането на неизбежността на конфликтите във всички 
сфери на човешката дейност би помогнало да се насочи вниманието към засилване на 
подготовката на педагозите в тази област. Работещите в образованието трябва да придобият 
знания и да усвоят умения на практика да се ориентират в психологическата природа на 
конфликти, да ги осъзнават  и регулират. Бурните промени на новия век изискват формиране 
на конфликтологическа култура у бъдещите педагози, формиране у тях на 
конфликтологическа компетентност. Това би позволило да се формира такава компетентност 
и у учениците като част от социалната им компетентност. 
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Съвременните условия на глобални взаимодействия в света допринасят за интегриране на ценностни 
ориентации на младите хора, за съчетаване на национални и интернационални ценности. Тази 
реалност даде основание да проучим как се променят ценностите на учащи се, завършващи средното 
си образование, под влияние на глобалните процеси в две географски, икономически и културно 
отдалечени по своите особености страни – Република Йемен и Република България. Представени са 
сравнителни данни от проучването. 
 
The contemporary conditions of global interactions in the world have made their contribution to the 
integration of the valuable orientations of young people, to the combination of national and international 
values. This reality gave the reason to be studied secondary students’ values under the influence of the global 
processes in two geographically, economically and culturally distant countries – Republic of Yemen and 
Republic of Bulgaria. The comparative data of the research are presented in this report. 
 
 

Ярка особеност в новия век е информационното и  разширяващото се  пряко 
общуване между хората от различни страни и националности. Все повече се превъзмогва 
националната обособеност и затвореност. Чрез възможностите на радио, телевизия, преса 
и др., чрез високоскоростния съвременен транспорт за човека днес не представлява 
трудност да бъде свидител на осъществяващите се събития в света, да пребивава косвено 
и непосредствено в различни точки на земята, да се запознава с нейните красоти, с 
постиженията и проблемите на жителите населяващи дадени райони, да участва активно в 
техния живот и да оказва влияния. Разширяващият се търговски обмен също допринася за 
въздействия върху култури и потребности. По този начин съвременният човек не 
принадлежи вече само на своята родина с нейните национални характеристики, традиции, 
а прогресивно носи и ще притежава увеличаващи се междунационални  личностни черти и 
система от ценности.  

Представлява научен интерес да се узнае как се осъществяват процесите на 
глобализация, каква е тяхната интензивност и как се съчетават спецефичното за дадената 
страна с международните отражния по отношение изграждането на ценности у младото 
поколение?  
Посочената проблема даде основания да бъдат проучени ценности на учениците, които 
завършват средното си образование в две страни отдалечени по географско разположение 
и национални особености  - Република Йемен и Република България. Анкетирани бяха  по 
245 момчета и по 57 момичета ( извадката на момичетата е по- ограничена, тъй като в 
първата страна по –малко  посещават училище ). Използвана беше създадената методика 
от М. Рокич. 

Данните от проучването очертаха, по диференцировките на М. Рокич, 
инструментални и терминални  ценностни ориентации на абитюрентите от двете страни. 

Учениците от Р. Йемен извеждат на първо място инструменталната ценост  
възпитаност, а от Р. България – жизнерадост. На едни и същи позиции или с незначителна 
разлика от едно до две места средношколците от двете страни поставят инструменталните 
ценности - амбициозност, възпитаност, твърда воля, отговорност, дисциплиниранорст, 
доброжелатеност, непримиримост, търпимост и широта на възгледите. Йеменските млади 
хора дават по- голяма преднина на честност, образованост, логично мислене и 
ефективност, а българските – на амбициозност, смелост, независимост. Обобщено следва 
да се каже, че в съвременните условия редица инструментални ценности се утвърждават с 
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индентични или сходни рангове в съзнанието на завършващите средно образование в 
двете държави. Запазва се, в съответствие с доминиращи обществени нагласи, – в Р. 
Йемен ориентирането към възпитанието, честността и осъзнаваната потребност от 
образование,  интелектуално развитие и ефективност на труда. В Р. България водещи 
достойнства са свързани с проявяванто на стремеж към постижения, самостоятелност, 
дръзновение. 

Разпределението на ценностите по значение не е равно на актуалността им в 
съзнанието на средношколците. Ето защо като са дали определен ранг по значение на  
инструменталните ценности, същевременно процентите на подкрепа са различни. 
Например учениците от Р. Йемен  опредлят последни места по ранг на жизнерадост и 
широта на мисленето, но  63% и 62% дават гласът си за тях . Същото се забелязва и при 
българските ученици. Те на последни места са наредили ефетивност и актураност, но 
59,3% и 62% са потвърдили важността им. 

Самооценките на учениците от Р. Йемен и Р. България  за присъщите им 
инструментални ценности отразяват сходства и различия.  

Завършващите средно образование и от двете националности утвърждават на едни и 
същи равнища , че имат необходимата възпитаност, акуратност, смелост. Близки по     
владеене ( с разлика една позиция) са качествата честност и търпимост, Учениците от Р. 
Йемен, при подреждане на ценностите по степени на притежаване, дават по - предни  
места на амбициозност, самоконтрол и ефективност, а българските на - жизнерадостност, 
дисциплинираност, независиомст , непримиримост,  

Представляваше интерес да се узнае съществуват ли различия в разпределението на 
инструменталните цености по значения, личностен смисъл и по степени на овладяване  
между момчетата и момичетата   в дадената националност и между двете нации. Какви 
бяха резултатите?  

Момчетата от Р. Йемен и Р. България поставят на първо място инструменталната 
ценност възпитаност. Тези от Р. Йемен предоставят по- високи рангове на ценностите – 
честност, образованост, отговорност, ефективност, акуратност. Момчетата от Р. България 
– на ценностите – жизнерадостност, търда воля, независимост. Близки по ранг са 
качествата амбициозност, самоконтрол, дисциплинираност, логично мислене, 
доброжелателност, търпимост, непримиримост и широта на възгледите. Те отразяват  
присъщи на възрастта ценностни ориентации, престижни в дадената страна и налагащи се 
в съвременния свят.  

Актуалността на ценности в съзнанието на момчетата от двете страни има свои 
особености. Докато процентно най- много йеменски момчета са подкрепили ценостите 
възпитаност, честност, жизнерадостност, широта на възгледите, амбициозност,  и 
непримиримост, нещо което осмислят като потребност,  то българските поставят 
долпълнително ударения и на ценностите – акуратност, ефективност и твърда воля.     

По степени на овладяност  момчетата от Р. Йемен и Р. България нареждат   на едни и 
същи места ценностите– честност и логично мислене. Йеменските момчета, в сравнение с 
българските,   се самооценяват по – високо по отношение на ценности като възпитаност,  
самокнтрол и др., а българските – по образованост, отговорност и пр.  

Момичетата от Р. Йемен при ранговото разпределение на инструментални ценности 
по значения и в  процентни отношения дават преднина на нравствени добродетели- 
възпитаност, честност, търпимост и др,  а момичетата от Р. България – на личностни 
достойнства, които им осигуряват напредаване и самостоятелност в обществото – 
амбициозност, смелост, независимост и др. Близки по рангови места за момичетата от 
двете националности и по проценти на подкрепа са качествата непримиримост и широта 
на възгледите. По самооценките за степени на притежаване общи  по места са  
инструменталните ценности възпитаност,  търпимост и близки – честност, отговорност, 
самоконтрол и др. Йеменските момичета поставят по- напред качества като 
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доброжелателност, акуратност, а българските – твърда воля, широта на възгледите, 
логично мислене.    

По отношение на терминалните ценности т.е. по целите, към които се стремят 
средношколците от двете страни, получените данни показват следното: 

Абитюрентите от Р. Йемен извеждат в  челото на ранговото разпределение 
терминалните ценности здраве, увереност в себе си, щастлив семеен живот, добри 
приятели и др. Значително назад са - материално осигуряване, развлечения, творчество, 
любов, естетически преживявания. Най – голям процент ученици са оценили високо 
здравето, а и ценности които при подреждането им по значения са по- назад като 
естетически преживявания, развлечения и др. Това свидетелствува, че желаните за 
постигане цели не винаги съвпадат с отрежданите им места  при структурирането по 
социално приети и утърдени в съзнанието на випусниците критерии. 

В Р. България завършващите средно образование, наред със здравето, на първо място 
поставят и любовта. По – нататък следват – добри приятели, свобода, активен живот и др. 
Интересно е, че творчеството е поставено на последно място, което показва, че то все още 
не е извисено, според полагащото му се значение, в обществената практика, а оттам не е 
рефлектирало и в съзнанието на младите като значима проява в нашата действителност. 
Друго е обаче. процентното отношение към терминалните ценности, което отразява 
потребното, исканото от младото поколение в Р. България. Тук творчеството се нарежда 
веднгага след здравето и любовта. Терминалните ценности - естетически преживявания и 
полезен, от последни места  при  ранговото им  разпределение  по значения ( отразяват 
реалното тяхно предоставяне на учащите се в социалната действителност), заемат места 
сред доминиращите цели. Това потвърждава, че значенията на терминалните ценнсоти в 
съзнанието на младата личност отразяват присъствието им живота, а процентите на 
подкрепа – отношенията, мечтите, въжделенията. Ето защо не е достатъчно да се познава 
в каква последователност по значения учащите се подреждат съвкупност от ценности,  а и  
кои от тях са престижни, актуални в съзнанието им според процентите на далите своя глас 
за тях.  

Традициите, обичайте, обществените нагласи  в Р. Йемен и в Р. България обуславят 
различия в ранговите разпределения на терминалните ценности. Докато йеменските 
ученици поставят напред – увереност в себи си, щастлив семеен живот и др., то 
бългасктие – любов, свобода, материално осигурен живот, развлечения и  пр. 

Открояват се и ценности, присъщи както на възрастта на младите, така  и обусавяни 
от съвременни междунационални влияния, изисквания и потребности. Това са  здраве, 
самоусъвършенстване, всеотдайност, естетически преживявания, добри приятели,  
разумен живот и др. 

В процентно отношение учениците от Р. Йеменн и Р. България са изразили най- 
много своята подкрепа за ценността – здраве. По останалите процентни показатели 
отсъстват сходства, но все пак има и нещо общо. Това е сближаване на ценности като 
естетически преживявания, добри приятели и др. 

Самооценките на випустниците за степените в които са овладели терминални 
ценности, разкриват доколко желаното се е превърнало в постигнато, в присъщо на 
личността. 

При йеменските ученици постигнатото, с незначителни промени, съответства на 
ранговите разпределения на терминалните цености по значения ( здраве, увереност в себе 
си, щастлив семеен живот, добри приятели, разумен живот и т. н. ). 

При българските ученици картирната е по – различна. В сравнение с ранговото 
разпределение на терминалните ценности по значения, някои от притежаваните са заели 
по – предни позиции. Това са щастлив семеен живот, развлечения, знания, увереност в 
себе си. Други са отишли  по-назад като материално осигурен живот, активен живот, 
което означава самооценяване за недостатъчност. 
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Характерно при сравняване на постигнатите от випустниците на двете 
националности терминални ценности  е известно сближаване по разположение. Това са 
щастлив семеен житвот, знания, свобода и др. Една терминална ценност – развлечения 
българските випустници преместват от 11 позиция, при ранжирането им по значения, на – 
З по степен на притежаване, докато йемеските й запазват отново последното място. 
Очевидно тази терминална ценност е дефицитна за тях.   

С какви особености се отличават по пол различията в подреждането на 
терминалните ценности в двате страни ? 

Ранговете на значенията на терминалните ценности  при момчетата от Р. Йемен са 
тъждествени с общите. Същото, с незначителни размествани, се отнася и за подкрепата в 
проценти. Момичетата, макар че образованието им се осъществява в отделни училища, 
почти индентично структурират  по значения терминалните ценности. Съвпадат и 
процентно са близки и изразените отношения. Само една ценност – развлечения 
момичетата поставят с две позиции по- напред от момчетата. При разделно извършваното 
обучение сходствата отразяват социално формирани общи ценностни ориентации. По – 
ограничените възможности за развлечения на момичетата е причина за по- изразени, по – 
силини желания в тази насока. Момчетата преценяват, че са постигнали значими цели 
като на някои (полезност, всеотдайност, любов)  са определили по – предни места, 
отколкото при разпределенията им по значения. При момичетата оценките за 
притежаваните терминални ценности, в сравнение с ранговото им подреждане по 
значения, очертават някои, присъщи на младостта, придвижвания напред. Така любов от 
15 място е заела 8, самоусъвършенстване от 11 – 7, полезност от 12 – 10, развлечения от 18 
– 15 и др. Самооценките на момичетата са по – критични по отношение на ценностите – 
знания  (изместени са от 6 ранг по значение – на 11 място ) и заинтересованост в 
дейностите ( от 9 - на 13 място). Това говори, че йеменските момичета от една страна 
съзнават  необходимостта от знания и от друга, че притежаваните от тях са недостатъчни. 
Съществуващата позиция изразява формиране на нови по-високи потребности под 
влияние на междунационални информации за образованието на свои връстнички от други 
държави по света. 

Общи, по степени на постигнатост,  за двата пола средношколци в Р. Йемен са  
терминалните ценности -  здраве, увереност в себе си, щастилив семеен живот, добри 
приятели и разумен живот. Момичетата отбелязват по –добри ранища в сравнение с 
момчетата ( от един до няколко пункта )  по осем ценности.( любов, жизнерадостност, 
доброжелателност и др.). 

В Р. България последователността на терминалните ценности  при момчетата, с 
малки изключения, съвпада с общото рангово разпределение от българските абитюренти. 
Значително се разминават с него изразените в проценти отношения  към творчество ( от 
18 ранг става на 3 позиция ), естетически преживявания ( от 17 – на 6 ), всеотдайност ( от 
15 – на 7 ) и др. Или посочените и други терминални ценности имат голям личностен 
смисъл за момчетата. Той се обуславя както от възрастови нагласи,  така и от познанията  
за ролята им в усилията на различните държави за проспиритет в света. 

Момичетата възпроизвеждат сходна рангова структура  на терминалните ценности с 
общата. Дванадесет от тях са с едни и същи рангове и пет с разменени съседни места т.е. с 
незначителни промени. Ценността – развлечения е поставена с два ранга напред. 
Процентно – момичетата са проявили най- голяма активност при определяне ранговете на 
ценностите здраве ( 89,5%) и любов ( 82,4% ), следвани  от – творчество – 80,7%, 
естетически преживявания- 75,5% и др. Обобщено може да се каже, че за  момичетата 
висока престижност имат терминални ценности, които се отнасят до състояния, 
интелектуално извисяване и социални проявления.  

Данните доказват, че българските младежи и девойки в края на средното 
образование си приличат по значенията, които предават на съвкупност от цели. Що се 
отнася до процентно изразените позиции момчетата с по- високи проценти  подкрепят по- 
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малко терминални ценности, което показва, че те са особенно актуални за тях. 
Момичетата по – равномерно в проценти  разпределят своите избори- свидетелство за 
отношение към по – разнообразни цели.  И за двата пола български средношколци 
еднакво приоритетни са ценностите здраве, любов, творчество и близки – естетически 
преживявания. добри приятели и др.  

При подреждане на терминалните ценности по равнище на постигане само 
завоюването на здравето съвпада при момчетата с отредения му първи ранг в 
систематизацията по значения. По останалите ценности има размествания ( щастлив 
семеен живот  и развлечения от десети ранг  са втори  по самооценките за присъствие в 
живота на младежите; свобода  - от четвърти ранг е на шесто място и др.). Ценностите 
любов, добри приятели, активен живот, материално осигурен живот, полезен са по - назад, 
което говори, че имат още в това отношение изисквания. 

Самооценките на момичетата – абитюрентки в Р. България  за присъстващите в 
техния живот терминални ценности отразяват съвременните им интереси и потребности. 
Във връзка с това приметат, че равнищата на целите, които са постигнали се подреждат в  
следната последователност: знания. активен живот, любов, увереност в себе си, добри 
приятели, щастлив семеен живот и др. Преценките за постигнатото не съвпадат със 
систематизираните  по значения терминални ценности.  
При сравняване  на резултатите от степените на постигнати терминални ценности  от 
българските средношколци се констатира, че момчетата изразяват задоволство от здравето 
си и го поставят на първо място. Момичетата пък на първо място изтъкват, че притежават 
знания.  Обща по присъствие е ценността – развлечения. Близки са – любов, уверенорст в 
себе си, добри приятели, всеотдайност и др. Момчетата изпреварват по самоценки за 
притежаване на щастлив семеен живот, свобода,  обществено признание и др., а 
момичетата – по активен живот, материално осигурен живот, естетически преживявания и 
пр. Очевидно  са възрастови сходства и полови различия.  

Междунационалното сравнително проучване позволи да се осмислят по- добре 
взаимовръзки между отражения на общото и спецефичното в обществено- 
икономическите условия  върху целеобразуването при средношколците – момчета и 
момичета и върху степените , в които те постигат жизнено важни  цели.  

Доминиращо е разбирането , че здравето е в основата на всички успехи и затова 
както йеменските, така и българските ученици  му отреждат първо място в рангровата 
структура на терминалните ценности.  Едни и същи рангови позиции имат ценностите 
самоусъвършенстване, всеотдайност, естетически преживявания. По – предни рангови 
места учениците от Р. Йемен предоставят на увереност в себе си,  щастлив семеен живот, 
разумен живот и др. Абитюрентите от Р, България – на добри приятели, свобода,  
материално осигурен живот, любов, развлечения. Според процентната подкрепа  
средношколците от двете страни  извеждат напред, освен здравето като актуална обща 
ценност и други, които макар в различен ред, по своя характер са присъщи на младостта.  
В Р. Йемен това са – естетически преживявания, развлечения, увереност в себе си, добри 
приятели. В  Р. България – любов, творчество, добри приятели, естетически преживявания 
и пр.  По отношение на притежавани терминални ценности йеменските средношколци 
извеждат на първи места -  увереност в себе си, самоусъвършенстване, заинтересованост в 
дейностите и др., а българскит- знания, активен живот,  развлечения и т.н.  Момчетата от 
двете страни предоставят еднакви рангове на   терминалните ценности – здраве, 
самоусъвършенстване, , всеотдайност, естетически преживявания и др. Момчетата от Р. 
Йемен  предават по- големи значения на целите – щастлив семеен живот, обществено 
признание, заинтересованост в дейностите и др., а – от Р. България  - на любов, активен 
живот, развлечения и др. Тези, свойствени за младежите, терминални ценности са 
получили и голяма процентна подкрепа. 

И момичетата, както и момчетата от двете националности, имат обща и първа 
терминална ценност – здравето. Обща е и - естетически преживявания. Близки са  - добри 
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приятели, разумен живот, самоусъвършенстване. Девойките от Р. Йемен поставят по- 
напред по значения – увереност в себе си, знания, обществено признание, 
заинтересованост в дейностите и полезен. Тези от Р. България  - свобода, материална 
осигуреност, активен живот и развлечения. Личи обща ориентация  към съществени 
терминални ценности. Особеност у момичетата от Р. Иемен е по – изразена насоченост  
към цели отнесени към личността, а в Р. България  - към обществото. Спецефично в 
процентното участие при разпределение на ценностите е , че йеменските девойки дават 
предпочитания на увереност в себе си, развлечения, щастлив семеен живот и 
самоусъвършенстване. Българските – на любов, творчество, знания и заинтересованост в   
в дейностите.  Самооценките за постигнати цели   съвпадат по ценността – всеотдайност, 
близки са по добри приятели и естетически преживявания. Йеменските момичета 
преценяват, че в сравнение с други ценности, по- изразени са – самоусъвършенстване, 
обществено признание, заинтересованост в дейностите. Българските  - материално 
осигурен живот, знания, активенн живот, развлечения. Обобщено при випустниците от Р. 
Йемен доминират постигнати терминални ценности в областта на самоусъвършенстване и 
семеен живот, а при бъогарските – пълноценно изживяване на младежките години при 
материално осигурен живот и социална активност.  

Резултатите от  проучването позволяват да се направят няколко съъществени изводи: 
1. Под влияние на разширяващите се общувания и взаимдействия между 

нациите в света  в ценностните ориентиации на младите хора се осъществяват процеси на 
утвърждаване, наред с национално престижни и междунационални  ценности. Наблюдават 
се  доближавакния в ранговите им разпределения по значения, по престижност и по 
степени на овладяване. 

2.  Ранговото сруктуриране на система от ценности ( инструментални и 
терминални) по значения не съвпада винаги с актуалността им в съзнанието за личността . 
Това потвърждава откритата от А.Н. Лентиев закаономерност за възможни различия 
между значения и личностен смисъл. 

3. Ранговото разпределение от младите  на ценности по значения  е зависимо 
от престижните в света и от толерираните в дадената страна. 

4. Възрастта и полът обуславят определена избирателност на ценности. 
5. Ранговто подреждане на ценности по значения не съвпада със степените 

на тяхното постигане. Предпочитани са ценности, които предоставят положителни 
възможности на личността за себеосъществяване, както и свойствени за младостта. 

 
 



ЕТНОКУЛТУРНИ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В РОДИТЕЛСКИТЕ И 
УЧИТЕЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

 
Димитров Иван  

Доц., д-р по психология, - Катедра „Обща, експериментална и генетична психология”, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 
Извадката включва 826 родители и учители от България и Гърция. Използван е въпросникът на П. 
Торънс за изследване на „идеалното дете”. Сравнението на данни се фокусира върху различията на 
мненията за качества и способности като независимост, общуване, мотивация и креативност 

 
The sample consisted 826 parents and teachers from Bulgaria and Greece. The instrument used was a 
questionnaire of P. Torrance of “Ideal child”. The comparison focuses on the qualities and capabilities like 
independence, communication, motivation and creativity. 

 
І. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Генеративната роля на различията в мненията и оценките на хората за развитието в 

индивидуален и социален план се признава обикновено по-рядко, отколкото сходството и 
единството в тях. Още по-рядко си даваме сметка за възможната „синергия” между 
сходствата и различията, за това, че противоположностите взаимно и комплeментарно се 
пораждат и подкрепят, като по този начин осигуряват не само баланса, но и вътрешната 
(логикопсихологическа и историческа) необходимост от промяна, развитие и прогрес. 

Продуктивността на подобна идея породи интереса ни към идеалите и представите 
на възрастните (родители и учители) за техните деца и ученици в сравнение с образа и 
мечтите, на самите тях, които самите те, бидейки вече юноши, лелеят за себе си. В 
продължение на 15 години провеждаме самостоятелно и с помощта на наши студенти–
дипломанти изследвания в България, Гърция, Молдова и Украйна, които изграждат 
няколко закономерно свързани фази. Проверява се влиянието на редица фактори: пол, 
образователен ценз и упражнявана професия от страна на родителите, продължителност 
на стажа в професията на учителите, както и на самата нейна специфика върху 
архитектониката на техните ценности и идеали, свързани с развитието на техните 
собствени деца и ученици и др. В този доклад споделяме данни само от изследване върху 
родители и учители от България и Гърция, получени с помощта на Веселина Босева и 
Илиана Сарди, на които дължим своята признателност. 

С помощта на въпросника на Пол Торънс за „желаното” или „идеалното” дете (“Ideal 
Child Checklist”) бяха изследвани 826 родители и учители от България (N=492) и Гърция 
(N=334), като интерес в случая за нас са акцентите в представите им за подрастващите в 
зависимост от етнокултурната им принадлежност. 

ІІ. ХИПОТЕЗИ 
Анализът на литературни данни, в това число и на такива, получени с този метод, 

както и анализът на данни от няколко пилотни изследвания, позволиха не само по-точна 
редакция на превода на въпросника, но и формулиране на редица изследователски 
хипотези и задачи. Тук ще приведем  само някои от тях, свързани с параметъра 
„етнокултурна принадлежност”. 

1. Допускаме, че отражение върху данните (особено при родителите) ще намерят 
традиционните етнокултурни ценности, носител на които и силен контрибуциращ фактор 
спрямо децата е най-напред семейството. 

2. В оценката на предложените качества ще се различават (макар и по-слабо от 
родителите) и изследваните учители от двете култури, като тук връх ще вземе равнището 
на професионална подготовка на самите учители и по-конкретно знанията и уменията и да 
отличават и стимулират онези качества в своите ученици, които им осигуряват повисоки 
учебни постижения. 



3. Независимо, че данните отразяват мненията на отделни и конкретни лица, 
живеещи в определено историческо време, и поради това неправомерна би била тяхната 
екстраполация и абсолютизация, едновременно с това те ще са израз и на определена и 
устойчива етнокултурна специфика, характерна за двата етноса. 

 
ІІІ. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ 
В резултат от серия от експлораторни факторни анализи 66тe характеристики от 

въпросника на Торънс разпределихме в пет скали. Таблица 1 съдържа названията на 
скалите, броя на айтемите в тях и коефициентите на вътрешна съгласуваност (α на 
Кронбах).  

 
Таблица 1. Вътрешна съгласуваност на скалите 

 
Название на скалата Брой айтеми α на Кронбах 

Целенасоченост и независимост 15 0,8830 

Отношение към другите   9 0,6557 

Рискуващ, игрив, общителен 10 0,7037 

Егоцентризъм и необщителност   9 0,7263 

Мотивация за изследване, компетентност, постижения   8 0,6705 

 
От коментар се нуждаят както названията на скалите и техния състав, така и 

относителното тегло на някои айтеми, но, от съображения за краткост, тук ще отбележим 
само, че получените данни за вътрешната консистентност на скалите разглеждаме като 
приемливи и в този смисъл достатъчно надеждни предпоставки за по-нататъшния анализ, 
обобщения и изводи. 

Получените данни са илюстрирани на диаграми 1–5, някои от които ще привлечем за 
кратък анализ. 
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Диаграма 1. Сравнителен анализ на данните в българската и гръцката извадка 
 
 

 
 
 
 

 
Диаграма 2. Сравнителен анализ на данните за български и гръцки родители 
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Диаграма 3. Сравнителен анализ на данните при български и гръцки учители 

 
 
 
 

 
Диаграма 4. Сравнителен анализ на данните при български и гръцки майки 
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Диаграма 5. Сравнителен анализ на данните при български и гръцки бащи 
 
 
 
Първо, сходството в оценката на качествата от скалата „Отношение към другите” от 

страна на двете изследвани етнически групи възприемаме като потвърждение на 
известната истина, че хората от различни етноси, култури и раси, и особено родителите в 
очакванията си за децата като субекти на социални и лични отношения, ще ползват 
еднакви и универсални критерии за „добро” и „зло”. Лек превес в оценките на тези 
качества имат гръцките родители (диаграми 1–2). 

Второ, по скалата „Егоцентризъм и необщителност” гърците значително по-високо 
(особено бащите) ценят качествата от нея (стремеж към доминиране и превъзходство, 
надменен, високомерен, горделив, негативистичен и др.), в сравнение с българите (t=6,06; 
p<0,001), които очевидно не толерират тези качества и те не са в основата на техния 
етнокултурен „скрипт” (диаграми 1–2). 

Трето, майките от двата етноса са по-чувствителни и уважителни в мненията си към 
и за качествата, изграждащи отношенията на техните деца с другите хора, докато бащите 
са по-солидарни в оценката на качествата от скалата „Мотивация за изследване, 
компетентност и постижения”, осигуряващи успехите и професионалните реализация на 
децата им (интровертиращата, преживяващата и емоционалната ориентация на жените 
срещу екстравертиращата, деловата и инструменталната ориентация на мъжете (диаграми 
4–5). 

Четвърто, оценката на българските родители и особено учители са по-близко до 
експертните оценки на качествата, осигуряващи постиженията на техните деца и ученици 
в сравнение с тези на гръцките (t=6,34; p<0,001). 

Държим сметка, че тези данни отразяват мненията на отделни лица и едновременно с 
това навеждат на мисълта за влиянието устойчиви етнокултурни диспозиции и 
„скриптове”, т.е. представите и идеалите на хората са едновременно „сплав” от 
индивидуални въжделения и предпочитания, както и на социокултурни наслоявания в 
различно съотношение, а не отделно едното от другото.  

 



 

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА СХОДНИ ЕСТЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ 
И ОБРАЗУВАНЕ НА КЛАСОВЕ НА БАЗИСНО НИВО ПРИ ДЕЦА НА 

ВЪЗРАСТ ОТ 2 ДО 4 ГОДИНИ 
 

Досева Натали  
Докторант - секция по когнитивна психология и методи на изследвания - Институт по 

психология - БАН 
 

Детската категоризация провокира изследователския интерес, защото когнитивното развитие на 
детето като цяло се влияе от промените в способността му да категоризира обекти и явления от 
средата. Най-често използваният стимулен материал за изследвания на детската категоризация се 
представя перцептивно. Така се проучват процесите на перцептивната категоризация. Поради 
изключителния изследователски интерес в тази област се роди идеята за поредния ни експеримент, в 
който се представят на деца на възраст от 2 до 4 години макети на кучета и котки от различни породи. 
Децата трябва да класифицират в две отделни групи стимулния материал – категория “кучета” и 
категория “котки”. Целта е да се провери дали децата могат да разпознаят и разграничат кучетата от 
котките и да ги категоризират в две отделни категории на базисно ниво.  Важно е също да се 
наблюдава дали в категорията на кучетата те прибавят и котки и в категорията на котките – кучета, 
както и да се измери количествено грешката в двете категории. 
Резултатите показват не много добра различителна способност за обекти от сходни категории при 2 и 
3 годишните деца, както и значително по-добро категоризиране на сходни естествени категории при 4 
годишните деца. Много по-високо процентно съдържание на грешка и в двете категории се установи 
при 2 и 3 годишните, а 4 годишните грешат по-малко в категорията на кучето и почти безпогрешно 
групират котките. 
 
Categorization of children provokes research interest because the cognitive development of the child on the 
whole is influenced by their ability to categorize objects and phenomena of the environment. The most 
commonly used stimulus material for the research of the categorization of children is presented perceptively. 
Thus the processes of perceptive categorization are being examined. Due to the great research interest in this 
field we have come up with the idea of our next experiment in which children aged 2-4 are introduced with 
models of dogs and cats of different breeds. The children have to classify into two separate groups the 
stimulus material – the category of dogs and the category of cats. Its purpose is to check whether children can 
recognize and distinguish between dogs and cats, and place them into two separate categories on a basic level. 
It is also important to observe if they put cats in the category of dogs and dogs in the category of cats, as well 
as to quantitatively measure the error in both categories. 
The results show a not very good distinctive ability of objects from similar categories with the children aged 2 
and 3, as well as a significantly better categorization of similar natural categories with the children aged 4. A 
much higher per cent rate of errors in both categories has been identified with the children aged 2 and 3, 
whereas the children aged 4 have made fewer errors in the category of the dog, and have grouped the cats 
with almost no mistakes. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
            От момента на раждането до края на първата година от живота на детето, базисните 
когнитивни процеси като - памет и учене, възприятие и внимание, както и познавателните 
процеси на по-високо ниво, като - познание за представяне; представяне структурата на 
признаците на обектите; извличане на прототипи; разграничаване на прототипи; 
взаимовръзка между обектите; решаване на проблеми, учене чрез имитация и т.н. са в 
непрекъснат процес на развитие и към края на първата година са вече добре установени. 
Резултатите от редица изследвания на тези процеси водят до заключението, че повечето 
когнитивни механизми са налице твърде рано и че тези механизми стават все по-активни, 
когато детето е способно да седи самостоятелно, да се движи самостоятелно и да говори и 
разбира езика. През втората година от живота на детето се развива образуването на 
понятието и процесите на категоризация. Различията между добре развитите 
перцептивни способности и развиващата се в начален етап способност за назоваване на 
понятията - създават затруднения при образуването на категории на базисно ниво. 



 

Развитието на понятията е пряко свързано със способността да се категоризира (Goswami 
Usha, Developmental Psychology, [1997] ). 
           Категоризацията се извършва на три нива: “суперординатно”, “базисно” и 
“субординатно” ниво. Категориите имат йерархична структура (класове, родове, видове, 
подвидове). Те са глобални, общи или “суперординатни” като категория бозайници; 
междинни (преходни) или “базисни” като коне, кучета, котки; много детайлни или 
“субординатни” категории на индивидуалните видове - в конкретния случай различни 
породи кучета, породи котки и коне: пудел, персийска котка, арабски кон и т.н.. 
Структурите, които възприемаме перцептивно са важен източник на информация за тези 
различни йерархични нива. Елеонор Рош твърди, че категоризацията на базисно ниво 
предлага най-голяма психологическа полза. Според Рош на това ниво организмът би 
могъл да получи най-много информация за дадена категория с най-малко когнитивно 
усилие ((Принцип на когнитивната икономия) Rosch, E., [1978] ).  Това, че светът има 
структури от свойства, признаци, атрибути, осигурява възможност на обектите да се 
приписват категории, които са отделни, индивидуални и специфични. Например, 
разделянето на образа на животните на брой крайници, форма на главата, ушите, наличие 
на опашка или крила спомага да ги идентифицираме. Перцептивната структура е най-
необходима за категоризацията на “базисно ниво”. На това базисно ниво ние с точност 
виждаме какви са обектите и явленията от средата. Теорията за извличане на прототипи на 
Елеонор Рош обяснява и демонстрира как ние класифицираме. Е. Рош и К. Мървис в едно 
изследване  на родовото сходство (Rosch & Mervis, [1975]) издигат хипотеза като 
представят и доказателства, че членовете на категориите, които са най-прототипични са 
тези, които имат най-много общи атрибути /най-голямо родово сходство/ с другите 
членове на категорията и най-малко общи атрибути /най-малко родово сходство/ с други 
категории. Най-прототипичните членове на една категория, поддържайки най-голямо 
родово сходство с членовете на своята собствена категория, едновременно с това имат 
най-малко родово сходство с /или членство в/ други категории. Категориите имат 
тенденция да бъдат организирани така, че да отразяват корелационната структура  на 
средата по начин, който ги прави максимално разграничими ( Rosch & Mervis, [1975] ; 
Rosch et al., [1976]a; Rosch, [1978]). 
          Категоризацията е важен процес, защото светът се състои от безкраен брой 
отличаващи се стимули и отделните обекти или събитията не може да се възприемат като 
уникални, те са взаимосвързани и притежават общи критерийни атрибути. Разпознаваме 
нови обекти и събития като познати, защото те принадлежат на познати категории, които 
ни дават възможност да научим повече за тези обекти и събития, отколкото е възможно 
само от наблюдение. Този начин на категоризация не е просто друга форма на перцепция, 
а покозва, че процесите на възприятие и процесите на образуване на понятието са 
взаимосвързани. Категориите включват и убеждения за света (Goswami Usha, 
Developmental Psychology, [1997] ). Госуами интерпретира теорията на Е Рош, като 
твърди, че най-ефективният начин за съхраняване на информация за понятието е в 
отношенията на прототипите, или високо типичните обекти на базисно ниво. По 
отношение на развитие на понятието се допуска, че ако децата наистина категоризират 
света около тях на базисно ниво, то тогава разграничаването на обекти като кучета, котки, 
птици, дървета, коли, ще развива понятийната система като кодиране на категории от 
прототипи. 
           В едно изследване Мандлер и Бауер  сравняват сортиращо поведение с категории на 
базисно ниво, когато обектите идват от един и същи суперординатен клас или от различни 
суперординатни класове (Mandler, J.M., & Bauer, P.J., [1988]). Резултатите показват, че 
категориите на базисно ниво са ясно разграничени, когато животните са сравнени с 
превозните средства, но не когато животните са сравнени с животни. Мандлер и Бауер 
твърдят, че ролята на суперординатните класове в развитието на категоризацията може да 
бъде по-голяма от предварителните очаквания. В техните изследвания, така нареченото 



 

сортиране на “базисно ниво” се случва, когато базисното ниво съвпадне с различните 
суперординатни категории.   
         Интересна поредица от експерименти е направена от Паул Куин и други автори с 3-4 
месечни бебета, на които се представят серия от последователни снимки на кучета и котки 
(Quinn, Eimas & Rosenkrantz, [1993]; Quinn, Eimas & Tarr, [1997]; Mareschal  D., French R. & 
Quinn P., [2000] ). Според резултатите, бебетата сформират категории като включват нови 
котки и изключват нови кучета, когато им се покажат котки, а при представяне на кучета 
те развиват категория “куче” като включват нови кучета и котки (в контраст с категорията 
куче при възрастните). За да се разбере източникът на тази асиметрия, трябва да се 
изследва основата, на която децата категоризират айтемите.  
            Има редица изследвания, които описват детската категоризация в различна възраст. 
Предстоящият експеримент изследва способността на 2-4 годишни деца да образуват 
базисни категории от представените им обекти (кучета и котки), които споделят висока 
степен на междукатегориално и  вътрешно категориално сходство и в същото време са 
сведени до минимум междукатегориалните им различия. 

Целта на това изследване е да се проучи способността на децата на възраст от 2 
до 4 години да разграничават сходни естествени категории като класифицират 
представените обекти на базисно ниво. За тази цел са подбрани по седем породи кучета 
и котки (под формата на макети) и децата трябва да ги разделят на две категории. При 
подобни изследвания, направени от други изследователи с 3-4 месечни бебета, както 
вече бе споменато, се установява асиметричност в образуваните от тях категории, която 
не е характерна за категориите на възрастните (Quinn, P. C., Eimas, P. D., & Rosenkrantz, 
S. L. [1993]). Бебетата включват котки в категорията на кучетата, а в групата на котките 
те поставят само котки. За нас бе изключително интересно да проверим дали тази 
асиметрия се запазва при образуване на сходните категории и от по-големи деца. 
Другата цел на изследването е асиметрията, т.е. грешката на децата при 
идентификацията на сходните обекти и тяхното разграничаване,  да се проследи дали 
има количествено изменение при категоризацията на двегодишните, тригодишните и 
четиригодишните деца.  

Хипотезите са базирани на тези цели, а именно: 
Децата на възраст от 2 до 4 години могат да разграничават кучета от котки и да 

образуват класове на базисно ниво.  
Асиметрията не се запазва, децата допускат грешка при образуване на категория 

“куче” и категория “коте”. 
Очаква се грешката да намалява количествено спрямо нарастването възрастта на 

детето.  
 

ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА БАЗИСНО НИВО НА ОБЕКТИ ОТ ДЕЦА 
МЕТОД 

 
В изследването е използван метод на насочена класификация, както и метод на 

описание на база наблюдение и качествен анализ.  
          Стимули. Стимулният материал се състои от макети на: седем породи кучета, 
сред които едно куче от гиганска порода – дог, четири кучета от средни породи – бигъл, 
шарпей, коли и бебе далматинец, а две кучета са от мини породи – бобтел и пинчер; 
седем породи котки, от които - черно-бяла европейска късокосместа, балинезийска котка 
с шоколадови костенуркови фигури, шоколадова сеамка (чоклит пойнт), кремава 
персийска котка, норвежка горска котка с агути фактор, сомалийска червена котка и 
абисинска червена котка (по А. Пинтер).  

Участници. В експеримента участват общо 90 деца, от които 30 деца на 2 години, 
30 деца на 3 години и 30 на 4 години. Децата са от: Столично ОДЗ № 137, район 
Надежда; Детска ясла № 40, район Надежда; Детска ясла № 62, район Надежда.  



 

Процедура. Работи се индивидуално с децата. На всяко дете се представят 14 
айтема, които то трябва да категоризира в две групи. Класификацията е насочена и за да 
се подскаже на детето тази идея, се представят като храна за животните чиния с кокал и 
купичка с мляко. Съответно, детето трябва да постави всички кучета около кокала, а 
котките - при млякото. В процеса на работа с всяко дете се правят уточнения и се 
обсъжда какво обичат да ядат животните и какъв е характерният им звук, с цел да се 
провери точността на идентификацията на стимулите. 

 
РЕЗУЛТАТИ 

 
          Данните от изследването са обработени статистически и подложени на клъстърен 
анализ – метод за класификация. Сравнението на данните е основано на качествена 
интерпретация на получените клъстъри и количествена оценка на грешката при 
групирането на айтемите. Значимостта на разликите при сравняване на проценти е 
направена чрез t - критерий за процентни величини.  
         След обработка на данните и  направения клъстърен анализ на резултатите се 
оформят тенденции, които са показани на представените графики. Вижда се как 
двегодишните деца групират айтемите с много грешки в категорията “куче”, т.е. включват 
котки при кучетата както и при 3-4 месечните бебета в изследването на Куин (Quinn, 
Eimas & Rosenkrantz, [1993]; Mareschal, French & Quinn, [2000] ). Но тук се наблюдават 
грешки и в категорията “котка”, където децата включват и кучета (виж фигура 1). Двете 
категории са с недиференцирани граници, множество грешки са допуснати двустранно. 

 

Фигура 1.  двегодишни  деца дог 
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 шоколадова сеамка  

персийска кремава котка 

норвежка горска котка 
сомалийска червена котка 

абисинска червена котка 

 
          При тригодишните деца не се забелязват особени промени. Те също правят грешки 
в категорията “куче”, където прибавят и котки, както и в категорията “котка” включват 
кучета (виж фигура 2). Тук отново айтемите са неточно групирани, а категориите  са 
сформирани на високо ниво. 



 

 

Фигура 2. тригодишни деца 
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норвежка горска котка 
 

сомалийска червена котка 
 

абисинска червена котка 

 
          Четиригодишните деца групират сходните категории сравнително по-добре. Тук 
категорията “куче” е много ясно структурирана, а категорията “котка” е сформирана на 
по-ниско ниво, за разлика от останалите две групи изследвани лица (виж фигура 3). 

 

фигура 3.четиригодишни деца 
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европейска късокосместа 
балинезийска котка 

 шоколадова сеамска котка 

кремава персийска котка 

норвежка горска котка 
сомалийска червена котка 

абисинска червена котка 

 
             Количественият анализ показва, че около 80% от децата на 2 и 3 години правят 
грешка при групирането на стимулния материал, т.е. 48 от 60 деца грешат при 
разпознаването на сходните обекти и тяхното разграничаване, само 20% (или 12 деца) от 
групата на 2 и 3 годишните категоризират безпогрешно представените айтеми. При 4 
годишните има значително подобрение – близо 47% от тях грешат при класифицирането 
на кучетата и котките, докато 53% ги идентифицират правилно и ги подреждат в две 
отделни категории на базисно ниво (виж таблица 1). 

          Процентът на децата с грешно създадени категории при 2 годишните (76,67) е 
почти равен на процента на 3 годишните деца (80). Разликата не е статистически 
значима (t = 0,30; p > 0.05), затова обединяваме техните резултати. Процентът на 
грешката  при 2 годишните (76,67) е по-голям от процента на грешката при 4 
годишните (46,67), разликата е статистически значима ( t = 2,47; p < 0,05*). Проценттът 
на грешно създадените категории при 3 годишните (80) е по-голям от процента на 
грешките при 4 годишните (46,67), разликата е статистически значима ( t = 2,81; p < 
0,01**). От тук можем със сигурност да твърдим, че 4 годишните показват много по-
добър усет за категоризиране на стимулите, за разлика от 2 и 3 годишните деца.  

 
Таблица 1. ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЦАТА, КОИТО КАТЕГОРИЗИРАТ 

АЙТЕМИТЕ ГРЕШНО И ВЯРНО 



 

 
ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА 
КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЦА В  ПРОЦЕНТИ 
ГРУПИРАНЕ НА СТИМУЛИТЕ % 

2 ГОДИШНИ БЕЗ ГРЕШКА 23,33 
ГРЕШНО 76,67 

3 ГОДИШНИ БЕЗ ГРЕШКА 20 
ГРЕШНО 80 

4 ГОДИШНИ БЕЗ ГРЕШКА 53,33 
ГРЕШНО 46,67 

            
 
            Децата на възраст 2 и 3 години включват при класифицирането на стимулите 25 % 
грешно поставени котки в категорията на кучето и 7 % грешка от кучета, поставени при 
котките. Групата на 4 годишните греши значително по-малко при поставяне на котки в 
класа на кучетата – 9 % и само 2 % грешка при кучетата, групирани с котките (виж 
таблица 2 ). 

 
Таблица 2. ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОГРЕШНО КЛАСИФИЦИРАНИТЕ 

АЙТЕМИ 
ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА 
% НА ГРЕШКАТА t КРИТЕРИЙ НА ЗНАЧИМОСТ 

НА РАЗЛИКИТЕ М/У 
КАТЕГОРИИТЕ КУЧЕТА КОТКИ 

2ГОДИШНИ 6,67 25,71 t = 5,47       p < 0,001*** 
3ГОДИШНИ 7,14 23,80 t = 4,84       p < 0,001*** 
4ГОДИШНИ 2,38 9,04        t = 2,9 7      p < 0,01** 

 
 

ОБСЪЖДАНЕ 
 

Обекти от същите суперординатни класове (животни) споделят висока степен на 
вътрешно категориално сходство, в условия на сведени до минимум 
междукатегориални различия (кучета и котки). Това в голяма степен затруднява 
идентификацията им, както и тяхното разграничаване и обяснява отчасти 
неспособността на 2 и 3 годишните да образуват базисни категории от обекти с 
перцептивно сходство. При тези възрастови групи способността за назоваване на 
понятията е в процес на развитие, налице е реч, но не добре развита, а  сред по-малките 
изследвани лица дори има и непроговорили. Добре развитите перцептивни способности 
не са достатъчни за да бъде направена категоризация на базисно ниво при обекти със 
сходни признаци. Със сигурност някои от моделите на представения стимулен материал 
не са познати за децата, а това означава, че те нямат изградена вътрешна репрезентация 
на образите на тези непознати обекти, менталните им модели не са в наличност в 
дълговременната памет и затова е затруднена  идентификацията им.  

Хипотезите ни частично не се доказват - децата на 2 и 3 години не могат да 
категоризират на базисно ниво сходни обекти,  но 4 годишните могат. Асиметрия в 
образуваните категории има, те грешат при групирането и на кучетата и на котките, но 
грешката е значително по-голяма в категорията на кучето, където те поставят и котки, а  
по-рядко в групата на котките включват кучета. Разстоянието от кучетата до котките е 
значително по-голямо и в трите възрастови групи, отколкото разстоянието от котките 
до кучетата (колкото е по-голям процентът на грешките, толкова са по-близки 
разстоянията между обектите, виж таблица2), което е верен индикатор за това, че 
децата възприемат кучето като архетип, като прототип, а котката – вариант. Според 
Тверски посоката на асиметрия се определя от относителната очевидност на стимулите 
и вариантът е по-сходен на прототипа, отколкото прототипът - на варианта (Tversky, 
[1977]). Съществуването на асиметрия в отношенията на сходство Тверски обяснява в 



 

своя модел на противопоставяне (contrast model), който изразява сходството между 
обектите като претеглена разлика между мерките на техните общи отличителни черти. 

При наблюдението на протичащия експеримент се регистрираха и други 
особености. По данни на педагозите за общите познавателни и интелектуални 
способности на децата се установи, че деца, които демонстрират повече възможности за 
концентриране на вниманието и по-добра памет, както и добре развита реч, показват и 
по-добри способности да категоризират на базисно ниво представените айтеми. Деца, 
които се развиват сред и общуват с по-големи деца се справят по-добре в 
категоризацията на сходни обекти, докато деца, които растат при по-малки – дават по-
лоши резултати при групирането. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

           От получените резултати могат да се направят следните изводи: детското 
сортиращо поведение рефлектира върху различната степен на очевидното перцептивно 
сходство в стимулите. Много по-лесно би било да се образуват базисни категории, когато 
образците са представители на категории, притежаващи твърде малко общи и сходни 
признаци. Друг е въпросът, когато представители на две категории на базисно ниво, които 
са членове и на една суперординатна категория, имат изключително много общи и сходни 
признаци. Например, разликите между кучета и котки са по-сложни за идентифициране в 
условия на перцептивно сходство, защото и кучетата и котките имат глави, малки или 
големи уши, леко или значително по-удължени муцуни, опашки, 4 крака, тяло, покрито с 
козина и т.н., и в известна степен е трудно да се разграничат (поне когато се наблюдават 
играчки кучета и котки)! Тук много детайлно трябва да се разгледа и ръстът на моделите, 
формата и големината на ушите и муцунката, идентификацията на обектите ще бъде 
подпомогната ако се прибави озвучаване на стимулите – характерния звук, който издават 
двете категории животни - лай и мяучене. Контрастът между обектите на базисно ниво от 
една суперординатна категория не държи постоянно перцептивно сходство. В базисната 
категория на кучето се наблюдава изключително разнообразие от субкатегории, т.е. 
породи, които споделят  не малко междусубкатегориални различия (видово многообразие: 
например, от гигантските породи кучета - дог, санбернар; кучета от средни породи като 
шарпей, коли; от мини породите - пинчер, булонка, които се различават по ръст, форма на 
тялото, дължина и вид на косъма), докато в базисната категория на котките 
субкатегориалното членство на отделните породи споделя междукатегориално сходство. 
Различните породи котки си приличат много и само тесен специалист зоолог би ги 
разграничил, защото те имат по-типични, характерни външни белези и единствено 
дължината и цвета на косъма и специфичната форма на муцуната може да е различителен 
признак. Затова децата възприемат кучетата като прототипен образ, а котките като тяхна 
разновидност, т.е. котките, които те не могат да разпознаят като котки, за тях са 
предполагаеми породи кучета. 
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Не можем да не се съгласим, че въпросът за генезиса на специфичните подбудители на човешкото 
поведение остава все още нерешен. И досега педагози и психолози търсят верния път към успешното 
формиране на човешката личност. Основният смисъл на нашето изследване е насочен главно към 
учебно-възпитателната работа в съвременното ни училище.  
 
Nobody can deny that the problem of the development of the specific motives of the human’s behavior still 
stands open. Even now teachers and psychologists are in search of the true way to the successful personality 
formation. The basic idea of our research is mainly aimed at educational work in the modern school times. 
 

С особена сила днес излиза на преден план необходимостта от задълбочено и 
интензивно развитие на човешката личност с оглед възпитанието й в положително 
отношение към труда, което до сега имаше само декларативен и демонстративен характер. 
В резултат на активизирането на научно- изследователските усилия в тази област, 
разполагаме със сериозни и тематично разработени изследвания по проблема, като 
набелязваме контурите и очертаваме перспективите за прилагането на психологическото 
знание в областта за формиране на потребност от труд учениците от начална училищна 
възраст.  
В настоящата разработка водещо е понятието потребност от труд. Това понятие се 
използва в различни аспекти и отношения: политическо, икономическо, философско, 
социологическо, педагогическо и др. в дадения случай нас ни интересува преди всичко 
психолого-педагогическият аспект. В социологическата литература под понятието 
потребност от труд е прието да се разбира преди всичко “причина за действие” в по- 
широк смисъл като 4причина за всяка жизнена потребност”. По-широкото значение на 
това понятие е свързано преди всичко с конкретизирането на представите за “субект на 
действие”, а следователно за “носителя на потребности”. Такъв може да бъде всеки 
биологичен организъм, всеки човешки индивид, естествено утвърдило се съобщество от 
хора (семейство, род, племе, съсловие, нация, професионална група, поколение), 
обществото като определена социална система, социален институт, функциониращ в 
рамките на обществото с определен статус, в системата на образование, държавата с 
нейните органи и т.н. и накрая – човечеството като цяло.   
Потребността от труд е процес, достатъчно сложен за експериментално изследване. От 
това какъв аспект се разглежда, зависи и подхода при изследването. При изследването се 
поставят два типа задачи за решаване: първият е с теоретичен и методологичен характер, 
при който се уточнява съдържанието на проблематиката и спецификата на предмета на 
изследване, разработване на теория на психологическия аспект на процесите и явленията в 
сферата на труда, на системата от понятия за тяхното описание и обяснение на 
съответстващите методи за изследване. Вторият тип задачи обхваща определянето на 
пътища, средствата, етапите на механизмите за прилагане на резултатите от конкретните 
изследвания в учебната и трудова практика на основата на диалози, препоръки, прогнози. 
В психологическата и педагогическа литература за обозначаване на мотивационната сфера 
на трудовата дейност се използват понятия като потребност, склонност, отношение, 
влечение, интереси, призвание, трудолюбие.  
Понятието отношение към труда в психолого-педагогическата литература се сочи като 
сходно с понятието потребност и склонност. Влечение, интерес, склонност, призвание – 
това според нас са различни нива на формиране на потребността. Понятието трудолюбие 
може да се отнася до различни видове дейности, доколкото става въпрос за “пробуждане” 



у човека на любов към определен вид труд или към всеки вид труд, което само по себе си 
е трудна задача. За потребност от труд въобще също не трябва да се говори. По-скоро би 
трябвало да се приеме понятието “потребност от обществено-полезна трудова дейност”. В 
такъв смисъл трудолюбието може да се определя като характерна черта, изразяваща 
висока степен на развитие и относителна устойчивост на потребност от труд.  
Друг съществен момент, характеризиращ структурата на потребността от труд, е 
готовността за преодоляване на трудности в ежедневната практика, свързана с 
обществено-полезна дейност. В този случай състоянието на психична готовност към 
определен вид труд е свързана с волеви усилия и също не може да се разглежда като 
формирана потребност от труд. Съществува и още едно значение на понятието потребност 
от труд – потребност от определена, конкретна трудова дейност. Именно в такава посока – 
формиране на потребност от определен вид труд, е насочено и нашето изследване и по-
точно усилията ни са насочени към генезиса на потребност от труд у учениците. В 
центъра на кръга от проблеми, изследвани на индивидуално и колективно равнище, стои 
ученикът от 1-4 клас като субект на трудовата дейност в качеството на основна форма на 
учебно-трудова дейност. предмет на изследователски интерес тук са техничните 
образувания на личността, с психологическите й характеристики, които в най-голяма 
степен могат да бъдат разглеждани като продукт от формирана потребност от труд и от 
друга, като субективни регулатори на реалната трудова дейност. Тясното основно ядро е 
системата от психични нагласи, разбирана като система от психични диспозиции, с 
познавателно-оценъчен, мотивационен и емоционален компонент, свързани с 
категориите на потребностите, интересите, мотивите, ценностите, свързани с труда, 
както и степента на удовлетвореност и самореализацията в трудовата дейност. 
Актуалността на изследвания проблем се определя от факта, че повечето от разработките 
у нас и в чужбина са посветени преди всичко на подготовката на учениците за трудова 
дейност в рамките на часовете по труд и техника. Даже и в такива случаи, когато предмет 
на изследването се явява самата потребност от труд (склонност, интерес, отношение и 
т.н.) анализът на получените резултати отразява преди всичко педагогическите фактори и 
скрива до известна степен психологическата природа и механизъм на развитие на 
съответната потребност. Ето защо основната наша цел се явяват психолого-
педагогическите условия за формиране на потребност от труд у учащите се, а така също и 
определяне съответните фактори за формиране на същата потребност.  
Анализ па резултатите от изследванията 
Изследователската работа ни изправи пред необходимостта от подробен анализ 
на получените резултати и представянето им по подходящ начин. Преработването на 
получената от тази дейност информация се състои в анализ и оценка на съществените, 
необходимите и относително постоянните условия за възникване и формиране на 
потребност от труд, както и особеностите на изследвания обект /учениците от 1 – 4 
клас/. Чрез анализа ни се предостави възможност да проникнем над външното явление – в 
съществените закономерности на формирането на потребност от труд, а именно – 
психологическите условия. Чрез направените анализ и оценка на резултатите от 
изследванията, ще се даде възможност на учителите от началния курс да проверят 
своите теоретични възгледи и изводи за организацията и ефективността на учебно- 
трудовият и възпитателен процес в училище и извън него, да осигурят онази комфортна 
зона на труд, в която той да достави удоволствие, вместо умора и да води до 
творчество, вместо до формално изпълнение на задължения. 
Обработването и анализирането на резултатите ни даде възможност за 
установяване на валидността на основната хипотеза като използвахме дисперсионен 
анализ. В случая допуснахме, че изследваните класове (контролен и експериментален) 
се различават само по въздействието на един фактор. (Така например при проверка на 
разликата между средно аритметичните величини при 176 ученика, установихме, че 
разликата при формирането на потребност от труд зависи от различните мотиви в 



различните групи). Тъй като при дисперсионния анализ са дадени само две степени, 
отразяващи влиянието на фактора и степента на неговото въздействие, то издигнатата 
хипотеза относно ефективността на този фактор може да се провери и чрез тестовете, т.е. 
чрез развитият от Фишер дисперсионен анализ. Така чрез определяне броя на 
измерените величини в групата i и ni, то подреждането на всички измерени величини, 
както и техните суми и средните величини за всяка група са: 
 
Таблица №1 
Измерени величини, техните суми и средни величини за всяка група 
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Чрез проверката за хомогенна дисперсия узнаваме дали хипотезата се приема или отхвърля – 
в случая за да проверим основната хипотеза 22
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приблизително разпределението с k-1 степени за свобода. Ако на мястото на естествения се 
вземе десетичния логаритъм, получаваме следната кондиция 
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Таблица №2 
Схема, получена при изследване с числов тест 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

i ∑
=

1

1

2
n

i
yx  

1

2
1

n
S  ∑

=

−
1

1 1

2
12

n

i
y n

Sx  n1 – 1 2
1S  2

11gS  2
11 1).1( gSn −  



1. 
2. 
3. 
. 
. 
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5100.5 
8650.8 
9874.8 
. 
. 
. 
6018.0 

4880.3 
8482.4 
9711.8 
. 
. 
. 
5820.0 

220.2 
168.4 
163.0 
. 
. 
. 
198.0 

26 
24 
25 
. 
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25 

8.47 
7.02 
6.52 
. 
. 
. 
7.92 

0.927 
0.846 
0.814 
. 
. 
. 
0.898 

24.125 
20.311 
20.355 
. 
. 
. 
22.467 

∑ Сума Сума Сума Сумата е 
= N – k –  – Сума 

От таблицата вземаме формулата от колона 4 и ∑ (сумата), получена от колона 8 при 
дисперсионния анализ се направиха необходимите обширни изчисления, при което се 
установи,че степените на свобода приемат стойността: х2 = 10.02, а 89.32

0 =x . 
Тъй като 3.89 < 10.02, хипотезата за еднаквата дисперсия може да се приеме за вярна по 
определените критерии т.е. 
Поставената основна хипотеза и нейната резултативност, която в случая се 
оправда и доказа. Тя може да се коментира така: 
Създадените условия за включване на учениците в активна самостоятелна 
трудова дейност, в която се удовлетворяваха техните потребности доведе до изява и 
самореализация в трудовия процес, до обективна самооценка и емоционално насищане – 
което пък от своя страня се прояви като важно условие за формиране на потребност 
от труд. Високата самооценка на учениците (оценката за себе си – като субективен 
показател) дойде от качеството на самореализацията в труда и удовлетворяването чрез 
нея на потребността. От съвкупната самооценка на учениците съдим за отношението на 
личността към себе си в дадена дейност, за наличие или осъществяване на чувство за 
увереност в себе си, за преобладаващите положителни или отрицателни емоционални 
преживявания, които в определени моменти се явяват източници за повишаване или 
намаляване нивото на потребност от труд. 
Стигнахме до заключението, че наличието и реализацията на възможни 
перспективи в труда гарантират устойчивостта на самореализацията в трудовата 
дейност, а надеждата на личността за висока самооценка в бъдеще е свързана с 
осъществяване на поставените цели. 
У учащите се е изразена временната склонност към труд, временната 
перспектива, която се явява достатъчно дълга по време при 7 – 11 годишните и се 
отнася преди всичко до професионалната ориентираност на учениците. У ученици с 
недостатъчно изразена склонност към труда се снижава уровена на всичките три 
параметри: продължителността на временната перспектива значително се съкращава 
(около 2 пъти) и достига не повече от 3 – 6 години, ако допълнително не възникне друга 
"мотивационна линия". 
У учениците с отсъствие на склонност към труд още повече се снижава нивото 
на всичките три показатели. Диференциацията на намерени по време се приближават 
към нулата – те приемат форма на непосредствени желания. Временната перспектива 
още повече се скъсява и стига до не повече от година, а се наблюдава дори и време, 
което не е свързано с никаква перспектива. 
Допълните хипотези, (произтичащи от основната) по време на изследванията 
доказаха своята резултативност. 
Така екстровертните ученици са общителни, обичат да бъдат обкръжени от 
действени и ведри хора, обичат да се трудят, имат много приятели и се стремят да 
включат в трудовата си дейност всички около себе си. Екстровертите вземат бързи 
решения и енергично пристъпват към действия. Затова психологическите условия и 
предпоставки за формиране на потребност от труд настъпват по-бързо, тъй като те 
вземат по-дейно участие в своите предварителни търсения, изследвания и обследване 
обекта на труда; взаимно обогатяват знанията си по емоционален път; осмислят 



трудовите си позиции; по-резултатно се стремят към овладяване на бъдещи трудови 
професии. Но когато стават свидетели на трудова небрежност незаинтересованост от 
страна на учителя, проявяват склонност към агресия. Те ученици са открити и имат 
силна възприемчивост към външни впечатления. Ето защо учителите трябва да 
използват тази възприемчивест, за да формират у тях потребност от труд. При 
самоактуализацията екстровертът адекватно и реалистично възприема отношението 
"човек-труд-общество". Учениците екстроверти са съсредоточени върху проблемите 
извън себе си. Изпитват чувство за принадлежност към труда, способни са да 
поддържат тесни емоционални чувства, чувство за хумор, изобретателност и 
творчество. Относно интелектуалната рефлексия екстровертът осъзнава какво прави 
под въздействието па формиралата се у него потребност от труд, защо го прави именно по 
този, а не по друг начин, разбира как се създават и усвояват едни или други трудови 
знания и умения. С помощта па интелектуалната рефлексия екстровертьт осъзнава 
какво върши и защо го върши; уточнява своите знания и ги прилага на практика. 
При интровертните ученици се установи, че са спокойни, сдържани, с 
изключителна любознателност, която удовлетворяват чрез книгите, ученето, труда, 
отколкото в контакт с хората. Те са внимателни, премислящи и планиращи всяко свое 
действие, дълго преценяващи преди да вземат решения. Спрямо трудовата дейност 
интровертьт строго контролира чувствата си, рядко проявява агресивност и никога не 
губи равновесие, макар че в ситуации на напрежение проявява склонност към вътрешна 
тревога и депресия. Ученикът-интроверт е склонен към изследователска работа в 
областта на труда. Ето защо при интровертите формирането на потребност от труд и 
установка на психологическите условия настъпва по-бавно. Резултатите от трудовата 
им дейност са прецизни за разлика от непрецизните на екстровертите. Умението им да 
планират предварително действията си им помага в трудовата дейност да съкращават 
ненужни движения. Тяхната интелектуална рефлексия се проявява като активност в 
трудовото поведение поради осмисляне на собствените им познавателни действия. Те 
внимателно разглеждат и анализират условията и задачите на трудовия процес, 
предварително планират цялостното, а не частично както при екстровертите решение. 
Осмислено' и обобщено изразяват начина на формираната у тях потребност от труд. За 
развитие на рефлексията помагат и някои въпроси на учителя. 
Емпиричните данни от проведените изследвания очертаха по непротиворечив и 
последователен начин структурата на психологическите условия при формиране на 
потребност от труд, която характеризира в най-общи линии всички изследвани 
съвкупности (ученици от 1 до 4 клас). При формирана потребност от труд в учебния и 
трудов процес се постигна по-голяма ефективност при усвояване на трудовите норми 
на трудовата дейност; повиши се степента на съзнателност при проява на трудово 
поведение. 
 
Фиг. 1  
Процентно разпределение на Личностовите типове според теста на Айзенк общо за мъже 
и жени 
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Изводи  

Обстоятелственият анализ на експерименталното изследване дава достатъчно 
основание да приемем, че решаващо значение за формиране на потребност от труд у 
учениците имат следните психолого-педагогически условия:  
Формиране у личността на ученика разнопосочно развиващи се перспективи в труда и 
тяхната реализация като устойчива потребност от труд. 
Интериоризация у личността на обществено-значими потребности или преобразуване на 
личните желания в успех и стремеж към съпричастие в колективен успех. 
Включването на учениците в активна, самостоятелна трудова дейност и 
удовлетворяването в нея на потребността на личността от позитивна самооценка се явява 
важно условие за генезиса на потребността от труд у учениците. Механизмът на 
формиране на интереса и склонността към трудова дейност се с състои в това, че 
саморегулацията на личността определя ученика като активен субект на определен вид 
потребност.  
Резултатите от изследванията сочат, че процеса на формиране на потребност от труд е 
управляема. Условията са няколко: създаване на подходяща положителна емоционална 
обстановка, създаване възможност за самореализация на ученика, осъществяване 
значимостта на труда за себе си и за групата и обществото. 
Посочените основания за значимостта на изследвания проблем и значението му за процеса 
на формиране личността на ученика ни позволяват да формулираме няколко препоръки:  
Вниманието на учителите от началния курс на обучение по “Ръчен труд”, “Труд и 
техника”, “Домашен бит и техника” да се насочат към структурата, функциите, 
зависимостите и значението, закономерностите и развитието на псохолого- 
педагогическите условия при формиране потребност от труд.  
Да се насочва вниманието на учениците към адекватна позитивна самооценка като субект 
в труда и възможност за самореализация.  
Демократизацията като съвременен и прогресивен стил да се откроява в учебно-
възпитателния процес с цел издигане интелектуалното и трудово (професионално) 
развитие на учениците, на тяхното действено – естетическо и оценъчно поведение.  
Заключение  
Стратегията за внедряване на научните постижения в учебно-възпитателния процес на 
съвременното училище ни задължава да формираме някои преноси моменти в 
разработването на проблема за психологически условия за формиране на потребност от 
труд:  
Експериментално се изследват условията за формирането на потребност от трудова 
дейност в І – ІV клас.  



Експериментално се установяват етапите и равнищата на развитие на потребността от 
труд: влечение – интерес – склонност – призвание. 
Доказва необходимостта от развитие на демократичния стил на педагогическото 
ръководство в училище и в семейството за формиране на потребност от труд.   
Основа за определяне на психологическите условия и фактори произтичат от 
оптимизирането на взаимоотношенията между обществото и труда в условията на 
демографски, социално-икономически и научно-технически промени, където това е 
възможно единствено чрез повишаване на трудовата подготовка и трудова възпитаност на 
учениците.  
Прогностичната дейност на измененията “формирана потребност – труд” доведе до 
изследванията в тази област и надеждата, че тенденцията за вярната ориентация на 
ученика, почиваща върху формирана вече потребност от труд, е нещо много силно, 
гарантиращо бъдещата реализация на личността в трудовата професия и живота.   
 
.Литература 
 
Александров, П. Интелект и обучение. НП, С., 1990. 
Ананиев, Б. Г. Избраные психологические труды. М., 1980. 
Ананиев, Б. Г. Човекът като предмет на възпитанието. С., 1976. 
Андреева, Л. Психология на познанието. Лик. С., 1999. 
Андреева, Л. Социално познание и междуличностно взаимодействие. Лик. С., 1999. 
Бедный, Г. З. Инжинерная психология производстве. М., 1972. 
Бернщайн, Н. А. Вопросы психологии. сб. М., 1965. 
Берт, А. И. Современный проблемы образования и воспитания. – Вопросы психологии. 
12/1973. 
Берцфай, А. В., А. В. Захарова. Оформировании школьников к труду. – Вопросы 
психологии, 3/1980. 
Бижков, Г. Теория и методика на дидактическите тестове. С., 1992, 288 с. 
Бодаев, Т. Л. Динамика структуры хлотивов трудовой деятельности: Автореферат, 
Ярославль, 1988. 
Божович, Л. И. Личност ее формирование в детском возрасте. Просвещение. М., 1968. 
Божович, Л. И. Устойчивост личности, М., 1966. 
Бурменская, Г. В., О. А. Карабанова, А. Г. Лудере. Возрастно-психологическое 
консултирование. Проблемы психолог. развитие детей. М., 1990. 
Веденов, А. В. Психологическая готовност к труду. М., 1961. 
Венедиков, И. П. За социологията и още нещо. С. 1992. 
Вичев, В. Потребности, интереси и мотиви. – Ново време, 6/1961. 
Выготский, Л. С. Умственое развитие в процесе обучение. Уч. Педаг. Изд., 1935. 
Дадонов, Б. И. Потребности отношения и направленость личности. – Вопросы 
психологии, 5/1973. 
Денев, Д. Творчество в процеса на възпитанието. Народна просвета. С., 1966. 
Джонев, С. Социална психология. Т. І. Софи-р, 1966. 
Джонев, С. Социална психология. Т. ІІ. Софи-р, 1966. 
Диксън, Дж. Проектирование систем. Мир. М., 1969. 
Дракър, Е. Мениджмънт предизвикателствата през ХХІ век. Класика и стил. С., 2000. 
Драцанов, Т. В. Отношение. Новосибирск, 1974. 
Елфимова, Н. В. Пути исследования мотивации в когнитивной психологии и 
сравнительний анализ. – Вопросы психологии, 5/1985. 
Еспифаецева, А. И. Перспектива личности и ее психологических особености. – Вопроси 
психологии, 2/1964. 
Жекова, Ст., Цв. Асенов, П. Николов. Детска психология. Н. П. С., 1969. 
Adler, A. Uber der nervosen Charakter. Munchen, 1932. 



Allport, G. W. Trait in Motivations Thery. Am Journal of orthopsy chiatry. 1953. 
Ames, C. Achievement attributions and self – instructions under competitive and individualistic 
goal structures. – Educational Psychology 76/1984, p. 478 – 487  
Atkinson, J. W., J. O. Raynor. Motivation and Achievement. Wash, D. C. 1974. 
Maslow, A. N. Motivation and personality. N. Y., 1954. 
Maslow, A. N. Motivation and personality. N. Y., Harper, Rom, 1970. 
 



ПРЕРАСТВАНЕ НА СТРАХА КЪМ АГРЕСИЯ ПРИ ДЕВОЙКИТЕ И 
МЛАДЕЖИТЕ ДО 15 ГОДИНИ (8-9 КЛАС) 

 
Калфова Лидия  

Mагистър-психолог - ЕТ "Тоска Христева" 
 

Представя се структурата на авторско-диагностичното изследване (2003-2004 г.) за установяване на 
прерастване на страха към агресия при девойките и младежите до 15 години (8-9 клас). 
Апробиран е следният тест: тестът за агресивност на Бъс-Дюрки. Коментират се резултатите с цел да 
се намалят и овладеят страховете и прерастването им в агресия. 
 
Presented is the structure of author's diagnostic survey (2003-2004) aiming to establish development of fear 
into aggression in young girls and boys aged up to 15 (8th - 9th grade). 
Approved is the following test: Buss-Durkee Hostility Inventory. The results are commented with the purpose 
of reducing and coping with fear and preventing it from developing into aggression. 

 
 Страхът е жизнено необходима реакция и опит. Той служи за преодоляването на 
реални и въображаеми заплахи. Страхът обзема целия човек. Той винаги е психичен и 
телесен. Страхът обхваща всички възприятни, представни и поведенчески нива на човека. 
Той често е колкото телесен, толкова и душевен товар и се разпростира от неврохимично-
молекулярното равнище, през индивидуалното преживявавен, до обществената сфера и 
философско-технологичните схващания за живота. 
 Поразително е, че нашата психика се оказва твърде богата, неизчерпаема и по-
дълбока, отколкото сме си представяли. Зигмунд Фройд и Карл Юнг установяват, че 
зоната на безсъзнанието се оказва безпределна. Тя събира в себе си безчислено множество 
феномени, разкриващи света на психическите феномени. В хода на експериментите хората 
изпитват усещания, свързани със смъртта и повторението на раждането. 
 Професор Тодор Георгиев Ташев в книгата си "Метаморфоза на страха" твърди, че 
най-просто казано, страхът е неудоволствена човешка емоция, която възниква при реална 
или предполагаема опасност за индивида и се изразява във вътрешно напрежение, 
неспокойствие и възбуда стигащи понякога до паника. Съвременното схващане на страха 
води началото си от Kierkegaard и това схващане е едно от основните в съвременния 
философски и медицински, по-скоро психотерапевтичен, екзистенционализъм, към който 
се числят: нека споменем най-известните Karl Jaspers (1883-1969); Martin Heideger (1889-
1976); Jean Paue Sartre (1905-1980); Albert Camus (1913-1960) и др. Най-синтезирано и 
изразително за страха дава W. Schulte (1961). Той пише "страхът е едно мъчително 
неопределено витално чувство на притеснение (Beengung), в което човек се чувства 
безсилен, изоставен на произвола на съдбата, на непознатото, на приближаващото се и 
неотстранимото, без да съществува възможност за изход или помощ". Страхът е винаги 
нещо телесно, душевно и духовно. А според И. П. Павлов - страхът е проява на 
пасивноотбранителния рефлекс.  
 Според етолозите K. Zorenz (1965) u N. Tinbergen (1966) страхът е вредна, 
инстинктивна проява в рамките на емоционалната реактивност. А Fr. Fiemann (1981) е 
убеден, чес страхът настъпва винаги, когато се намираме в сигуация, за която не сме или 
още не сме напълно дораснали. 
 Страхът възниква при непознати ситуации, при трудни за решаване проблеми, при 
тежки конфликти. 
 "За преодоляване на страха е необходима не само смелост, но и промяна на начина 
на мислене" - д-р Д. Калчев. Според същия автор - "Господари на съдбата си" - 1999 той 
отговаря на въпроса: "От какво наистина се страхуват девойките и младежито до 15 
години: 1. Да говорят пред публика; 2. От несигурност в себе си; 3. От възможността да 
вземем неправилно решение; 4. От интимност  с някого; 5. От смяна или загуба на работа; 
6. Да бъдем сами; 7. От напредваща възраст; 8. Да управляваме автомобил; 9. Да не 
загубим този, когото обичаме; 10. Да прекратим дадена връзка. 



 Девойките и юношите ежедневно са подложени на стрес. В много случаи този стрес 
преминава в агресия. Тези фактори се оформят в този ред: 

1. Непосредствена опасност 
2. Личен пример 
3. Разказ от друго лице 
4. Филмови герои 
5. Пресата 
6. Телевизията 

 Видният американски психолог, доктор по философия, професор по психология Е. 
Изарад в своя труд "Емоции на човека" обръща внимание на това, че страхът се явява най-
опасен от всички емоции, че "интензивният" страх може да доведе даже до смърт, че 
страхът е не само заплаха на човешката психика, а и за физическото съсществувание, 
когато той преминава в по-широки и по-големи размери - в агресия. 
 Изследванията показват, че при учениците от 8 - 9 клас могат да се получат големи и 
опасни поражения поради недостатъчен жизнен опит, по-голямата неустойчивост на 
психичните процеси, податливостта на внушенията. Проблемът пред училището и 
семейстовото е как да се осигури такъв живот на децата, че те да запазят своето здраве, 
личностна цялост, психическа устойчивост, увереност в себе си и оптимизъм. Да се 
изолират децата от конкретна или даже ексремални ситуации е невъзможно. Училищната 
среда също носи своите опасности. Междуличностните отношения в групата (класа), в 
приятелския кръг, взаимоотношенията "учител - ученици" поставят на изпитание на един 
път нервно и психическата издръжливост особено на децата с лабилна нервна система. В 
някои от тях се създава една постоянна тревожност, психическа напрегнатост с опасни 
последици. Следователно, проблемът, който се поставя от обективната логика на 
обстоятелствата е: ако емоционалното състояние на страха не може да се избегне, то това 
състояние би трябвало да бъде средство за самозащита на детето. От нервно-
физиологическа гледна точка е точно така. Външните дразнители, предизвикващи 
психическа възбуда от типа на страха подтикват към реакция. Индивида, чрез която той 
защитава себе си (органически и психически). Емоционалното напрежение трябва да се 
преживее, за да настъпи адаптимният процес. Изживеният страх, само като заплаха е най-
опасното състояние на личността. Училището трябва да помага на учениците да се 
адаптират към измененията в средата - към тези условия, които му влияят отрицателно и 
не могат да се отстраняват за дадено време или пък не бива да се отстраняват, поради 
друга необходимост в прехода към юношеството и в самото него, макар, че нараства 
познавателно-ориентиращата мотивация и светогледния потенциал, опасностите от 
страхови въздействия и вътрешни страхови самовнушения не изчезват. Изменят се 
външно поведенческите им характеристики, остават по-прикрити и по-сложни и оттам 
последиците могат да бъдат по-сложни. 
 Познаваме следните фобии по съдържание: 

1. Обектни - т.е. те имат предизвикващ страха обект, който може да бъде предмет, 
животно, определен индивид; 

2. Ситуатавни - т.е. когато фобийният страх е свързан с някаква ситуация, например 
природно явление, струпване на много хора, тъмнина и самота; 

3. Социални - такива фобии, които възникват и се подхранват при социалните 
контакти на индивида, например участие в празненства, тържества, посещения при 
близки, хранене с други лица - познати и непознати; 
 Тук моята задача в настоящият труд е не само да се разкрие един възможен спектър 
от обстоятелства, предизвикващи страха в юношата, но и да се изясни въз основа на 
събрания емпиричен материал: 

1. Самозащитната роля на страха 
2. Сложните взаимоотношения между застрашаващите индивида и околните 

опасности от различен порядък 



3. Отреагиране  
 Ще бъде фиксирано вниманието ни върху един такъв въпрос като този за 
възможностите и волевите усилия на изграждащата се личност на юношата, до овладяване 
страховото преживяване и да се освободят от него и обратната невъзможността да се 
справят своевременно с някои типични дразнители и да се затормозяват психически за 
различно продължително време. Тезата ни е, че и в тази възраст запазването на личността, 
на нейната автономия преди всичко, е възможно, когато не се позволява на страха не да не 
настъпи (това е почти невъзможно), а ако се превърне в източник на нейната самозащита 
чрез бързо разтоварване от психическото напрежение и тревожност и преодоляване на 
настъпилата временно неадаптация, а така също чрез повишаване устойчивостта на 
характера и светогледа. 
 Съществуват пет истини за страха според Д. Калчев: 

1. Страхът никога няма да си отиде с нашето израстване 
2. Единственият начин да се почувстваме добре в себе си, е да отидем и направим 

това, което ни спира. 
3. Единственият начин да се отървем от страха, да направим нещо е да отидем и да 

го направим. 
4. Не само ние ще изпитваме страх, когато правим нещо ново, или попаднем в 

непозната ситуация - територия, а и всеки друг. 
5. Пробивът през страха ще бъде по-малък стрес от този на живот, живян с 

постянен страх от безпомощност. 
6. Ако си храбър, страхът ще се бои от теб. 

 Изард отбелязва, че страхът може да служи като предупреждаващ сигнал и да 
измени направлението на мислите и поведението, а от социално-биологична гледна точка, 
може да се усилват социалните връзки така, че този страх да прерастне в агресия. 
 Този труд се изгражда на изследване, в което се използват различни методи. Заедно с 
набюдението са застъпени и такива социологически методи като анкетата, интервюто и 
теста. Във връзка с това подчертавам, че съм се ръководила от цялостна програма за 
изследване, която предварително разработих. Проведени са анкети в паралелки от 8a u 8б 
класове включетелно в СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив. Проследих и 
степенувах кога и от какво се страхуват юношите. На първо място е посочен страхът от 
престъпника - една от най-разпространените страхови прояви, които са свързани и с 
предстраховите психически състояния - напрегнатост и особена тревожност. 
Престъпникът - обладан от агресия не можещ да овладее своите безумни желания за 
отмъщение е готов да нарани, убие, причини болка и руши. Ако в конкретен план 
разгледаме опасностите от човека срещу човека несъмнено бихме стигнали до 
песимистичния извод за "злата" природа на човешкото общество, за неизживяното 
животинско и още повече за изобретателното човешко в името на собствения интерес да 
се наврежда, да се заплашват останалите, да се извлича полза в най-грубия смисъл на 
думата, да се заканва, изнудва, притеснява, насилва - това е форма на агресия. 
 Всичко това дава отражение върху юношеската възраст. Първо, чрез цялата 
постъпваща по различен начин информация и чрез слуховете; второ - чрез широко 
навлизане на престъпността сред малолетните. На второ място е посочен страхът в 
училище, освен от външни фактори - силно физически и агресивни съученици, учители, 
които застрашават с ниски оценки, родители. Филмови герои представени като вампири, 
заедно с пияници в най-голяма степен нояст страх пак на учениците от 8-ми клас. Страхът 
да не ме посочат, показва, че учебната работа в училище не е преодоляло механичното 
отделяне на субекта и обекта в учебната дейност. Заплахата от престъпността на първо 
място - нападение, грабежи, убийства, изнасилвания, от тероризиране, по-общо от 
насилие. Изнасилванията се посочват по-често, но не непременно на първо място. 
Съвременната престъпна обстановка в страната дава също своето отражение за 
несигурност на индивида. Б.С. е на 15 г. затормозена "от комплекс от опасност": "Да не ме 



нападнат, да не ме отвлекат, да не ме заплашват с нещо". Едно такова състояние може да 
доведе до повсеместно подозрение, неверие, до една постоянна тревога, че винаги може да 
се случи нещо лошо. Пл. Ц. - 15 годишна определя , че най-силно се страхува от това да не 
загуби облика си - "душевния и външния". Тя се страхува от баща си, а в училище от 
учители със стари и рамкови разбирания, ограничени в собствената си специалност. 
Поводът на страх, приписван до момента на анкетирането, при 15 годишните, на първо 
място, се свързва с непосредствената опасност - 25 отговора, второ с личен спомен - 19, 
трето с разказ на друго лице и чак след това въздействието на кино, телевизионни филми 
и видео. 
 Сравнително най-голяма част от анкетираните посочват, че възприемат смъртта като 
нещо далечно и незаслужаващо тревога - около 25 %. Когато заплахата е конкретна и вече 
застрашения е информиран за нея, но все пак тя е внезапна - нараства в тревога - над 50 % 
от анкетираните. Спокойно изчакват по-нататъшния ход на нещата - 20 %. Страхът от 
възмездие доминира в 25 %, а 30 % биха изпълнявали задълженията си с тягостно чувство, 
а най-много  - 45 % с чувство на обществен дълг. Друго проучване - за постоянен страх от 
грешки - 10 %, но много висок за състоянието на такъв страх - понякога - 55 % за 
осмокласниците. Само 5 са посочили, че не се страхуват от грешки. Само 31 % от 
анкетираните сочат, че не изпитват страх от бъдещето. 14-15 годишните описват страха 
като: "Сърцето ми почва да тупти и чувствам, че стомахът ми се свива като буца", 
"започвам да се потя и ми се учестява дишането", "усещам тежест в мен", "побиват ме 
тръпки", "сякаш нещо студено преминава в мен", "умът ми се блокира". Една девойка 
сподели, че наред със страха я обзема и ярост. Л. С. - 15 годишна, споделя, че при страх 
усеща тръпки и за да избегне това състояние, започва да се смее от самосебе си. 
Отношението към околните е свързано със самоцащитата на себе си. В два от отговорите 
се съдържа отношение към околните по време на страх, по-точно на тези, които могат да 
го забележат. "Старая се да го прикривам" и "старая се хората около мен да не го 
почувстват". Това са хора със силно развито ЕГО. Явно е че, Фройд  остава винаги 
последователен, когато обосновава причините за дадени психически състояния. 
Основният аспект на обяснение е този на подсъзнателно начало. Емоциите, които 
характеризират страха като състояние, събуждат отреагирането - т.е. ответната реакция. 
Динамиката изисква и предизвиква динамиката на ответи. В обратния случай - при 
забавянето му, за индивида последиците може би са гибелни. Без съмнение много са 
случаите, когато емоционалното равновесие на индивида е нарушено и възможностите за 
самоконтрол понижени и саморегулирането по необходимост трябва да настъпи макар в 
един по-късен момент, ако той не настъпи, ситуацията не може да се овладее и това 
създава почва за агресия. 
 При силния страх, според Ян Лупян наистина в първия момент настъпва вцепенение, 
"което сковава мускулите, парализира волята, ала след това рязко се активизира 
двигателната дейност. Мозъкът започва трескаво да анализира възможните варианти за 
излизане от опасната ситуация. Интензивното мислене е път за спасение. В началото 
мислите сякаш са хаотични: "идват ми сто на ум", но в последствие редът им става по-
определен - това може да се отнесе към така нареченото "овладяване на човека и 
възможните решения изкристализират. 
 Ерих Фром подчертава, че във възможността да се стигне до спасително решение - 
това е големият човешки шанс. 
 Уйлям Джемс отбелязва, че "много от това, което наричаме зло, често може да се 
обърне в ободряващо и вдъхновяващо добро по пътя на простата промяна на настроенията 
на страдащия - от страх и отчаяние трябва да се премине към борба. 
 Извод: Следователно, само "ЗЛО" може да угнети, да съсипе, парализира волята, но 
може да се получи и обратното - да я мобилизира. Борбата е тази форма, която във всички 
случаи е резултат на действителност и на висок дух. Преодоляването на страха зависи в 
значителна степен от неподготвеността за възникналата ситуация. Но както показва 



животът, в много случаи човек зависи от - устойчивостта на нервната система, от волята й 
като цяло, от характера на личността, от възможността на психическа транформация на 
отрицателното в положителното преживяване, от светогледа, междуличностните 
взаимоотношения, от личния пример, от самоконтрола, от високия морал, от 
самооценката. 
 На психолозите е известно, че според теорията на Фестингер когнитивният дисонанс 
е състояние на индивида, което възниква поради несъвместимостта на различни 
когнитивни елементи - представи, знания и ценности. 
 Покъртителен пример дава С. Соловейчик: Убита е девойка, ученичка в техникум, 
първокурсничка, от осем удара с нож. Откритието на следствието е изненадващо - 
убийството е извършено от приятелката на жертвата с цел да вземе пари и си купи 
мечтаното дамско палто. Следствието не установява нарушение в психиката. Мнението на 
автора на документалната повест А. Ваксберг, който пръв публикува този случай е, че 
действали някакви неутолими комплекси, готови да се взривят при неочаквани поврати на 
събитията. Но в този случай не липсва парадокса: нима възпитанието е безсилно? Нима 
педагогиката като практика не способства да се създаде стабилен самоконтрол пред 
злото? Нима човек е безсилен пред тласъците на подсъзнанието? Колкото и широк да е 
диапазонът на тези въпроси, той се свежда в края на кашищата до съотношението - 
съзнателно и подсъзнателно до морално-волевите качества и задръжки пред пристъпите 
на подсъзнанието. Става дума за това подсъзнателно, което влиза в разрез с тях. 
 Верният извод е, че достойната личност е тази, която отговаря на изискванията на 
своето време. Не страхът от живота, от бъдещето с неговите нови изисквания, а 
увереността, че е възможно човек да се изяви пълноценно в новите условия - ето това би 
трябвало да бъде квинтесенцията на философията на тези, които навлизат в прехода от 
юношество към отговорната възраст, която е ядрото на човешкия живот. А дългът на 
възрастните, на родителите и учителите, особено със своите знания и опит, ръководени от 
чувството за гражданска отговорност е да въздействат за внедряване в личността на 
благородни чувства, разумност и гражданска отговорност - качества, в които се крие 
ключът на това, което наричамe МИСИЯ НА ЧОВЕКА ДА БЪДЕ ЧОВЕК. 

 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

 
 1. Тест за агресивност на Бъс-Дюрки - въпросникът включва 75 въпроса. 
 Анкетирани са 30 момичета, на възраст 14 - 15 години, от 8а,б,в класове от СОУ 
"Свети Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив, април 2004 год. 
 Анкетирани са 30 момчета, на възраст 14 - 15 години, от 8а,б,в класове от СОУ "Свети 
Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив, април 2004 год. 
 Шифър: 
 ТА - телесна агресия 
 АР - агресия на различни дразнители 
 Л - лъжа (социална желателност) 
 ВА  - вербална агресия 
 АН - агресивно настроение 
 ИА - инициирана агресия 
 РО - ревност и образа 
 ОП - опозиционно поведение 
 ВСА - вина след агресия 
 
 2. Когато сумата на положителните отговори надхвърля 50 % от всички отговори се 
приема наличие на агресивност 
 



 3. При общ процент по преобладаващото число скали или по преобладаващото число 
айтеми над 50 % се приема агресивност 
 
 МОМИЧЕТА: 
 Сумата от положителните отговори, надхвърлила 50 % от всички анкетирани 
девойки е 5, следователно има 5 % наличие на агресивност. 
 
 МОМЧЕТА: 
 Сумата от положителните отговори надхвърлила 50 % от анкетираните младежи е 9, 
следователно при момчетата има 9 % наличие на агресивност. 
 
 
Тест: ЗА АГРЕСИВНОСТ НА БЪС-ДЮРКИ 

 
МОМИЧЕТА    СОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - Пловдив 

 
№ 
по 
ред 

Име, 
фамил

ия 

възраст / 
клас агресия 

Общ 
брой 
точки 

   ТА АР ВА АН ИА РО ОП ВСА Л  
1 М. Г. 15 г. / 8а кл. 2 5 5 3 3 3 1 2 5 29 
2 Д. М. 14 г. / 8а кл. 5 2 5 2 1 1 2 4 7 29 
3 Ф. Й. 15 г. / 8а кл. 4 4 6 2 2 1 4 5 10 38 
4 Р. Е. 14 г. / 8а кл. - 1 5 4 2 3 - 4 9 28 
5 И. Й. Б. 14 г. / 8а кл. 5 3 4 6 4 3 3 4 6 38 
6 Н. И. 15 г. / 8а кл. 2 6 5 4 2 2 1 5 4 31 
7 Е. М. З. 14 г. / 8а кл. 1 - 6 1 2 - 1 1 6 18 
8 В. Д. 15 г. / 8а кл. 5 3 7 2 3 0 2 3 10 35 
9 Б. А. Я. 15 г. / 8а кл. 1 4 5 7 1 3 1 5 3 30 
10 Г. Д. 15 г. / 8а кл. 1 5 4 3 2 2 3 5 11 36 
11 В. Д. Г. 15 г. / 8б кл. 3 2 4 4 - 2 3 6 3 27 
12 М. А. 

А. 
14 г. / 8б кл. 3 2 6 7 3 8 3 5 6 43 

13 В. А. Т. 14 г. / 8б кл. 5 7 8 7 2 5 2 9 8 53 
14 М. И. 

Д. 
14 г. / 8б кл. 0 2 3 2 2 2 2 4 3 20 

15 Х. Р. Д. 14 г. / 8б кл. 2 3 7 4 2 5 4 4 6 37 
16 Х. С. 

М. 
14 г. / 8б кл. 3 3 7 3 2 5 4 4 8 39 

17 С. Л. 
П. 

14 г. / 8б кл. 4 6 7 3 5 4 4 9 10 52 

18 С. Т. 15 г. / 8б кл. 4 4 4 3 1 3 1 3 8 31 
19 Д. В. 14 г. / 8а кл. 5 6 7 2 4 5 5 6 8 48 
20 С. Б. Г. 15 г. / 8б кл. 4 7 7 8 1 4 0 3 8 42 
21 С. И. 

С. 
14 г. / 8в кл. 1 3 7 6 1 4 2 7 5 36 

22 Л. Ш. 15 г. / 8в кл. 4 7 7 7 2 5 4 7 9 53 
23 А. К. 

Л. 
14 г. / 8в кл. 0 6 5 3 1 3 0 6 10 34 

24 К. К. К. 15 г. / 8в кл. 2 3 5 8 1 4 4 6 7 40 



25 Й. С. 
К. 

15 г. / 8в кл. 4 3 5 4 2 2 2 3 7 33 

26 П. К. 15 г. / 8в кл. 7 7 6 5 6 5 3 3 12 54 
27 И. К. 15 г. / 8в кл. 6 7 7 7 6 5 3 2 11 55 
28 С. Н. 

Ц. 
14 г. / 8в кл. 1 4 3 4 2 2 0 9 6 31 

29 Н. Ш. 15 г. / 8в кл. 4 3 4 2 1 2 1 6 10 33 
30 Я. Я. 15 г. / 8в кл. 3 3 7 5 6 3 3 4 8 42 

 
20 април 2004 г. 

 
МОМЧЕТА    СОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - Пловдив 

 
№ 
по 
ред 

Име, 
фамилия 

възраст / 
клас агресия 

Общ 
брой 
точки 

   ТА АР ВА АН ИА РО ОП ВСА Л  
1 E. З. У. 14 г. / 8а кл. 6 5 6 8 6 7 7 4 6 55 
2 С. Д. В. 15 г. / 8а кл. 5 5 8 8 6 5 6 5 4 53 
3 К. К. К. 15 г. / 8а кл. 9 5 9 10 2 3 4 3 2 47 
4 М. Ц. 14 г. / 8а кл. 8 3 10 8 6 5 6 4 7 57 
5 П. Ю. Д. 15 г. / 8а кл. 7 5 5 10 6 6 2 3 5 49 
6 Н. Л. 15 г. / 8а кл. 3 0 8 6 4 3 3 2 4 33 
7 А. Б. 15 г. / 8а кл. 4 1 9 8 4 8 3 2 5 44 
8 И. Й. Б. 15 г. / 8а кл. 7 6 9 6 6 9 7 5 2 57 
9 И. Х. 14 г. / 8а кл. 6 5 4 7 3 4 1 2 3 35 
10 В. П. 15 г. / 8а кл. 3 4 8 7 5 6 5 2 5 45 
11 П. А. Д. 15 г. / 8в кл. 9 4 6 9 3 5 4 1 4 45 
12 Д. Г. Б. 15 г. / 8в кл. 3 9 7 8 3 4 4 4 4 46 
13 Д. Т. 15 г. / 8в кл. 5 8 8 9 6 3 3 2 6 50 
14 В. Й. И. 14 г. / 8в кл. 7 4 9 10 7 5 6 5 3 56 
15 А. П. С. 14 г. / 8в кл. 0 4 8 7 2 3 0 1 3 28 
16 Н. К. 15 г. / 8в кл. 8 7 10 9 5 9 5 5 5 63 
17 М. С. Л. 14 г. / 8в кл. 4 5 9 8 8 2 4 3 4 47 
18 Е. С. С. 14 г. / 8в кл. 5 6 6 9 2 5 3 4 6 46 
19 С. О. Г. 15 г. / 8в кл. 6 5 7 9 5 4 1 1 3 41 
20 Т. З. С. 14 г. / 8а кл. 9 6 8 10 4 8 8 4 9 66 
21 И. Г. П. 14 г. / 8а кл. 3 7 10 7 1 4 3 1 2 38 
22 Г. Б. К. 14 г. / 8б кл. 6 6 7 6 6 7 5 1 7 51 
23 Х. Г. И. 15 г. / 8б кл. 3 8 9 7 4 8 6 1 1 47 
24 Т. И. Г. 14 г. / 8а кл. 9 7 7 7 1 9 5 4 2 51 
25 Д. К. И. 14 г. / 8а кл. 10 5 7 8 3 4 2 1 1 41 
26 Д. В. Д. 14 г. / 8а кл. 10 3 10 7 3 4 2 1 1 42 
27 Б. Т. Г. 15 г. / 8а кл. 4 5 10 5 5 4 2 1 6 42 
28 А. С. П. 14 г. / 8а кл. 7 4 6 9 5 8 1 3 7 50 
29 М. И. И. 14 г. / 8а кл. 5 5 9 8 5 4 5 2 5 48 
30 Р. П. 15 г. / 8в кл. 5 8 6 8 5 2 3 2 6 45 



 
20 април 2004 г. 
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НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ 
И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В ДЪРЖАВАТА 

 
Колчева Надя  

Докторант – катедра “Обща, експериментална и генетична психология”, Софийски 
университет “Св. Климент Охридски” 

 
В доклада се разглежда приложния аспект на научните изследвания в областта на детското развитие. 
Разглеждат се възможностите за изследвания на детското развитие в периода на преход и промени в 
обществото. Обръща се внимание на социалните промени и влиянието им върху развитието, 
отглеждането и възпитанието на децата – бедност, промени в структурата на семейството, развод, 
трудовата заетост на майките, вида и качеството на детската грижа и др. Представя се как научните 
открития могат да се използват, за да се подобри социалната политика и да се предоставят насоки за 
разработване и реализиране на програми за повишаване качеството на живот на детето и 
семейството. Акцентира се върху тезата за реципрочната връзка между научните изследвания в 
областта на детското развитие и социалната политика. 
 
Paper reviews applied aspect of research in child development. Options for research in child development are 
discussed in situation of transition and changes in society. Attention is paid to social changes and their impact 
on development, raising and educating children – poverty, changes in the family structure, divorce, maternal 
employment, type and quality of child care, etc. It is presented how scientific studies can be utilized for 
improvements in social policy and providing directions for design and realization of programs for improving 
quality of life of children and their families. Emphasized is on reciprocal link between research in child 
development and social policy.  
 
 

Интеграцията на научните изследвания в областта на детското развитие и 
социалната политика е от съществено значение за развитието и напредъка и в двете 
области. Това би следвало да се изразява в разбирането сред изследователите, че част от 
тяхната работа трябва да бъде практически насочена, т.е. към разрешаването на настоящи 
проблеми на децата и техните семейства, а политиците и отговорните за социалната 
политика да се ползват от научните изследвания и техните открития за подобряване 
качеството на живот. Познанията от научните изследвания може в голяма степен да 
подпомогнат взимането на политически решения по отношение на социалната политика, 
както и да предоставят насоки за тяхното прилагане [31]. 

Подобна насоченост е забелязана в САЩ края на 80-те, началото на 90-те години. 
Horowitz и O'Brien [12] подчертават тенденцията към интегриране на научните изследвания в 
детската психология и социалната политика, отбелязвайки, че много изследователи правят 
съзнателни усилия да свържат темите за развитието – дори тези ориентирани към строго 
научни изследвания – директно към въпроси на здравето и благополучието на децата като 
отражение на социалната политика. Няколко неща предшестват тази тенденция и най-вече 
приложението през 60-те и 70-те на социални програми спонсорирани от правителството на 
САЩ. Това дава възможност на психолозите да приложат техните знания и умения в нова 
област на изучаване като детските служби, които преди това не се ползват с вниманието на 
научната общност [7, 5]. Друго, което дава тласък на включването на психолозите в 
проблематиката на социалната политика са:  

По-голямото осъзнаване сред изследователите на реципрочността на основните и 
приложни научни изследвания и необходимостта да прилагат и двата типа изследвания при 
изучаване на децата [5]; 

 Разбирането, че влияние се оказва върху децата не само от тяхното непосредствено 
социално обкръжение, но и от аспектите на по-големи и по отдалечени социални 
системи като училището, работното място, общността, правителството, средствата 
за масова информация.  

Като резултат от новото разбиране психолозите разширяват своите проучвания и 
включват екологични изследвания, изучаващи развитието в рамките на по-широк социален 



контекст [3]. Също така започва провеждането на изследвания за влиянието на социалните 
промени върху живота на децата [5], изследвайки такива въпроси като заетостта на майките, 
дневните грижи при бебетата и малките деца, развода, семейното насилие, бременността в 
тинейджърска възраст и др.под. 

 
Как откритията от научните изследвания може да бъдат използвани за изясняване на 

политическите възможности и за предоставяне на насоки за разработване и прилагане на 
програми за подобряване качеството на живот на децата и техните семейства?  

Пред психолозите съществуват многобройни възможности за приноси при взимането и 
осъществяването на решенията в социалната политика, но ефективността им зависи не само от 
техните познания в резултат на научни изследвания, но също така и на тяхната информираност 
по отношение на политическите процеси и способността им да работят с политици и 
законотворци.  

 
Интеграция на научните изследвания в детската психология и социалните изследвания 
Научните иследавнията, с предмет влиянието на социалните промени върху живота на децата 
имат значими приложения. Последните години са период на стремителни промени в 
икономиката, трудовата заетост, семейните патерни и възрастовата структура на населението не 
само в страните в преход (каквато е България), но и в другите европейски страни и САЩ като 
цяло. Тези промени оказват влияние върху израстването и развитието на децата, върху тяхното 
здраве, постижения, поведение и благополучие [5]. Тези индикатори предоставят база за 
разбиране на факторите, влияещи върху развитието, както и ценни данни за 
благоприятстването на идентифицирането и удовлетворяване на потребностите на децата и 
техните семейства.  

Въз основа на подобни данни се отбелязва, че децата са изправени пред многобройни 
проблеми по отношение на здравеопазването и психологическото им благополучие. 
Установено е, че голям брой деца имат сериозни проблеми от депресия и самоубийство до 
поведенчески отклонения и девиантни прояви [5]. Комисията към Института по медицина 
[14] установява, че в САЩ 12% от децата под 18 години имат диагностицирани психични 
проблеми, а голям брой други деца показват индикации за проблеми като злоупотреба с 
вещества, отпадане от училище, ранна бременност. Въпреки че има нужда от още научни 
изследвания за установяване на детерминантите на психичните заболявания в детска възраст 
предполага се, че разнообразни биологични, психологични, социални и средови фактори са 
включени като причини и че тези фактори могат да взаимодействат за увеличаване на 
податливостта към проблеми и/или дефицити в психичното развитие.  

От най-голяма важност за политиците и хората, работещи за детското развитие и 
благополучие са социалните и средови рискови фактори, свързани със започването на 
психичните дисфункции при все повече деца [25]. Много от тези рискови фактори са бедност 
[5], физическо и сексуално насилие [16], нестабилност в семейната среда [23, 24]. 
Откритията на учени и психолози могат в голяма степен да повлияят върху решенията в 
социалната политика. 
 
Изследвания върху социалните промени, влияещи на децата 

Ползите от въвличането в социалната политика за психолозите включва не само 
възможности да допринесат за благополучието на децата, но също така и нови възможности за 
научни изследвания. Пример за това са изследванията върху бащинството. Бащите винаги са 
играли важна роля в живота на децата, но едва от края на 20-ти век психолозите по-усилено 
изучават взаимоотношенията бащи деца и влиянието, което те имат върху живота на детето. 
Този научен интерес донякъде е провокиран от промените в традиционните роли на мъжете и 
жените и политическите изменения, присъщи на тези промени.  

Многобройни социални промени оказват влияние върху децата и в същото време 
предоставят нови възможности за научни изследвания. Такива са бедността, промените в 



структурата на семейството, разводите, трудовата заетост на родителите и по-специално на 
майките, детските заведения и качеството на детските грижи в тях. 
 
Деца и бедност. 

През последните години като световна тенденция се забелязва увеличаване на броя на 
децата, живеещи в бедност. Причина за това са различни фактори. Един от тях са сривовете в 
икономиката, резултат, на които е по-ниското заплащане. Това води до потребност от трудова 
заетост на майката. Икономическата ситуация е още по-лоша при семействата с един родител. 
Обикновено самотните родители са жени, а според икономическите статистики те получават 
по-ниско заплащане от мъжете.  

Според научни изследвания последствията за децата от бедността са многобройни, 
включително заплаха за физическото им и психическо развитие и благополучие. 
Изследователите установяват, че бедността се асоциира с по-нискокачествени пренатални 
грижи, недохранване, раждане на бебета с ниско родилно тегло, фактори, от които могат да 
последват дефицити в психичното развитие, нарушения, обучителни трудности и редица други 
проблеми на развитието [18]. Стреса на средата и чувството на бедност се свързват с ниски 
постижения в училище и ментални дисфункции при децата [1, 14]. 

Разбирането на тези и други последствия от живеенето в бедност може да допринесе за 
редица насоки в социалната политика. Чрез изследвания на влиянието на бедността при децата 
може да се стигне до нови идеи за научни изследвания и открития на други влияния на средата 
върху детското развитие. За съжаление критичен е процента на хората, живеещи в лоши 
икономически условия и у нас. 
 
Промени в живота на семейството. 

Други значими социални промени през последните години са трансформациите в 
семейния живот. Психолозите като цяло са единодушни, че въпреки радикалните промени, 
които претърпява семейството през последните десетилетия, тя си остава най-важната 
институция, оказваща влияние върху израстването и развитието на децата. Изследователите би 
следвало да обърнат внимание на различните формати семейства. Традиционното нуклеарно 
семейство, в което бащата работи, майката е домакиня и имат 2-3 деца все по-рядко се среща. 
То се оказва само един от различните контексти, в които би следвало да се изследва детското 
развитие. Други форми на семейства са семейства с двама работещи родители, самотни 
родители, съвместно съжителство, т.нар. реконструирани или разширени семейства.  

Промените в семейната структура сама по себе си може да не е стресираща за децата. 
По-скоро факторите, свързани с тези промени действат като стресори. Например, може да 
няма значение това, че детето живее в семейство на самотен родител, но голям брой от тези 
семейства са с нисък социален статус, под стрес и обикновено жени са глава на семейството. 
Децата в тях са изложени на риск да изпитат последствията на живот в по-лоша икономическа 
и социална среда. Необходимостта от социална подкрепа може да е по-голяма, а достъпа до 
нея е важен медиатор за негативните последствия от стреса. 
 
Развод. 

Друга промяна в семейния живот е нарастващия ръст на разводите. В голяма част от тях, 
неизменно са въвлечени и деца. Те освен, че преживяват развода на родителите си голяма част 
от тях по-късно преживяват повторното омъжване на единия или и на двамата си родители, 
както и всички промени свързани с това. 

Според някои изследователи развода е нещо позитивно. Те отбелязват, че развода 
намалява нещастните, „унищожителни” семейства, в които родителите стоят заедно само 
заради децата или по някаква друга причина. Въпреки, че развода може да се разглежда като 
позитивно решение на  „унищожителния” семеен живот, той може да има и доста негативни 
последици за цялото семейство, особено за децата. За децата развода не е само едно събитие, а 
по-скоро серия от събития, всяко, от които изисква промяна и приспособяване към нея. 



Промените се съсредоточават около промяната на семейния живот преди развода, липсата на 
равновесие и организация последващи развода, експериментирането на различни механизми за 
справяне, битови промени и отношения, евентуална реорганизация и достигане до баланс. 
Домакинства, в които се е случил развод се характеризират с повишена неорганизираност и 
със значителни промени при управлението на децата, включително непоследователност в 
дисциплината, намалена комуникация и възпитание и поддържането на някои очаквания за 
зряло поведение на децата [5]. 

Почти всичски деца преживяват развода и промените след него като болезнено [5, 9]. 
Дори деца, които разбират развода на родителрите си като нещо позитивно преживяват 
значителен стрес при разпадането на семейството. Децата в голяма степен се различават по 
реакциите си и адаптацията към развода. Някои са крайно негативни, други са тихи и унили, 
трети променят успеха си в училище [5]. При някои деца се наблюдава добра адаптация по 
време на развода и непосредствено след това, но някои негативни последици се проявават в 
последствие [26, 27]. Последствията за развитието са най-големи при деца, за които развода е 
един от много други стресори. Например за някои деца развода носи не само емоционална 
болка, промени в начина на живот и промени във времето прекарано с родителя, на който не 
са присъдени родителските права, но също така промени и в икономически план. През 
последните години развода е социално приемливо явление, но това не означава, че облекчава 
болката, на въвлечените в него. 

Родителите също преживяват емоционален, психологически и икономически стрес [5]. 
Изследователи откриват, че някои родители изпитват такъв силен стрес, че неглижират децата, 
не обръщат внимание на болезнения опит, който те изживяват и не ги подготвят за това, което 
предстои [9]. Често разводите са свързани с дела за родителски права. Това често пъти е 
причина за огромен емоционален и психологически стрес за децата. Децата се въвличат в 
съдебни битки и права за посещение. Подобни битки може да продължат доста дълго. Съдът 
взима решение, което да е „най-добро за детето”. Съдии и адвокати, обаче често пъти не 
могат да определят кое ще е най-добро за детето. Би следвало този процес да се подпомага от 
психолози или да се създаде психологическа служба към съда с подобна функция.  

Безброй други въпроси, свързани с развода и неговото влияние са изследвани и 
предстои да се изследват. Целта тук е не изчерпателност, а изясняването на това, че развода 
като явление има доста големи последствия. Разбирането за това как то влияе върху децата 
би следвало да се има в предвид от хората, работещи с деца и семейства и съответно да е 
база за взимане на социални решения. По отношение на социалната политика тук може да се 
мисли за мерки от различен характер. Една от насоките е разработването и реализирането на 
програми с различен характер - информационен, превантивен, за допълнителна 
квалификация на специалистите, работещи с деца и семейства, програми за подкрепа на деца 
на разведени родители, както и на самите родители и др., биха дали значителни резултати. 
Учителите, например би следвало да са наясно с тези влияния и да са чувствителни към 
промените в поведението на децата в училище или детската градина. Би следвало да се 
предвиди психологическа помощ за децата и родителите незабавно при стартиране на 
процедура на развод. Възможни са и мерки от институционален характер. Вариантите за 
използване на услугите на медиатори и извънсъдебни споразумения биха редуцирали стреса, 
на който са подложени всички в семейството и деца и родители.  
 
Трудова заетост на майките. 

През последните десетилетия все по-голям брой жени са трудово заети. Тази промяна е 
поради икономически причини и е свързана с промени по отношение нагласите към ролите на 
жените. Трудовата заетост на жените води до необходимостта от институционализирани 
грижи за децата в семейството. При по-малките деца научни изследвания установяват 
негативни ефекти. Смята се, че отглеждането вън от дома от най-ранна възраст оказва влияние 
върху отношенията на привързаност между детето и родителя [10, 11]. 



Според някои изследователи ключов фактор при грижите вън от дома е тяхното 
качество [19]. Според други изследователи децата, отглеждани в детски заведения се 
различават от връстниците си отглеждани в къщи, тъй като живеят в по-стресиращ семеен 
климат. За много деца това е реалност. Жените, които работят продължават да изпълняват и 
домашните си задължения и носят отговорността за отглеждане на децата, което създава 
огромен стрес [5, 10] и вина по отношение на компетенциите им като майки. В семейства с 
двама работещи родтели мъжете също изпитват стрес, вина и трудно балансират работата и 
семейния живот. Friedman [6] установява, че 40% от работещите родители – мъже и жени – 
споделят за преживяване на сериозни конфликти, вина и стрес.  

За много работещи родители стреса свързан с балансирането на работа и семеен живот 
се увеличава, когато е трудно да се намери детско заведение или това, което детето посещава 
не е добро. Това е една от важните задачи на отговорните за социалната политика лица.  

Сред изследователите съществува спор по отношение предимствата и недостатъците на 
отглеждане на децата вън от дома. Дали този вид грижа може да се сравни с грижите на 
майката е сложен и противоречив въпрос, но когато икономическата необходимост налага и 
двамата родители или самотния родител да работи грижата за децата вън от дома става 
необходимост. 
 
Детски заведения и грижите за децата. Качество на грижите. 

Обикновено по-малките деца се изпращат в детско заведение – детска ясла, детска 
градина, забавачница, занималня, детски центрове и др.под. Не винаги, обаче това е възможно. 
Когато родителите не могат да намерят подходящи варианти за грижа децата понякога се 
оставят сами в къщи или само с не много по-големи от тях братчета и сестричета. Броя на 
децата оставени на самоотглеждане (или оставени заключени в къщи) широко варира. 
Родителите не са много склонни да дават подобна информация. По данни броя на тези деца е 
доста  голям. Съществуват редица доклади за това дали самоотглеждането на децата има 
повече вреди или повече ползи. Те са с противоречиво съдържание. Някои изследователи не 
намират разлика между деца оглеждащи се сами и деца под непрекъснат контрол по 
отношение на показатели като самооценка, предразположеност към негативен натиск от 
връстници, размер на постижения [5, 22]. Според други самоотглеждането може да има 
положителни ефекти като напр. развитието на самостоятелност [5]. 

Все още обаче според някои изследвания самоотглеждането е потенциално опасно. 
Long and Long и Ginter [5] установяват, че деца оставяни сами са по-страхливи и по-
самотни, отколкото тези, за които се грижи възрастен. Garbarino [5] набляга на рисковете за 
безопасност на децата, оставени сами в къщи. Изследване в САЩ (Детройт) разкрива, че 1/6 
от пожарите в града са свързани с оставени сами в къщи деца. Richardson и колеги [21] 
установяват, че деца, отглеждащи се сами са по-предразположени към злоупотреба с вещества 
(алкохол, цигари, марихуана), отколкото децата отглеждани от възрастен.  

Друг аспект на грижата за децата вън от дома е нейната цена. Тя варира в зависимост от 
местоположението, типа грижа, възрастта на детето, качеството. Грижата за децата е голям 
разход за семейството и това е по-осезаемо за семейства с по-ниски доходи. Семействата с по-
високи доходи могат да си позволят по-висококачествени грижи. Въпреки, че за анализ на 
ефектите при детските грижи като цяло е необходимо да се предприемат още научни 
изследвания, то някои изследователи са съгласни с мнението, че много аспекти на детското 
развитие се влияят от качеството на ежедневната среда [5] и че влиянието върху децата ще е 
негативно при нискокачествени грижи [5, 18]. 

Психолозите чрез научни изследвания правят крачки напред при определяне на грижи с 
добро качество. Phillips [19] прави разграничаване между подходящи за развитието грижи, 
които отговарят на индивидуалните нужди на детето и грижите, които са просто пазене. 
Howes и Rubenstein [13] установяват, че качеството на грижите за детето, независимо в къщи, 
от роднини и близки или в детско заведение зависи от способностите на обгрижващия да 
обърне внимание на индивидуалните потребности на детето и да му предостави смислени 



социални условия за взаимодействие и комуникация. Други количествени критерии за  
качеството на грижата включват подходящо съотношение персонал-деца в детските 
заведения, в зависимост от възрастта на децата, броя на децата в групите, условията, нивото 
на обучение на обгрижващия [19]. 

Няма статистика колко деца получават добра или не толкова добра грижа. Освен 
държавните и общински детски заведения, съществуват много частни. Има и доста центрове 
и забавачки, които не са лицензирани. За тях съвсем липсва информация. Не е много ясно 
какво е положението в частните детски заведения. Не е сигурно, че децата получават 
качествена грижа дори в държавните и общински детските ясли и градини. Често срещано 
явление в тях е големия брой деца в групите. Това предразполага по-скоро към „пазене”, 
отколкото към грижа, ориентирана към развиване на способностите и индивидуалните 
потребности на детето. 

Друг аспект на качеството на грижите е нивото на обученост и тренираност на 
обгрижващите. Известен научен факт е, че важен фактор в детското развитие е качеството на 
комуникация, което детето има с възрастния. Децата имат нужда да бъдат отглеждани в 
среда, която е не само безопасна, но и развиваща. В тази връзка е от съществено значение 
хората, които се грижат за децата да имат нужната квалификация и умения.  

В САЩ още през 70-те години Американското бюро за детско развитие с помощта на 
национални институции, свързани с детското развитие, благополучие и социално обслужване 
създават консорциум - Child Development Associate Consortium (CDAC) – който се ангажира 
със задачата да повиши качеството на деската грижа в детските заведения. В последствие 
той се преобразува в неправителствена организация - CDA National Credential Program – 
която с помощта на водещи психолози и педагози разработва система за оценяване и 
акредитиране на служителите в детските заведения, ангажирани с предоставянето на детски 
грижи. По настоящем задачите на CDA се изпълняват от National Association for the Education 
of Young Children (NAEYC). NAEYC разширява дейността и освен предоставяните от CDA 
обучения и тренинги е разработила и предоставя ръководства и програми за работа с деца. 
Разработена е система за акредитация на детските заведения. Постигнат е и някакъв напредък 
по отношение очертаването на необходимостта от обучение в допълнителни умения и 
компетенции на работещите в детските заведения, както и при очертаването на качествените 
и количествени критерии за подобряване на условията чрез дейността на CDA и NAEYC. 
Това от своя страна е довело до допълнителни научни изследвания, които да проучат 
качеството на грижите, ролята на персонала, ефективността на проведеното обучение, 
както и други фактори, оказващи влияние върху качеството на грижата за децата. 

Използването на познанията от научните изследвания за разрешаването на този 
социален проблем илюстрират припокриването между социалната политика и научните 
изследвания в областта на детското развитие. Наличието на детски заведения, 
предоставящи качествени грижи за децата, предоставянето на адекватно и подходящо 
обучение на хората, които работят там, подобряване на условията са основни задачи на 
управляващите. 
 
Реципрочната връзка между научните изследвания в детската психология и 
социалната политика 

В свои изследвания Лаоса [5] установява, че деца от малцинствен произход в 
сравнение с техните връстници са в неравностойно положение по отношение на редица 
характеристики като напр. вербални умения, които се изискват за успешна адаптация към 
училищната среда. Според Лаоса една социална програма в тази насока за да е ефективна 
би следвало да приложи не само програми, които да елиминират неравенствата на 
етническа основа, но също така и програми, които да преодоляват неравенствата на 
езикова основа. Според него: „Политика, която осъществява едната, но не и другите цели 
без значение колко е ефективна, би се провалила в цялостното елиминиране на 
несъответствията между отделните етнически групи при представянето на децата.”  



Тези препоръки, основани на научни изследвания илюстрират необходимостта от 
включеност на изследователите в сферата на социалната политика и реципрочността, 
която съществува между научни изследвания и социална политика [12]. DeLone [4] набляга 
на тази реципрочност като отбелязва, че каквато и политика да се разработва за подпомагане 
развитието на децата, то тя трябва да се основанва на добра теория и на разбиране за това 
какво е развитието и как то протича. Приемайки аксиомата, че социалната политика по 
отношение на децата трябва да се основава на науката и в частност на психология на 
развитието Bronfenbrenner [2, 3] предполага, че науката пък от своя страна се нуждае от 
социалната политика, не само по отношение на напътствия за организационни дейности, но и 
за да й предостави жизнеспособност и валидност (vitality и validity). 

 Все още съществува празнина между научните изследвания и приложението на тези 
познания в социалната политика. Един от примерите за това е системата за отглеждане на 
деца без родители. Научно доказано е, че децата страдат при липсата на постоянство и 
сигурност в средата, в която живеят. Все още, обаче в системата за деца без родители те са 
местени от място на място за неопределени периоди от време. Няма ли да е по-добре да им се 
осигури постоянно място и подкрепяща среда? 

Пропастта между научните изследвания и социалната политика е още по-голяма при 
деца с дефицити в психичното развитие, въпреки че има разработени редица програмни 
подходи, които са доказано ефективни.  
 
Разбиране на проблемите и използването на научните изследвания в социалната 
политика 
Редица проблеми възпрепятстват използването на научните изследвания в социалната 
политика и допринасят за увеличаване на пропастта между научното познание и неговото 
приложение. Един от основните проблеми е липсата на финансови средства за обслужване 
на децата и семействата и неравномерното им разпределение тогава когато ги има.  

Maccoby, Kahn и Everett [5] изтъкват друг фактор, допринасящ за тази пропаст: 
„Взаимоотношенията между изследователи и политици по същество не са едни от 
лесните. Политиците понякога виждат изследователите като непрактични и могат да са 
скептични по отношение на политическите препоръки, идващи от тях. Според 
политиците изследователите не разбират сложността на достигането до консенсус на 
съперничащи си поддръжници или административни програми, които са  вече 
законоустановени. Изследователите от друга страна често виждат политиците като 
неискрени и твърде много склони на компромиси по въпроси, където компромисът не 
изглежда оправдан от гледна точка на изследователските открития.” 

Maccoby и колеги отбелязват, че често учените се възприемат като неспособни да 
предоставят ясни отговори на въпросите на политиците. Или погледнато от другата 
гледна точка политиците не задават въпросите по начин, който може да доведе до 
валидно и надеждно научно изследване. Този проблем възниква поради 
нереалистичните очаквания на част от политиците по отношение на типа въпроси, на 
които учените могат да отговорят и броя на изследванията, които е необходимо да се 
проведат, за да се стигне до необходимите отговори. Не винаги резултатите само от едно 
научно изследване са достатъчни, за да повлияят върху взимането на политическо 
решение. 

Друг фактор, които допринася за пропастта е, че политиците често нямат 
възможността да преценят и следователно да приложат познанията от научните 
изследвания на практика, тъй като тази информация не е достигнала до тях. Въпреки 
факта, че една от най-важните цели на науката е да се използва за подобряване живота и 
състоянието на обществото в САЩ е установено, че от всеки един долар похарчен за 
научни изследвания само един цент е похарчен за разпространение и приложение на 
постигнатите научни резултати и открития.  



Има няколко проблема със разпространението на ценни научни открития. Един от 
тях е, че няма установена система за разпространение на научните изследвания сред 
политиците. Има случаи учени да участват в ролята на експерти при взимането на 
решения, но това не е установена практика. 

Друг проблем е свързан с естеството на научните изследвания. Не винаги, 
резултатите от едно изследване са окончателни, за да бъдат разгласени. Понякога дори и 
без окончателни открития би следвало да се предприемат съответните мерки. Такъв е 
например случая с изследванията по въпроса за детската грижа. Едни открития не могат 
да се обявят за окончателни. Clarke-Stewart [5] отбелязва, че „политиката по въпроса за 
детските грижи трябва да се ръководи от реалността. Трудовата заетост на майките е 
факт. Въпросът днес не е дали децата трябва да се отглеждат в детски заведения, а как 
да направим тяхното отглеждане в тези условия подкрепящо развитието им.” 
 
Насоки за използването на научните изследвания в политиката. 

Разбирането на част от тези и други проблеми, възпрепятстващи прилагането на 
изследванията в политиката е важно, ако изследванията биха били приложени и имат 
главно влияние върху политиката. Lindblom [5] идентифицира четири основни насоки за 
изследователите, които да следват с цел да насърчат по-широкото използване на 
научните изследвания в политиката. Изследователите би следвало: 

1. Да взимат под внимание ценностите и интересите на цялото общество, 
отколкото на част от него 

2. Да следват практически ориентиран подход и да предлагат политика, която е 
гъвкава и имат възможност да спечелят политическа подкрепа 

3. Да са добре осведомени и отговорни за политическия процес 
4. Да отговорят  на нуждите  политиците и да им предоставят препоръки за 

действие на базата на наличните научни изследвания 
 

Стратегии за промяна 
Подобни препоръки се отправят и от други учени. Също така се предполага, че 

психолози би следвало да участват в широко лоби в подкрепа на политиката към децата, 
да идентифицират подходящите пресечни точки с правителството и да работят за 
осъществяване на тази политика. Усилия се полагат, но те не винаги са съгласувани и са в 
най-правилната насока. Различните програми обикновено се гласуват на парче без да се 
обръща внимание на тяхното общо влияние и взаимосвързаност.  

Обичайния модел, които учените следват е да работят в изолация и да дискутират 
научните проблеми, открития и евентуални решения по между си, на конференции или 
чрез научните списания. Би трябвало този модел да се разчупи и разпространението на 
това познание да става в контекста на средства за масова информация, не само като се 
представят научните открития на управляващите, но и чрез предлагането на по-големи 
промени във възгледите по някои въпроси или проблеми.  
 
Интеграция на научните изследвания за детското развитие и социалната политика: 
отвъд правителствения сектор 

Забелязва се тенденция към намаляване на средствата, отделяни от националния 
бюджет за нуждите на децата. Тези тенденции включват дефицит в националния бюджет, 
политическа нагласа да са насочват все по-малки суми за социално обслужване и 
обществена подкрепа с по-малко участие на правителството. 

Това означава, че трябва да се погледне отвъд правителствения сектор за подкрепа 
на нуждите на децата и техните семейства. Някои възможности в последните години в 
България предоставя неправителствения сектор. Съществуват доста на брой организации, 
занимаващи се главно с проблемите на децата и хората в неравностойно положение, 
включително и тези с различни физически и/или психически дефицити и проблеми. Малко 



са обаче неправителствените организации, които работят активно и в действителност 
осъществяват дейност в помощ на тези деца и техните семейства. Програмите и 
дейностите са главно с разгласителен и информативен характер. Минимален е броя на 
организациите, които реално предлагат работа с децата и техните родители. 

 
Zigler и Finn-Stevenson [5] акцентират върху необходимостта от промяна в 

политиката към децата, възможностите за научни изследвания върху детското развитие 
през погледа на икономическите и демографски промени протичащи в обществото и 
научните изследвания свързани с разработването и оценяването на социални програми. 
Според тях психолозите имат възможности за разширяване на диапазона на научните 
изследвания в различен социален контекст, но също така, за да бъдат ефективни те не 
могат и не бива да се ограничават само в рамките на своята научна област. Това е вярно, 
както по отношение на придобиването, така и по отношение на приложението на научните 
познания. Срещата на принципите на строго научните изследвания и сътрудничеството с 
политиците може значително да повлияе върху приложната психология и подобряване 
качеството на живот и удовлетворяване на потребностите на децата.  

Би следвало в по-голяма степен да се насърчават изследвания, които имат социална 
полза и да се стимулира тяхното практическо приложение. От съществено значение за 
социалната релевантност на научните изследвания и подобряване на социалната политика по 
отношение на децата и техните семейства е (1) сътрудничеството на психолозите с 
политиците и хората от публичния, частния и неправителствения сектор при разработването 
на програми и политики, основани на принципите на детското развитие и (2) осъзнаването, 
че ролята на психолозите включва не само генерирането на нови знания чрез научни 
изследвания, но също така и широкото им разпространение в обществото. По този начин с 
времето можем да очакваме разширяване на познанията за човешкото развитие и 
подобряване на условията и качеството на живот на децата и техните семейства. Това е 
особено актуално сега у нас в предвид социалните и икономически условия в страната. 
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В последните години изследователският интерес към депривацията нараства главно по отношение на 
клиничния й аспект - разстройството на привързаността. 
Цел: Да се определят някои важни параметри на социалната депривация в ранно детство и се 
разкрият ефективни възможности за превенцията й.  
Материал и методи: Изследвани са особеностите на развитието и поведението при 342 кърмачета и 
120 деца от 1 до 3 години от домове за медико – социални грижи и отглеждащия ги персонал. Методи: 
Скала за оценка на психичното развитие на В. Манова – Томова; метод за изследване на ситуативно – 
личностното общуване; метод на Montagner за изследване на общуването с връстници; въпросник на 
Spielberger за професионален стрес; Maslach Burnout Inventory; изучаване на случай. 
Резултати: Сред значимите установени прояви на депривационно развитие са: слабо ниво на 
психично развитие с изоставане в социо – емоционалната и речева области; ниска активност и 
бедност на контактите с възрастен; агресивност и забавена поява на избирателност в контакта с 
връстници; депривационно развитие на личността. Констатирани са характеристики на 
депривационна социална среда като: влияние на интензивността и честотата на стресорите на 
работното място върху взаимодействията с децата; ниска удовлетвореност от работата, корелираща с 
голям брой психо – соматични оплаквания.  
Заключение: Социалната депривация в ранно детство е сложно явление, чието диагностициране 
изисква комплексна процедура. Ефективни в превенцията й са програми, предлагащи качествени 
взаимодействия с децата, удовлетворяващи базисни за конкретната възраст потребности.  

 
In last years increase researcher’s  interest to deprivation in its clinical aspect – attachment disorder. 
Objective: To determine some most important dimensions of social deprivation in early childhood and to 
reveal effective possibilities to overcome the consequences connected with the prevention of psychic health. 
Material and method: The development and behavior of 342 infants and 120 toddlers from institutions and 
their caregivers were researched. Developmental scale for early childhood of Manova – Tomova, method for 
assessment infant – caregiver’s relationships, Montagner’s method for evaluation of peer’s relationships, JSS 
of Spielberger , Maslach Burnout Inventory, case study.  
Results: Low level of psychic development with significant delay in social-emotional and speech area was 
established. Children show weak activity in social interactions with caregivers. Aggression and lack of 
selectivity is prevalence in the choice of peers. Typical deprivational personality development was observed. 
As important characteristics of social environment were established intensity and frequency of job stressors 
trought their impact on child – adult interactions; low rate of job satisfaction correlate to high level of 
psychosomatic complains.  
Conclusion: Social deprivation in early childhood is complicated phenomenon and need complex diagnostic 
proceeding. About prevention of deprivation more effective are programs aimed to build qualitative child-
adult relationships which satisfy their basic needs. 

 
 
Описанието на някои важни последици от депривацията в детска възраст от R. Spitz 

[24] и J. Bowlby [17] поставя начало на ново направление в изследванията на рисковите 
фактори за развитието. В обобщаващата монография на J. Langmeier и Z. Mateycek [19] 
най – пълно се характеризира това явление като съдържанието му се свързва с хронична 
неудовлетвореност на основните психични потребности на детето. Близки по съдържание 
са понятия като “ хоспитализъм” и “ институционализация”, но както отбелязват редица 
автори [10,11], те само частично се припокриват. Въпреки значителния изследователски 
интерес, особено до края на 60 – те години, през последните десетилетия, по данни на A. 
Smyke et al.[16], броят на публикациите съществено намалява. Макар и косвено, 
проучвания от представители на школата на М. Лисина [6] върху развитието и 
общуването на деца, оставени в домове, допринасят за обогатяване на разбирането за 
депривацията. Единодушно е мнението относно значимостта на проблема и търсене на 
средства за преодоляването му. Той касае главно способността на детето да осъществява и 
реагира адекватно на социални взаимодействия. Проучвания на депривацията в ранно 



детство са в основата на дефинирането на типовете разстройства на привързаността, 
описани в DSM IV и ICD 10 [15]. През последните години разсройствата на 
привързаността се описват на базата на изследвания на деца, отглеждани в институции 
[23], малтретирани деца [25], поверени на приемни грижи и настанени в болница. От 
обзорната статия на М. И. Буянов [1] до сега [10] всички изследователи подчертават 
многото останали нерешени въпроси, сред които уточняване, допълване и освобождаване 
от принципни противоречия на понятието за депривация. Най – неопределено остава 
съдържанието на социалната депривация. 

У нас, въпреки че е изследвано развитието на деца в ранна възраст, отглеждани в 
домове, е необходим нов изследователски подход, мотивиран от интереса към социалната 
и афективна депривация, който да насочи към търсене и прилагане на качествено 
различни диагностични критерии за оценка на деца, отглеждани в депривационни 
условия. Това е от голямо значение и за клиничната практика. 

Цел на проведеното изследване е да се проучат проявите и последиците от 
социалната депривация и установят възможности за преодоляването им при деца, лишени 
от родителски грижи в кърмаческа и ранна детска възраст. 

Материал и методи: 
Изследвано е психичното развитие на 226 деца на възраст от 4 до 52 седмици от 6 

дома за медико – социални грижи в страната. 30 от тях са проследени лонгитюдно в 
продължение на една година от края на първия месец. Използвана е скала за оценка и 
контрол на психичното развитие на В. Манова – Томова [7].  

Взаимодействията с възрастен през първото полугодие (ситуативно – личностно 
общуване) са изследвани при 43 деца на възраст от 4 до 28 седмици с модифициран 
вариант на руска методика [12], състояща се от три експериментални ситуации: 
констатираща, формираща и контролна. На кърмачето се предлагат взаимодействия, 
изчерпващи потребността му от общуване в този възрастов период. Регистрират се всички 
ответни и инициативни актове. 

Взаимодействията с връстници са проучени при 120 деца от 1 до 3 години, 
разпределени в 2 групи: контролна (от ясли) и експериментална (от домове). Използва се 
метода на H. Montagner [22], базиран на структурирано наблюдение и регистрация на 
функционални типове действия, разпределени в 6 категории по скала от добронамерени до 
агресивни. 

Методът “изучаване на случай”, заимстван от клиничната практика се провежда като 
три – годишно наблюдение  на развитието и поведението при 10 деца с цел разкриване на 
депривационни тенденции в развитието на личността. 

Всички включени в проучването деца са здрави, родени с нормално тегло, от 
нормално протекла бременност. 

Изследвани са 142 лица от персонала – сестри, педагози, психолози и лекари с 
въпросник за професионален стрес на Spielberger [13], Maslach Burnout Inventory [14]  и 
въпросник  на Langner [20] за психосоматични оплаквания. Резултатите са обработени 
статистически с пакет SPSS 10. 

Резултати и обсъждане 
Получените данни за нивото на психично развитие, според средните стойности на 

коефициента  ( КоР ), показват, че то е в границите на слабо развитие. Същото се отнася за 
двигателното и емоционално – социално развитие. Единствено сензорната дейност се 
отличава с нормално равнище ( КоР=93,26). Говорното развитие на групата попада в 
граничните случаи. Сравнение с предишни проучвания [2,9] доказва тенденция на 
запазване на изоставането в развитието на тези деца, въпреки направените подобрения в 
материалните условия и отглеждането. По – голям прогрес се наблюдава в сензо - 
моторните постижения, където преобладаващ брой деца са в нормата. По този повод 
Лангмайер и Матейчек определят този показател като диагностичен критерий за 
потенциала на децата, израсли в депривационни условия. Между децата от различните 



домове се наблюдава съществени разлики в развитието в определени области ( табл.1). По 
отношение на моториката това се дължи на разширяване на пространствата за свободно 
придвижване в помещенията, редовно извеждане навън, прилагане на програми за 
социализация; по отношение на емоционално-социалното развитие разликите (t = 5,2, p < 
0,001)  се дължат на по – добрия психоклимат в съответния дом; постигането на значимо 
подобряване на говорното развитие (t = 2,39; t=4,78; p<0,0001) се постига с екипно 
обслужване, което намалява броя деца, обслужвани от една сестра.   

Процентното разпределение в нормативни групи също показва наличие на значими 
разлики между домовете (χ2 = 53,35; p<0, 0001).  
 
Т а б л и ц а 1  
Сравнение на психичното развитие на децата от различни домове (средни стойности на 
коефициентите ± SD ) 

Сфери на 
развитие 

Домове 
F-ratio 

(P) 
Дом № 1 

(n=36) 
Дом № 2 

(n=36) 
Дом № 3 

(n=46) 
Дом № 4 

(n=36) 
Дом № 5 

(n=36) 
Дом № 6 

(n=36) 
Общо 

(n=226) 

Моторика 89,47 
±13,58 

83,63 
±15,60 

88,67 
±16,57 

88,19 
±7,37 

87,05 
±14,85 

83,77 
±13,17 

86,88 
±7,23 

- 

Сензорни 
дейности 

96,69 
±19,63 

93,50 
±11,15 

90,08 
±15,17 

93,61 
±8,28 

90,80 
±12,43 

95,77 
±7,23 

93,26 
±13,19 

- 

Емоционално 
– социално 

86,55 
±14,88 

93,50 
±11,15 

70,71 
±20,03 

93,61 
±12,95 

83,30 
±14,26 

91,02 
±13,72 

86,44 
±16,23 

9,17 
(<0.01) 

Говор 81,77 
±12,93 

73,05 
±17,63 

59,95 
±21,39 

85,91 
±12,99 

75,55 
±16,08 

69,77 
±15,52 

73,70 
±18,60 

12,39 
(<0.01) 

Общо 
развитие 

88,68 
±7,95 

84,00 
±9,83 

77,23 
±11,83 

86,30 
±7,37 

84,20 
±9,59 

85,08 
±7,49 

83,94 
±9,90 

7,19 
(<0.01) 

С цел установяване на сензитивни по отношение на депривацията възрастови 
периоди беше проследена възрастовата динамика на психичното развитие по области. 
Графично данните са представени на фигура 1. 

 

 
Фигура 1.   Динамика на психичното развитие при изследваните деца от домове  
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Резултатите показват, че с възрастта намалява нивото на общо психично развитие. 
Разликата става значима и се задълбочава след 9 – я месец (t =4,60; p<0,000). По 
отношение на моториката статистически значима е разликата само между първото и 
третото тримесечия (t =2,37, p< 0,05). Най–високо е развитието на сензорните дейности  
през първото тримесечие (t= 3,22, p<0,001), като през последното тримесечие разликата 
става значима (t =2,77; p<0,005) Най – слабо е емоционално  - социалното развитие след 9 
– я месец като с възрастта стойностите на коефициентите стабилно спадат (t =5,84; p 
<0.000). Във всички възрастови групи говорното развитие е на ниво “гранични случаи” до 
силно изоставане през последното тримесечие. Разликата става значима след 6 – я месец 
(t=1,97; p<0,005), а след 9 – я се задълбочава (t= 2,47; p<0,01). Нивото на психичното 
развитие като цяло спада значимо след 6 –я месец (F=15,46; p < 0.001). 

Сензитивен за емоционално – социалното развитие е периода след  9 – я месец, а за 
говора – след 6 -я. Намерената от К. Костадинова[4] силна корелационна зависимост 
между нивото на психично и социално развитие доказва, че чрез  прилагане на средства за 
оптимизирането му може да се стимулира и социализацията. 

Резултатите от изучаването на случаи доказаха категорично наличието на типично 
депривационно развитие на личността при институционални грижи, представено от 
следните типове: потиснат, социално активен, провокативен, социално хиперактивен, тип 
на заместващо удовлетворяване на потребностите, описани в монографията на Лангмайер 
и Матейчек. 

Изследването на взаимодействията с възрастен през първото полугодие потвърждава 
констатацията на изследователския екип на М. Лисина [5] за сформираност на потребност 
от общуване при децата от домовете – демонстрират инициативност за привличане 
вниманието на възрастния, проявяват интерес и чувствителност към въздействията му. 
Количествената оценка на изявеността на елементите на комплекса на оживление ( от 0 до 
3 ) показва, че най – слабо са развити средствата за общуване ( 1,6 ). Установена беше 
корелационна зависимост между нивото на психично развитие и равнището на общуване ( 
r = 0,4; p < 0,001 ). Лонгитюдно беше проследен ефекта от приложена програма за 
стимулиране на общуването с възрастен чрез изчерпателно удовлетворяване на 
адекватните на възрастта потребности. Резултатите доказват подобряване и по отношение 
на цялостното психично развитие, особено речевото. 

Резултатите от сравнителното проучване на взаимодействията с връстници при 
семейни и отглеждани в домове деца на възраст от 1 до 3 години показва наличието на 
сходна тенденция, но със значимо по – ниска количествена изява. Характерно за децата от 
домовете е запазването до края на третата година на доминиращи агресивни контакти. 
Статистически значимо е нарастването на избирателността към връстник само при децата 
от детски ясли ( p < 0,05 ). Още по – съществена е разликата между двете групи касаеща 
субектното отношение към връстници. Докато 75% от децата в контролната група в края 
на третата година проявяват целенасочен интерес, внимание и чувствителност към 
въздействията на връстник, то в  експерименталната група те са само 47%. Получени от К. 
Маринова [8] резултати показват силна положителна корелация между нарастването на 
доброжелателните адресации и коефициента на социално развитие. Резултатите от това 
проучване потвърждават и констатираното от К. Костадинова и кол. [3], че присъствието, 
организиращата роля на възрастния и качеството на взаимодействията с него са 
определящи фактори за развитие на контактите с връстници.  

Депривацията се разглежда в два аспекта – като състояние , възникващо в резултат 
на ограничения на средата и като характеристика на реално ограничаващите условия 
[19,16]. Тези твърдения насочват към изследване на някои характеристики на социалното 
обкръжение в домовете. Концептуалният модел на R. S. Lazarus [21] за стреса като 
взаимодействие на индивида и средата насочва към определяне на професионалния стрес 
като фактор, значимо влияещ върху общуването с децата. От значение са и физическото 
здраве и  психично здраве на персонала. Състоянието на Бърнаут – синдрома при 



непосредствено обслужващите децата, като представители на т.нар. “ даващи” професии, 
се отразява на развитието им. 

Получените резултати показват нормални стойности по субскалите на MBI, но с по – 
ярко изразено емоционално изтощение и дехуманизация от същите професионални групи, 
работещи в други условия - детски ясли. Една от установените причини за това е 
спецификата в преживяването на стресорите на работното място, която поражда силна 
неудовлетвореност от труда. Средната оценка на интензивността на стресорите е 4,86 по 9 
– степенната скала със силни индивидуални различия. Най – често като стресори се 
посочват “недостиг на персонал”, “поемане работата на колега”, “изпълнение на задачи 
извън длъжностната характеристика”. Макар и умерено изразени, с влиянието си върху 
самочувствието, особено на сестрите и педагозите, са стресори като “ липса на признание 
за добра работа”, “недобро отношение на прекия ръководител”, “оскърбление от колеги”. 
Честотата на стресорите е много по – висока в градовете и при работа с деца над 1 година. 
Тези факти резултират в констатираното критично високо ниво на психосоматични 
оплаквания, изразяващо се в повишена тревожност, безпокойство, често главоболие, 
чувство на бърза уморяемост и физическо изтощение при обективно ниска натовареност. 
Получените данни доказват, че социалната подкрепа и подобряване на организацията на 
работа допринасят съществено за успешното справяне със стреса на работното място.    

Изводи 
1. Констатираните особености на психичното развитие на децата от домове го 

категоризират като депривационно най – вече със слабото равнище до изоставане и 
дисхармоничност в отделни области. 

2. В различните области показателите с най – ниско ниво на развитие през 
конкретния възрастов период са диагностични за депривационното развитие. Показателни 
са някои форми на поведение (небалансираност,невропатичност и агресия, 
амбивалентност, липса на самостоятелност, активност и инициативност, стереотипии ). 

3. Най – сериозни са нарушенията на взаимодействията с възрастни и връстници, 
което обуславя по – слаба социална адаптивност и е прогностично за отклонения в 
поведението в по - късна възраст. 

4. Съществена причина за депривационно развитие на децата е доказана 
характеристика на социалната среда като депривираща. 

5. Социалната депривация в детска възраст е сложно явление, което може да бъде 
диагностицирано само с комплексна методика. 

Заключение: Сред ефективните мерки за превенция на депривацията в домовете за 
деца са: усъвършенстване организацията на работа в тях, подобряване условията на труд и 
демократизиране на управлението им, намаляване броя на децата, обслужвани от един 
човек, оказване на социална подкрепа на персонала от началници и колеги, признание и 
стимулиране на труда, прилагане на специални програми за подбор и класификация. 
Адекватното удовлетворяване на значимите за възрастта потребности е с най – висока 
ефективност по отношение преодоляване на последиците от депривацията при деца от 
институции.  
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МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ В СВЕТЛИНАТА НА ТЕОРИЯТА ЗА 
СЛОЖНИТЕ СИСТЕМИ 

 
Лазарова Любka  

Психолог, гл. експерт в НИО към МОН 
 

Мария Монтесори вярва, че освобождаването на детството и формирането на “новия човек” могат да 
се достигнат посредством образование, центрирано върху личността и фокусирано върху развитието. 
Тя прави успешни стъпки в това направление, благодарение на своя “Метод на научната 
педагогика”. Разглеждането на Метода от гледна точка на теориите за сложните системи задълбочава 
познанието на неговите  иновативни  и творчески  възможности. 
 
Maria Montessori believes that the liberation of Childhood and a new  formation of man could be  reached by 
an education centered on the person and  focused on the development. She successfully attains it through her 
Method of Scientific Pedagogic. The outlook of The Method on  the wide scale of Complex Systems Theories 
deepens the understanding of its innovative and creative capacities. 
 

На границата между 19 и 20 век, Мария Монтесори – първата жена-лекар в Италия, 
създава  оригинален метод за обучение, който бързо доказва своята ефективност. Методът 
се заражда в клиниката по психиатрия на Римския Университет, където младата 
Монтесори е назначена да лекува умствено изостанали деца, постъпили там като 
неуправляеми и необучаеми. Няколко години по-късно Монтесори доразвива Метода при 
обучението на нормални, но социално онеправдани деца от най-бедните, работнически 
квартали на Рим. Изумителните резултати, които постига  печелят много привърженици 
от цял свят. От нейният Метод (1907 г.) вече цял век се интересуват учени от различни 
академични среди, практици педагози, психолози, политици, творци на изкуството, лекари 
и теолози от различни направления.  

Самата Монтесори не обяснява пряко психологическите механизми, които лежат в 
сърцевината на Метода, затова съществуват множество психологически подходи, които 
правят опит да обяснят защо и как той работи. Анализът им е интересен, но не е цел на 
настоящето  научно съобщение.  

Моята дългогодишна работа с учебните средства създадени от Монтесори и нейното 
теоретично наследство, изгради  у мен убеждението, че тя се захваща с решаването на 
такива глобални проблеми: човек ( дете) - среда, които в своята пълнота едва днес 
успешно се операционализират в периметъра  на теориите за сложните (адаптивни и 
еволюционни) системи и хаоса. Поради обхвата на целите, за  които е създаден и на които 
е адекватен,  методът Монтесори по  необходимост излиза извън обяснителните рамки на 
времето, в което е възникнал и заживява като че ли “свой живот”.  

По същество Методът е интердисциплинарен или по-точно бих го нарекла “над-
дисциплинарен”. Въпреки че работи в областта на психологията и педагогиката самата 
Монтесори нееднократно подчертава “аз не съм педагог, аз съм медик”. Години след 
създаването му, когато в научната общност дискутират  не е ли вече време  Методът 
Монтесори да бъде надрастнат, един холандски професор биолог-хистолог от Лайденския  
университет пише: 

 ”Скептиците по отношение на методa Монтесори често се питат коя ли част от 
системата ще остане, като очакват, че рано или късно той ще бъде преодолян от някой 
друг. На тях искам да обясня че методът Монтесори се основава на общите принципи на 
живота, благодарение на това той ще остане и ще издържи, толкова колкото и самият 
живот ”  - Drooglever Fortuin през 1927 г.  

През 1999 г., друг биолог, лауреатът на Нобелова награда Ренато Дулбеко (Renato 
Dulbecco) изказва становището, че уникалността на Метода произлиза пряко от законите, 
които движат процесите на развитие и от същностната природата на детето [стр.30, 5. цит. 
по  А. Скокера]. 



Мария Монтесори вярвя в самообновящата се природа на човешкото общество 
посредством “формирането на новия човек”, говори за самоорганизиращата се природа на 
човешкото тяло и психика тогава,  когато такива концепции още не съществуват в 
науката. Говори за самообразованието  (autoeducazione) като вътрешно присъщо на 
човека. Поставя си задачата да намери  адекватен подход към  многоизмерната природа на 
ученето. Разглежда взаимодействието на детето със средата  като нелинеен и често 
удивително непредвидим процес, богат на сензитивни периоди.  Обръща особено 
внимание на  деформациите в развитието и проповядва чувствителност към 
първоначалните условия на възникването му.  Тя разглежда  детето в контекста на  
взаимодействието му с по-големите, естествено припокриващи се организации и системи, 
в които то се се вписва – семейство, училище, работа, природа и  космос и обратното – 
влиянието което децата оказват върху семейството, политиката, морала и обществото като 
цяло. 

Какво представлява Методът Монтесори?  
В основата му лежи концепцията за активната личност, която свободно се 

саморазвива и самоизгражда чрез системните си взаимодействия със  специално 
създадена, стимулираща материална среда.  Средата, в която расте “старото дете”  го 
превръща в затворник и жертва и това се възприема от обществото като нещо “нормално”.  
“Детето, което познаваме сега е първият стадий на онзи тип човек,  който е пожертвал 
собственото си развитие заради развитието на средата. Неговата история, която 
фактически можем да разпознаем в светлината на собствения си опит, е историята на едно 
бавно, но продължително  принасяне в жертва на вътрешните енергии на човека за 
триумфа на външните неща”[ стр.16, 5  ]   

В новата  среда, конструирана от Монтесори  детето слуша “гласa на нещата” (voce 
delle cose) [стр. 33, 3] и е защитено от “деструктивните енергии” на “механичната 
интелигентност” и нейната груба сила. Средата е конструирана така, че интензивно и 
разнообразно да въздейства върху всички сетива, постепенно да увеличава сложността си 
и да осигурява многоизмерна обратна връзка 

Монтесори - средата  е създадена по експериментален път. Представлява система от 
180 серии от взаимно свързани учебни обекта, както и  други вид предмети със 
всекидневна употреба, които напълно “обгръщат” субекта. Образно казано детето се 
“потапя”  в нея, при което настъпва “самопроизволно развитие на вътрешната енергия на 
детето” и то равива необикновен усет за собствените си потребности.  

 Детето по естествен начин, в хода на работата си изследва и изучава “средата”, 
подпомогнато от навременната, но пестеливо дозирана помощ, от страна на възрастния. 

Монтесори-средата не е “учебно оборудоване” в общоприетия смисъл на думата, 
защото има за цел не просто “правилното използване” на материалите за формиране на 
отделни групи умения, навици и знания, а осигуряването на  вътрешна  помощ и свобода, 
необходими за  самоизграждането на детето.  При М. Монтесори саморазвитието е 
върховна самоцел, затова си поставя задачата да развие  “чистите способности” до 
абсолютния им максимум. Тя вярва в самонасочеността на процесите на възникване и 
развитие. 

            Обектите от средата представляват външни стимули, които приковават  
вниманието и  спонтанно инициират процеси на съсредоточване. Детето има нужда от 
концентрация. Материалът, който предоставя концентрация всъщност дава свобода за 
разгръщане на естествена вътрешна активност. Външните прояви на вътрешната 
активност са ососбеното самовглбяване,  които някои наблюдатели описват като стигащо 
до унес и почти “транс-подобно състояние” и радостта, която детето изпитва при работа.  

Заслужава внимание фактът, че самовглъбяването, радостта, принципната 
“неуморяемост”   при работа (измервана с количеството  спонтани повторения на 
действията с материалите), са именно  онези критерии, по които Монтесори определя кои 
от перфектно изработените специално по неин проект дидактически материали са 



значими. Само най-значимите за детето обекти  остават в системата, другите продължават 
да се усъвършенстват, докато се нагодят допълнително, а не-значимите  отпадат. Така че 
системата от материали в завършения  и вид е плод на дългогодишна, огромна по 
количество експериментална работа в реални (учебни) условия. Поради тези причини М. 
Монтесори неведнъж заявявя, че “системата от материали е абсолютно детерминирана” и 
съвсем основателно не допуска никакви своеволни промени в нея.    

От гледна точка на теорията за сложните системи отделните обекти в материалите 
Монтесори представяват своего рода образци (паттернс), които спонтанно организират 
“хаоса” от информация,  постъпващата под формата на впечатления от външния свят. 
Най-малките, трябва да разберат, че по принцип предметите и явленията са произведени 
от човека (артефакти) или от природата. После ориентацията става по-точна: дайте и на 
малко дете в ръцете правоъгълник и както казва Монтесори, после то ще го разпознае “и 
във формата на столчето си и в прозоречната рамка”. Определени, характерни модели се 
повтарят, макар и с безкрайно, непредсказуемо разнообразие. Детето първоначално трябва 
да умее  да разпознава модела. По нататък във времето, с развитие на потребностите  
може да започне математическото изследване на същата фигура. Само ясния, точен, 
перфектен по дизайн и изпълнение материал позволявя на детето да отдели признаците на 
предметите в чист вид и оттам допринася за адекватното осъзнаване на средата. 
Монтесори твърди, че “ ако материалите са конструирани с голяма точност, те 
предизвикват спонтанни  упражнения, които са дотолкова хармонично координирани с 
вътрешното развитие, че в определен момент възниква нова  психическа картина — по  
високи равнища  в комплексното развитие, когато детският ум приодобива способност 
към абстрахиране”. 

 Материалите са “като стъпала на стълба, които помагат на детето да се изкачи 
нагоре, тези стъпала предсавляват възможностите на културата и формират висшите 
способности” [5]. При цялата си изчистеност и абстрактност дидактичните материали 
Монтесори всъщност “представляват възможностите на културата” в обществено-
исторически изкристализирал “нормативен вид”.  

 
Като във всяка сложна система, материалите в системата Монтесори са 

организирани многомерно. Преобладава вертикалният принцип на  нарастваща сложност 
както по дизайн, така и по начини за исползоване.  Очевиден е хоризонталният принцип - 
едно и също съдържание, еднакво ниво на трудност е представено по различни начини 
или в различни сетивни модалности. Варират и по степен на абстрактност. Някои 
наподобяват фрактали – сходни обекти (но не идентични), които се повтарят в някакви 
закономерности.  

 
В материалите си Монтесори залага и още едно ценно качество –  според 

съвременните теории неотменимо изискване за всяка сложна система – обратната връзка. 
Монтесори се изразява скромно – материалите трябва не само да дават свобода и да 
показват “пътя” но трябва да показат и кога си се отклонил от него. Наистина принципите 
за точност и простота, с които са изработени материалите, сами по себе си  осигуряват  
прямота и “честност” на обратната връзка. Например, построената кула пада, поради 
неправилен строеж, а не защото стените на елементите  са криви. Детето разполага със 
свободата само да контролира грешките си, които самите материали показват. Монтесори 
съвсем съзнателно залага многомерна, 5-степенна система за контрол  в своите материали:  
механически ( с прости напасващи движения), психологически ( сетивен), с контролни 
точки , посредством контролен набор, посредством помощ от страна на учителя. 
Свободната обратна връзка съдейства за самоорганизацията на детето по два начина: то не 
само поправя грешките си самостоятелно, но се научава да ги предвижда и избягва. 

Целите, които Монтесори  залага при конструиране на средата са насочени 
едновременно както към актуалната ситуация (актуалното познавателно движение) така и 



към разгръщане на бъдещия потенциал (бъдещото учене). Така например,  упражненията 
по “абсолютно мълчание” (silenzio solemna) [4], освен че имат самостоятелен смисъл, 
подготвят сетивата за други музикални упражнения и четене, работата с блоковете от 
цилиндри спомагат на писането и т.н. Понякога тези ефекти на непряка, “косвена 
подготовка”  са планирани, а понякога се  проявявят съвсем неочаквано. От гледна точка 
на теориите за сложните системи може да се направи предположението, че  организирана 
по такъв начин, средата действа на психиката в цялост като разширява “полето на 
възможностите” и улеснява преминаването от една сфера  на активност в друга възможна. 
Концепцията за “атракторите“ и по-специално странните атрактори (странните точки на 
привличане), хвърля светлина върху динамиката на феноимена по нов и интересен начин. 
Макар и малки, промените в една точка на полето на сложната система, могат да 
предизвикат големи промени в друга точка, както и в цялото.  

 
 

 
 
1. Tипичен пример за странен атрактор. Изобразява графично атрактора на Лоренц, 

открил т.нар. Ефект на пеперудата. Графиката е от [стр. 52, 1]. 
 
 
В  системата Монтесори предимството на сложните системи да генерират “полезна 

възвръщаемост”, в този случай “косвено обучение” се проявява ясно. В хода на дейността 
се  навлиза в едно ново, по-активно състояние на готовност.  Външно, при децата това се 
проявявя в повишена увереност и радост от опознаване на света. Според Монтесори при 
децата радостта е белег на духовен ръст, така както  теглото е белег за физически.  

Според теорията за сложните системи “всичко интересно се случва на  границата на 
хаоса” [John Horgen, цит. в 1] Това е термин за границата между подредеността и 
безредието, статуквото и промяната, която обозначава преминаването на една сложна 
система от едно състояние в друго. Монтесори ориентира употребата на материалите си 
на границата между познатото и непознатото, лесното и трудното. Тя задава съвсем 
приблизително и в много широки граници ориентири по отношение на възрастовата 
пригодност за работа с материалите, но е много прецизна от гледна точка на фазите в  
познанието. Задачите не трябва да са непознати и трудни, защото предизвикват смущение 
и уплаха, но не бива да се движат и в рамките на някакъв познат  стереотип, защото водят 
до скука и раздразнение. И двете състояния блокират развитието. Оптималното равнище 
на трудност, отговаря на познавателните потребности и поддържа познавателния интерес 
жив. Когато детето работи в тази благоприятна зона, но изчерпи възможностите на 
материала или ги надрастне, то просто насочва  жизнените си сили другаде, но без досада 
и умора. 



Вербалното заема особено място  в “материалния свят” на Монтесори. Според нея, 
във всекидневието си детето живее не само всред хаос от сетивни впечатления, но и всред 
хаос от думи, които първоначално не разбира, но трябва да подреди в ума си. 
Традиционното училище не му помага в това отношение, защото словесния поток там е 
още по-голям и неразбираем.  

 
2. Илюстрация на многомерната природа на думите.  [plate 2, 2]    Всяка кукичка 

представлява отделен смисъл. Всяка кукичка може да свърже думата в различни 
констелации от други думи и смисъл 

 
Думите, които се използват в обучението трябва да са прости, истинни и логични. 

Както и при предметите, така и при думите Мотесори търси скритата същностна простота 
– нищо повече от най-необходимото. В системата Монтесори думите се използват в 
минимално количество, пресметнати и предварително подбрани. Измежду многото 
възможни думи се избира само тази, която най-добре организира сетивния опит. 
Например, когато на малко дете дава кълбо и овалоид, просто се назовава : “това е топка, а 
това - яйце” “това е кубче, това е тухличка (паралелепипед)”, “цветът е червен”. Дори 
простото назоваване, ако е навременно и точно предизвиква въодушевление. По нататък 
свързването на сетивното с вербалното преминава през няколко фази. 

 В системата за обучение Монтесори средата е различна – носител на вградени 
значения, съответно различна са и моделите на интеракция в нея. Интеракциите са 
нелинейни – очаква се и се приема безусловно винаги цяла поредица от свободни избори, 
които всеки “агент” може да прави, в зависимост от външния или вътрешния си контекст. 
Процесът е най-важен. Съществува толерантност към резултата, който в някаква степен е 
непредвидим. Според Монтесори, основна добродетел, което трябва да култивираме в 
себе си и да инициираме у децата е  “търпението, което е израз на доверие в очакването; 
което е форма на вяра и философия в живота” [курсив на авторката, стр.313,4]. 
Инициативите идват “отдолу нагоре”, произвеждат сложност и я абсорбират.  

 Достатъчни са вътрешните награди (красотата на процеса и неговата безкрайност) и 
“наказания” (несправяне с материала). Външни не се допускат, а не са и необходими. 

Ролята на  учителя  е “привидно пасивена”, но изключително важна. Учителят не 
преподава. Вместо това извършва кратки презентации на материала – на един или повече 
комплекти, в рамките от половин минута до 2-3 минути общо максимум. Учителят дава 
нормативното название, обяснение  или нормативния начин на действие с предметите, но 
само толкова. След това детето е свободно да избере с кой от комплектите ще работи и 



колко дълго като ги взима (после прибира) само, от определени удобни полички, 
съобразно с това, какво привлича вниманието му в момента.  

  Според Метода, докато материалите са твърдо зададени и учителят не може да 
прави промени по тях, то той е напълно свободен да прилага (и трябва да прилага) 
залегналите в тях принципи навсякъде. Достатъчни са няколко стръкчета цветя: “това е 
роза, това е жасмин – сега ги различи по миризмата със затворени очи” или обикновена 
кухненска маса: “масата е правоъгълна. Постави каната в центъра, а приборите по средата 
на двете къси страни”.  

Класната стая е от нов тип. Детето само избира къде ще седне в клас – само или до 
друго дете, на слънчева масичка до прозореца или в другия край на стаята – на сянка, или 
на земята, върху килимче. Учителят няма правото да се намесва (дори да се усмихва!),  а 
трябва да наблюдава всичко, което може да се наблюдава и “с напрегната любознателност 
“ да следи  разгръщането на предизвикателствата в познавателната активност у детето. В 
точния момент той или тя трябва да подаде следващия набор от предмети, като се 
ориентира не толкова от възрастта, а от степента на развитието, прогреса и логиката на 
познанието. Затова Монтесори твърди, че за всеки преподавател е изключително полезна 
подготовката по “експериментална психология”.  Без нея, учителят трудно отчита 
контекста, трудно въздържа естествената си склонност към преценки и налагане на 
собствените си идеи за организация и личност. 

Монтесори интегрира системите, в които детето участва, в интерес на неговата 
автономност и  свободното му развитие. “Личността е единна и трябва да е тотално 
активна” [стр.118, 5]  Отделя изключително внимание на връзката на детето с природата. 
В нейните уюилища живата природа винаги присъства, колкото и да са рестриктивни 
обстоятелствата. Присъства задължително и изкуството. 

Класовете Монтесори обикновено са смесени по възраст – например в един клас 
могат да учат заедно деца от 2.5 до 6 години, деца с нормално, изпреварващо или 
затруднено развитие. Според нея и “и най-големите могат да научат нещо от най-малките 
и ние не трябва да ги лишаваме от тази възможност”. Любопитен е фактът, че на един от 
уроците си води пеленаче, обявявя на децата: “за днес това е вашата малка учителка”  и им 
показва какво могат да научат дори от пеленачето. 

 Според теорияте, сложните системи са включени една в друга, припокриват се и 
често са с  “размити граници”, така че можем да ги разграничим само субективно, 
посредством нашия “фокус на разглеждане”, затова метафорите са един от най-
подходящите способи за описването им.  

Показателни са живите, освобождаващи метафори, които Монтесори използва. Така 
например тя нарича своето  училище “къща на децата”. Говори за  предметната дейност 
като за “ръката, която лекува”, сравнява детското развитие с нежно  цветче, което бавно 
разлиства листенце по листенце, а намесата в детския живот с мимоза, койято при допир 
винаги свива листчета, независимо дали искаме да я погалим или удряме.  В нейната 
“Къща на децата”образованието е в “помощ на живота”.  Естествено, средата Монтесори 
не може да се “присади”, по собствените и думи, върху “стария пън на  училището”. 
Необходимо е разместване на системите и ценностите по нов принцип. В центъра на 
училищната система тя  поставя Детето, вместо както е обикновено Програмата. 
Отбелязва, че Програмата също е много важна, но има спомагателна роля. Детето не е 
цобственост на никого. То има свои права  и те трябва да са безусловно защитени “като на 
малък работник”. От правата произтичат задължения-“както дървото, което се развива 
трябва да даде своите плодове, така и човека, който се развива, трябва да даде труда си” 
[4] А щом поставим в центъра на системата Детето и Развитието, логически следва, че 
най-важната наука в системата образованието е психологията. 

Практическото и теоретическото наследство, което Монтесори оставя е 
изключително богато. Най-голямата ценност е, че в него винаги се  отделя благоговейно 
внимание  към това, което се заражда – нов, преди това скрит смисъл, ново разбиране, 



нови емоции и чувства, нов човек. “Зараждането” е ключов момент за сложните 
адаптивни и еволюционни системи.  Всички теории за сложните системи отделят 
специално внимание на зараждането и нарастващата възвръщаемост. “Всеки път, когато 
използвате дадена идея, език или умение, вие ги усилвате, заздравявате и става по-
вероятно да ги използвате отново. Този ефект е познат като обратна връзка тип снежна 
топка. Успехът води до успех. Законът действа в икономиката, биологията, компютърните 
науки и човешката психология. Животът на земята я подтиква към производството на 
повече живот. Увереността поражда повече увереност.  Редът възпроизвежда повече ред. 
Тези, които имат, получават. [стр. 158, 1].  

 Монтесори изразява същата идея с красива метафора: “Това, което разчувства най-
много в природата е  култивирането на  живи индивиди, защото в естественото си 
развитие те възвръщат повече, отколкото им е дадено и така демонстрират нещо 
безкрайно в своята красота и хубост, те са ...един богат дар от природата, една богата 
премия за малко усилия. Като че ли природата откликва със своите дарове повече на 
силното желание и на живата любов у култивиращия, отколкото на неговите материални 
усилия.” [курсив автора,Стр.313-314, 4] 

Считам, че Методът Монтесори представлява интересна алтернатива на негативните 
промени свързани с масовизацията и симплифицирането на съвременното образование. 
Той може да бъде пълноценно  отразен и правилно разбран в парадигмата на теоретичното 
направление за сложните системи. 
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“АЛИЕНАЦИЯТА ПРИ ЮНОШИ С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ” 
 

Манчева Русанка  
Д-р – Югозападен университет “ Неофит Рилски”, гр. Благоевград 

 
Алиенацията се разглежда като процес на откъсване, отделяне на личността от системите от 
взаимоотношения и взаимодействия със социалната среда. За юношите с девиантно поведение  този 
процес поражда откъсване от реалната среда и насочване към общности с противообществени 
нагласи. Усвояването на комуникативни умения, откриване същността на социалните норми и 
ценностни ориентации на личността са в основата на програма за обучение, която има за цел да 
спомогне за преодоляване на отчуждението и приобщаване към социалната среда. 
 
The alienation is examined as a process of tearing off, separating the personality from the systems of relations 
and interactions with social environment. 
For the teenagers with deviational behavior, this process causes their tearing off from the society and it 
directs their attention to communities with antisocial views. 
The assimilation of communicative skills, the finding of the points of the social standards and the value 
orientations of the personality are the base of a program for teaching, which purpose is to help the 
overcoming of the alienation and the incorporation in the social environment.  
 
 

Взаимоотношенията между личността и голямата социална общност, както и 
взаимоотношенията между нея и различните по структура и състав малки социални 
общности е сложно обусловен процес. От една страна той се регулира от потребностите на 
личността да  присъства в определена социална група, а от друга присъствието и  в нея 
изгражда взаимоотношения, които подкрепят или обратното препятстват личностните и 
стремежи за групова принадлежност, групова съпричастност, групова идентичност и т.н. 
Когато груповите отношения се основават на взаимопомощ, разбирателство и взаимно 
уважение, тогава личността се чувства уютно и комфортно, в нея се поражда желание да 
бъде полезна, да развива чувството си за групово “Аз”, както и да се стреми да го съхрани. 
Когато това не се получава тя оценява негативно както себе си, така и груповите 
отношения в които влиза. Личността се чувства ненужна, излишна и предпочита да 
напусне общността, за да съхрани положителната си самооценка, като се изолира от нея 
или пренасочва своята активност. Нежеланието за приобщаване към нови социални 
структури и общности е психичен факт, който също съпътства човешкото поведение. 
Силно емоционално обагрен, той оказва негативно влияние върху личностната насоченост 
на структурите от социални отношения и взаимоотношения и влияе върху цялостния 
живот на човека. В съвременната литература  научното разбиране на  този  феномен се 
свързва с термина алиенация.  

Понятието “алиенация” (alienation - лат.отчуждение) се въвежда в социалната 
психология от американския психолог Ричард Шахт като синоним на отчуждението. 
Според Шахт (по Симеонова С.1972), алиенацията се отнася до големите социални 
общности, тъй като само в тях човек може да избира и подменя едни социални връзки с 
други. Субективните възможности за подобна проява в малките общности е ограничена. 
Затова авторът, в обосноваването на понятието  дефинира два вида алиенация : субективна 
и обективна. Причините за субективната алиенация се свързват с неудовлетвореността на 
личността от себе си, от онова, което е постигнала или е  можела да постигне. В такива 
ситуации човек вини себе си, чувства се напрегнат, силно е раздразнителен, неспокоен и 
неудовлетворен. Логично търси възможности за реализация, като потребност от проява на 
активност в рамките на определена общност. 

Обективната алиенация детерминира своите причини в социалната среда. 
Последната се оказва чужда за  личността, поради факта, че самата среда, като общност от 
хора, отхвърля един или друг свой член. Процесът на не приемане поражда 
междуличностни и вътрешногрупови конфликти, които развивайки се, прерастват в 
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конфликт между личността и социална среда като цяло. Човек започва да мрази всички 
хора - от своите близки до напълно непознати. Предпочита да се изолира, отколкото да се 
приобщи към реални социални общности или се приобщава към полузатворените 
общности в които групообразуването се основава на отрицанието на активните социални 
контакти. Подобно съзнателно противодействие е благоприятно условие за  насочване към 
девиантни действия. Чрез тях личността се стреми демонстративно да покаже социалната 
си алиенация.  

Анализирайки двете насочености на алиенацията  е по правдоподобно понятието  
да се съотнася приоритетно с индивидуалното поведение на човека. В самото смислово 
съдържание на думата отчуждение също се внася индивидуално звучене.Отчуждението 
предполага откъсване, отдалечаване, отделяне от нещо или някого. Като емоционална 
оценка то носи в себе си реакциите на изстиване, охладняване, преустановяване на 
процеса на положително възриемане, проява на равнодушие, безразличие, липса на 
интерес  към себе си или други хора. т.е. отчуждението в границите на индивидуалното 
поведение се съотнася с оценъчните аспекти на процесите на възприятие, а последните 
конструират когнитивните схеми на личността. В този смисъл алиенацията т.е. 
отчуждението може да се разглежда на две нива, които в единството си обуславят 
индивидуалното поведение. Първото е личностно и може да обхване собствената 
личностна нагласа, като елемент на себеоценяването в рамките на междуличностните  
взаимоотношения и взаимодействия. Последните са важен елемент както за процесите на 
взаимодеиствие между хората в една социална общност, така и за разкриване насоченоста 
на тези процеси  в големите социални общности. В тях социалният резонанс от 
поведението е насочен както към хората, които са техни членове, така и към системите от 
социални норми, които обуславят присъствието на хората в тях. Известно е, че членовете 
на една общност споделят общи социални норми и общи критерии за тяхното оценяване. 
В този случай отчуждението, като субективна нагласа е насочено към общностите от хора 
въобще, както и към нормите въобще. 

Второто ниво обхваща личностна нагласа, съотнесена към конкретна социална 
общност. Тя се свързва с индивидуалния опит на човека и обхваща системи от отношения 
и взаимодействия, които до определен момент са се възприемани от него, но поради 
вътрешногрупови конфликти или други форми на нарушени междуличностни отношения 
са породили желание за напускане на общността.  Негативните емоционални 
преживявания, съпровождащи този процес, засилват стремежа на личността за 
преустановяване на членството си в нея. Алиенацията или отчуждението е насочена към 
цялата общност, но се основава на негативното оценъчно отношение към някой от 
членовете на общността или към нормите, които на този етап се оказват затормозяващи 
или игнориращи присъствието на човек, който не ги спазва. И в двата случая човек 
съзнателна игнорира възможностите за междуличностни контакти. 

От гледна точка на самопознанието, алиенацията  може да се разглежда като  
процес на съзнателно отхвърляне на субективно определената като “неприятна” социална 
среда като цяло и нейните норми, социалната общност и нейните членове, както и 
системите от отношения, които ги изграждат. Не бива да се изключва и фактът, че 
приоритетно не толкова личността, колкото общността чрез процесите на личностно 
обезличаване, деиндивидуализация, клиширане или социално категоризиране отхвърля 
някой свой членове. Изпадайки в изолация те предпочитат да я напуснат, отколкото да 
засилват растящото си чувство за безсилие. 

Показателите за процеса на алиенация  могат да се търсят в индивидуалните 
преживявания и поведение на човека. Той се чувства безсилен от факта, че не може да 
влияе върху процеса на “групово отхвърляне” и осъзнава безсмислеността на стремежа си 
да бъде приет. Постепенно това води до субективно усещане за самота, ограничаване на 
социалните контакти и търсене т.е. преструктуриране на тяхната социална значимост. 
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Когато човек е социално и поведенчески зрял, процесът на алиенация може да има 
спонтанен или непрекъснат характер, без да оказва силно влияние върху процесите на 
социална ориентация или социална вградимост. Веднъж изпаднал в ситуация на изолация 
или отчуждил се от системите от социални взаимодействия, той съзнателно търси такива 
структури, чрез които да удовлетвори потребността си от присъствие в социална общност 
въобще. Всъщност, при него алиенацията настъпва тогава, когато са нарушени всички 
възможни контакти и той не може да намери необходимата му подкрепа, съчувствие и 
помощ от другите хора. За зрелия човек отчуждението от някой системи от социални 
отношения е естествен житейски процес. 

Какво става с хората, при които социалната зрялост не е настъпила или е в процес 
на “изграждане”? Кои са личностните им характеристики и ограничения в социалното 
познание, които факторно предполагат наличието на процес на алиенация? Отговорите на 
тези въпроси получихме след като изследвахме лица на възраст от 15 до 18 години, които 
са заведени на отчет в Детска педагогическа стая за девиантни прояви с Многофакторен 
личностен въпросник  ( FPI ), модификация А.А.Крилов И Ф.Корози  и ги сравнихме с 
резултатите на ученици на същата възраст. Целта беше да се сравнят психологическите 
характеристики на двете групи лица за определяне степента на социалната им адаптация. 
Предположихме, че наличието на определени личностни характеристики при лицата с 
девиантно поведение ги прави трудно приспособими  към позитивните системи от 
социални отношения. Предварително знаехме, че те не посещават училище, поради което 
сравнихме техните резултати с активни членове на ученическата общност. Поставихме си 
и за цел след откриване спецификата на личностните характеристики да подготвим 
модулно обучение, което да има точно определени цели, насочени към преодоляване 
процеса на отчуждение от реалната социална група, от социалните норми и социалните 
ценности.  

Разкриване същността на алиенацията през периода на социално съзряване се 
обуславя от няколко особености, които я правят актуална за изследване и анализиране. 
Първо- това е промяната в субективното възприемане на социалния статус от юношата. 
Той се самоопределя като възрастен човек, поради което отхвърля контрола върху 
поведението си, както и налагането на ограничения в него. Това е предпоставка много 
лесно да се противопостави на всеки опит поведението му да бъде “рамкирано”. 
Противопоставяйки се на нормата юношата без затруднения приема антисоциалните 
норми на поведение, отхвърля общността, която не ги приема и се ориентира към 
маргинализираните общности. Така постепенно  се отчуждава от семейната и ученическа 
среда и насочва своята активност извън тях. Отдавна е установено, че наличието на 
отчуждение е една от съществените причини за проява на девиантни форми на поведение 
и приобщаване към общности в които бързо се усвоява отрицателен социален опит и 
престъпен начин на живот. Самото прекъсване на връзките с ученическата и семейната 
среда най-често се съпътстват от конфликти с близки и приятели, с напрегнати отношения 
с учители и съученици, с позицията на “аутсайдер” в ученическите класове, както и 
наложеното клише на “лошо дете”. Веднъж възникнала, алиенацията може до има 
парциален характер.т.е. да се отнася само до собственото семейство, “собствения клас” 
или  да е само спрямо нормите, които налагат някой техни членове, поради което “най-
добрият вариант” за юношата е бягството, както от хората, така и от нормите. Напускайки 
ги обаче той се оказва беззащитен. Липсата на стабилност, страха и емоционалното 
преживяване на усещането за самота са в основата на суицидните опити при юношите. 
Освен дестабилизирането на връзките младия човек чувства и безперспективността в 
живота си. 

Когато алиенацията обхваща  цялата  личностна система от социални нагласи и 
социални отношения и регулира цялостното антисоциално поведение на личността през 
периода на социално съзряване, тогава  тя  е в основата на т.н. предкриминален период от 
развитието на младия човек. В него системите от взаимодействия се основават на пълно 
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противопоставяне на социалноприетите норми на поведение и отчуждението от 
общността всъщност е смяна на една социална общност с друга. Негативните последици 
от този процес водят до криминализиране на личността и тогава не личността, а 
общността отхвърля личността и тя изпада в ситуация на изолация. т.е. алиенацията идва 
отвън. 

Липсата на социални умения, затрудненията в смисловото възприемане на 
общочовешките ценности, както и липсата на информация за социалните и правовите 
норми, според нас, са  едни от причините поради които юношата нарушавайки 
взаимоотношенията между хората, реализира девиантни форми на поведение и изпада в 
състояние на алиенация. Разгледана като процес алиенацията води до раздвояване и 
отделяне на личностнозначините форми на поведение от социалнозначимите такива. 
Социално незрялата  юношеска  личност трудно осмисля това. Юношата с отклонения от 
социално приетите форми на поведение  недостатъчно пълно оценява кое е полезно за 
него и кое не е. В поведението си прилага модели, които приоритетно са ориентирани към 
стереотипното мъжко или женско поведение, но в техните социално негативни вариации. 
т.е. насочеността на модела също е към света на възрастните. Това показва, че 
алиенацията е плод на стремежа на юношата с девиантно поведение чрез 
противопоставяне,  чрез нарушаване на социалните норми  да се доближи до света на 
възрастния, но по свой начин. Ако реалната му социална общност, каквито са семейството 
и ученическият клас възпрепятстват този процес, той игнорира тяхното присъствие. В 
същото време членовете на общността отхвърлят лицето с девиантно поведение, защото 
то нарушава нормите на тяхното общежитие. Резултатите от проведеното  психологично 
изследване показват, че в сравнение с активните членове на ученическата общност, лицата 
с девиантни прояви притежават  личностни характеристики, които ги правят трудно 
приемливи от общността. Те са спонтанно агресивни, депресивни, раздразнителни, 
затворени, слабо общителни, неуравновесени. За разлика от тях учениците  са 
емоционално стабилни, общителни, раздразнителността им е в ниски граници, както и 
невротичността. Тази разлика в характеристиките  дава основание да се направи 
заключението, че причината за отхвърлянето на лицата с девиантно поведение от своята 
реална общност са поведенческите им прояви спрямо и в процеса на общуване с членовете 
на общността. Това показва, че за да могат да бъдат приети обратно в нея е необходимо да 
придобият нови или разширят комуникативните си умения, както и да получат  по-
подробна информация за социалните норми на междуличностно взаимодействие, като 
елемент от поведението. 

Възможностите за това, ние свързахме с експерименталното прилагане на  
Програма за преодоляване на алиенацията при лица с девиантни прояви. Крайните цели на 
програмата са свързани с връщането на юношите към ученическите групи. Смисълът на 
психокорекционния ефект е приобщаване към реалната социална общност. От юношите с 
които се проведе изследването на поканата ни за участие в обучителните модули се 
отзоваха 9 човека. Обучението се проведе с тях и членове на ученически клуб “Дебати”. 
Интересно беше да се установи дали общността от връстници, която знае правила за 
водене на спорове и дискусии ще съумее да активизира участие по дискутираните  теми от 
страна на юношите девианти. Учениците имаха предварителната информация, че ще се 
обучават заедно в рамките на три дни. През първия ден успоредно с формирането на 
комуникативни умения, участниците научиха повече за всеки участник, като  юношите с 
девиантно поведение  се представяха само с имената си  и до края на деня се разкриха 
ограничено. През втория ден активността се засили в казусите за социалните, моралните и  
религиозните норми, като в процесите на дискутиране при девиантите доминираше 
идеята, че те са несправедливи. Това показваше явното негативно отношение към тях. При 
създаването на общите за групата норми на взаимодействие някой от девиантите 
изразяваха явното си несъгласие с останалите и открито се конфронтираха с тях. 
Противопоставянето в началото на деня се запази до края му. Разпределени в отделни 
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групи всеки от юношите девианти се приобщаваше към груповото решение. В голямата 
група обаче противопоставянето на един участник водеше след себе си подкрепата на 
друг. т.е. те демонстрираха взаимна подкрепа. В почивките  също се събираха заедно. 
Очаквахме да напуснат, но те останаха до края на модула. За последния ден числото на 
участниците от групата на девиантно проявените намаля от 9 на 4. Напусналите открито 
определиха обучението като ненужно. Това засили стремежа на другите участници в 
последния ден максимално да изразяват положителното си отношение към оставащите 
четири човека, които едва в  последния ден започнаха да проявяват реална групова  
активност. Последната се изразяваше в участие в решаването на групови задачи. Нито 
един от тях обаче, не бе избран за “говорител” на група. След приключване на обучението  
и четиримата участници изразиха готовност да се запишат в избрано от тях училище, а 
ние и другите участници да помогнем за това.       

Замисленото в началото модулно обучение, съдържащо 3 модула: 
1. Комуникативни умения (Умеем ли да говорим и слушаме?) 
2. Социални умения (Умеем ли да оценяваме правилно?) 
3. Ценносттни  избори  ( Какъв искам и какъв мога да бъда?) 
 всъщност протече като експеримент. Всеки един от модулите беше обезпечен както 
информационно, така и с практически упражнения, които да дадат възможност за 
взаимодействие между всички участници. Това ни даде възможност да следим 
поведението на участниците и чрез този процес да направим няколко заключения относно 
преодоляване на процеса на алиенация при лица с девиантно поведение. Тези наши 
констатации се основават на промените в системите от отношения, които настъпиха при 
останалите до края участници.  

1. В рамките на превантивната и психокорекционната дейност алиенацията при 
лица с девиантно поведение може да бъде контролируем процес. т.е. върху процеса на 
социално отчуждение може да се оказва влияние. 

2. Процесът на приобщаване към реална социална общност е ефективен когато 
членовете на общността имат субективна готовност да го подпомогнат или стимулират. 

3. Приобщаването към общността е  ефективно само тогава, когато неговият 
смисъл се осъзнава от алиенирания човек.  

4. Формирането на комуникативни компетенции, социална информираност  и 
социални умения  са в основата на процеса на преодоляване на алиенацията при юношите. 
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усъвършенстване на учители” 

 
Изграждането на умения за психологическо консултиране е сложен и продължителен процес. 
Необходими са не само теоритични познания, но и  системно практическо приложение. Базовата 
подготовка по психология не е достатъчна за увереност при психологическото консултиране. 
Необходима е  допълнителна квалификация на практикуващите психолози, включваща  различни 
форми  на индивидуална и групова работа. На тези потребности отговаря програмата за 
продължаващо образование - “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите 
съветници”, провеждана вече шест години в “Департамента за информация и усъвършенстване на 
учители” към СУ”Св.Климент Охридски”. Тя  е отворена за педагогическите съветнищи, с 
психологическо образование, от цялата страна. Годишният хорариум е 72 учебни часа. Обучението се 
провежда в постоянни проблемно-тематични групи, които се срещат два пъти годишно по 36 учебни 
часа (по пет учебни дни), през зимния и през летния семестър. Половината от времето е отделено за 
обсъждане на случаи от консултантската практика на участниците. В доклада е представено 
формирането на умения в  различните модули от програмата и резултати относно ефективността на 
провежданото обучение. 
 
The building of skills for psychological consulting is complex and continuous process. Not only theoretical 
knowledge, but also systematic practical application is necessary. The basic knowledge of psychology is not 
sufficient for achieving confidence in psychological consulting. Additional qualification of practicing 
psychologists is necessary, including different forms of individual and group work. The program for extended 
education corresponds to this demand – “Approaches and Techniques in the Consulting work of the 
Pedagogical Advisers” applied already for six years in the “Department of Information and Qualification of 
Teachers” to the SU “St. Kliment Okhridski”. It is open for pedagogical advisers with psychological 
education from the whole of the country. The annual course consists of 72 lessons. The education is carried 
out in permanent problem-thematic groups which meet twice a year in 36 lessons (in five study days) during 
the winter and summer semester. Half of the time is dedicated to discussing cases from the consulting 
practice of the students. In the report are presented the forming of skills in different modules of the program 
and also the results from the efficiency of the education carried out. 
 

Длъжността на педагогическия съветник има разнообразни функции в училището. 
Една от тях е консултантска дейност(1). 

Съгласно длъжностната характеристика, консултантската дейност включва 
консултиране на: 
       Ученици: 

- по проблеми свързани с тяхното поведение; 
- по проблеми свързани с взаимоотношенията с връсници, родители, учители; 
- по психичното, личностното и интелектуалното им развитие; 

       Учители: 
- професионално консултиране по проблеми, произтичащи от взаимодействията с 

учениците и с колегите им; 
      Родители: 

- по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; 
- личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; 
- кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; 
- взаимоотношенията с училището като институция – учители, училищно 

ръководство, училищно настоятелство. 
- Изграждане на умения за правяне с различните форми на насилие. 

Консултиране на училищното ръководство и училищния състав по отношение на: 



- Разработване на училищни правилници, програми и проекти: 
- Училищния климат. 
- Решаване проблеми на училищното развитие.. 

За изпълнение на консултантската дейност  е необходима специална подготовка. 
Тя включва  широки познания за различните подходи и техники за консултиране,  умения 
да се намери необходимият подход към консултираното лице, да се разбере в дълбочина 
проблема и да се открие най-подходящият начин за неговото решаване. Необходимо е да 
бъдат спазени редица етични изисквания  при взаимодействието с консултираното лице и  
с всички лица, имащи отношение към въникналия проблем – позитивно възприемане, 
отношения на доверие, пазене на тайна. От особено значение е някои от по-сложните 
случаи да бъдат обсъждани  с друг специалист – супервайзор или колега, за да се получи 
по-пълно разбиране на случая и да се обсъдят идеи за по-ефективна работа .  
Педагогическите съветници нямат необходимата подготвка за извършване на 
консултантска дейност. За да се отговори на потребността от системно обучение в тази 
насока през 1999-2000 учебна година в ДИУУ стартира програма за обучение на 
педагогоческите съветници по проблемите на консултирането(3). Тя е  съобразена със 
спецификата на консултантската дейност, при която е необходима обратна информация за 
консултираните случаи и работа по супервизии. Състои се от  един основен курс и 
надградени над него модули. До 2004/2006 учебна година в програмата са се включили 
256 участника. Първите от тях посещават програмата вече шеста година.   
Обучението е полифазно. Формата за работа е проблемно-тематична група. Право да 
посещават модулите имат  само съветници, включили се в програмата. По този начин се 
фармират постоянни групи, които работят през различните учебни години в един и същи 
състав. Установяват се отношения та доверие и сътрудничество. 
Курсистите усвояват различни подходи и техники за психологическо консултиране, 
което им дава възможност да се справят с разнообразните случаи в училищната 
консултантска практика. 
 Темата на  основния  курс е : “Подходи и техники в консултантската дейност на 
педагогическите съветници”  

Наименованията на отделните модули са варианти на основната тематика и 
отразяват насоките на продължаващото обучение: 
 Първи модул: 
“Приложение на съвременни подходи и техники в консултантската дейност на 
педагогическите съветници” 
 Втори модул: 
“Проблемни случаи в консултантската дейност на педагогическите съветници” 
 Трети модул: 
“Усъвършенстване на консултантската дейност на педагогическите съветници” 
 Четвърти модул: 
“Нови идеи за психологическо консултиране в училище”. 

Пети модул: 
“Разширяване обхвата на психологическо консултиране”. 
Целта на програмата е  формиране на умения за консултантска дейност. Като под умения 
разбираме “интегрирани в цялостна система процеси и свойства на личността, които не 
само и позволяват да  изпълнява успешно определени задачи, и да достига определени 
постижения, но се и развиват по-нататък при изпълнението  на дадената дейност.”(4). Те 
са  съчетание от способности, знания, сръчности, навици и нагласи. Формирането на  
уменията е сложен и продължителен процес. Необходима е и силна мотивация за 
овладяването на дейността и постоянното й усъвършенстване. Консултантската дейност 
на училищния психолог е свързана с много голямо разнообразие на случаи, изискващи  
нестандартен подход. Формирането на уменията преминава през няколко основни етапа: 
І.Овладявате на знанията чрез тренингово обучение; 



  ІІ.Приложение в консултантската практика; 
 ІІІ.Обсъждане в проблемно-тематичната група. 
 ІV. Работа под супервизия 
 Отчитайки спецификата на работа в училищната среда програмата е насочена към 
следното последователно формиране на умения за психологическо консултиране: 

Основен курс: 
 
 Организация на консултантската дейност в училище.  
 Овладяване на основни подходи при консултантската дейност- позитивен, 

когнитивен, структурен, NLP  и др. 
 Усвояване  на краткосрочни техники. 
 Провеждане на кризисна интервенция. 
 Регистация и представяне на случай. 
Първи модул: 
 Осъзнаване и използване на контратрансферните преживявания в процеса 

на консултирането. 
 Поведение спрямо консултирания. 
Втори модул: 
 Невербално взаимодействие с консултирания. 
 Приложение на психодраматични техники. 
Трети модул: 
 Работа с основен конфликт по модела на Пезешкиан. 
 Приложение на арт-тералевничен подход. 
Четвърти модул: 
  Преработка на критичен инцидент. 
 Приложение на логотерапевтини и гещалттерапевтични техники. 
Пети модул: 
 Одит на собственото време. 
 Приложение на психодиагностиката в консултантската дейност.. 
 
Направено бе анонимно допитване на участниците в програмата, чрез въпростник, 

относно нейната ефективността при формиране на умения за консултантската дейност. 
Броят на отзовалите се е 58.  
На Фиг.1  е представено разпределението на отговорите по  въпроса: “Какъв процент от 
дейността Ви като педагогически съветник заема консултантската дейност.”.  
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Фиг.1. Консултантска дейност на педагогическите съветници 
 

На  диаграмата се наблюдават два пика  - 20-40 % - 12,18% от отговорилите- и  60-80 % -
13,34%. Тези различия се дължат на различната подготовка на участниците, различното 
разбиране на директорите, относно задълженията на педагогическия съветник в 
училището и различното естество на работата в отделните училища. Може да се направи 
извода, че  минимум 1/3 от дейността на педагогическия съветник е консултантската. 
Курсисти,  включили се още в началото на програмата споделят, че в резултат от 
системното приложение на усвоения материал , обемът на консултантската им дейност 
постоянно се увеличава. На груповите обсъждания се споделят много успешно решени 
случаи. Увереността на участниците постепенно се   повишава. Би могло да се  твърди,  че 
посочилите висок процент на консултантска активност са именно работилите вече 
няколко години по програмата. 
Въпросът “ Какви познания от материала, включен  в курса прилагате във връзка с 
организацията на консултатската дейност в училище”се отнася до усвояване  и 
приложение на някои основни изисквания  при приемане и реализиране на заявка за 
консултантска дейност, спазване на отделните етапи на консултирането и  решаване на 
проблеми при работа със заявителите. 50% от отговорилите посочват, че успешно 
прилагат  включения в основния курс, адаптиран за училищна среда AGS модел(2). Този 
модел за консултиране е на Ернс Саламон, Миа Андерсон и Клас Гревелиус, от AGS – 
институт в  Стокхолм, Швеция. Той е доказал своята ефективност в  много европейски 
страни. При обсъждането на случаите от консултантската практика от участниците в 
програмата се изисква информация относно спецификата на заявката при всеки отделен 
случай. Анализират се редица особености свързани с лицата участващи в процеса на 
консултирането. Формира се поведение на лоялност към заявителя, отчитане иерархията 
на заявителите при ползване на пълномощия и справяне със случаите, при които обектът 
на консултирането не е заявител. През отделните модули си  изграждат умения за все по-
ефективно организиране на консултантската дейност и справяне с редица проблеми 
свързани с включените в конкретната ситуация лица.  
На табл. 1  е представено ранжирането на отговорите по относително тегло  спрямо общия 
брой отговорили. при  въпроса: ” Кои от изучените подходи използвате най-ефективно в 
процеса на консултирането?” 
 
Т а б л и ц а  1 
Приложение на различните подходи в процеса на консултирането 
 
Подход Рангов номер Брой 

отгворили 
Относително тегло 

Позитивен 
NLP 
Когнитивен 
Структурен 
Краткосрочен 
Кризисна интервенция 
Психодинамичен 
Клиенто-центриран 
Общо 

1 
2.5 
2,5 
4 
5 
6 
7,5 
7,5 

40 
25 
25 
22 
19 
10 
3 
3 
147 
 

0,27 
0,17 
0,17 
0,14 
0,12 
0,07 
0,02 
0,02 

 
Първото рангово място се  заема от позитивния подход на Н.Песешкиан, който може да 
бъде използван за рамков модел на всички овладяни знания. 



Второто и третото рангови места се поделят от NLP( Нервно-лингвистично програмиране 
) и когнитивния подход.  

Краткосрочнити техники  от NLP са лесно приложими при ученици от различни 
възрастови групи. Имат  висока ефективност при преодоляването на неприятни 
емоционални преживявания, училищни фобии, отрицателни навици и др. 

 Овладяването на умението за когнитивно оспорване позволява на  консултанта да 
работи с нерационални възгледи, автоматични мисли и психични бариери, които са често 
срещани при децата.  
Последните рангови места се заемат от  Психодинамичния и клиенто-центрирания 
подходи. Това не означава ,че тези подходи са последни по важност. Те са съпътстващи 
цялостната работа с консултираното лице, но нямат  относително самостоятелно 
приложение при училищното консултиране. 
 На табл. 2 е  представено ранжирането на отговорите по относително тегло спрямо общия 
брой отговорили на  въпроса: “ С какви случаи успявате да се стправите успешно като 
използвате познанията си от консултантския курс?”. 
Прави впечатление голямото разнообразие от проблеми , които  са  посочени от 
педагогическите съветници. Именно тази специфика на работата в училище налага те да 
бъдат обучавани в различни консултантски подходи.  На първо място са проблемите 
свързани със семейството . Тук при контент анализа на отговорите са включени  различни 
аспекти от семейните взаимоотношения, които се отразяват върху детската прихика. 
Например - семейни скандали, насилие, алкохолизъм на родителите, конфликтни 
отношения. Един от проблемите възникнал през последните години, който често се  
посочва от  курсистите е последствията от отсъствието на родители поради работа  в друга 
страна. Това започва да става масово явление. 
 
Т а б л и ц а  3 
Съдържание на  консултантската практика в училище 
 
Проблеми Рангов номер Брой 

отгворили 
Относително тегло 

Семейни проблеми 
Страхове 
Междуличностни 
Поведенчески 
Конфликти 
Агресивно поведение 
Психически травми 
Тревожност 
Мотивация за учене 
Комуникативни 
Бягство от училище 
Адаптация 
Отрицателни навици 
Неадекватна СО 
Насилие 
Зависимости 
Девиантно поведение 
Когнитивни  
 
Общо 

1 
2 
3 
4 
5 
6,5 
6,5 
8 
9 
10 
11,5 
11,5 
12,5 
12,5 
14,5 
14,5 
16,5 
16,5 

24 
18 
15 
14 
13 
12 
12 
10 
9 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
 
161 
 

0,15 
0,11 
0,10 
0,09 
0,08 
0,07 
0,07 
0,06 
0,05 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 

 



Прави впечатление, че последните рангови места се заемат от важни проблеми като 
насилие, зависимости, девиантно поведение. Това може да се обясни с фекта, че по тези 
въпроси се работи групово с програми за превенция и те в по-малка степен са  обект на 
консултантиране. Друга причина е съпротивата от лицата, притежаващи тези проблеми. 
Те често не желаят да се работи с тях. 
Всички отзовали се на допитването са отговорили положително на въпроса “Как 
оценявате ползата от  тази полифазна програма ?” Висока оценка получава приложната 
насоченост на програмата. Фактът, че вече шеста година интересът, към тази форма на 
продължаващо обучение е голям, красноречиво говори за това.  
В предложенията за развитие  на програмата се посочва  необходимостта от по-чести 
срещи и разширяването й с нови подходи и техники.  
 
Изводи: 
 
Консултантската дейност заема основна част от дейността на педагогическите съветници. 
При участниците в програмата увереността за нейното провеждане нараства.  
Разнообразните случаи, с които трябва да се справят училищните психолози изискват 
познаване на различни подходи и техники и умения за тяхното практическо приложение. 
Педложената програма за продължаващо образование на педагогическите съветници 
отговаря на обективната потребност от  формиране на умения за консултантска дейност.  
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Съобщението съдържа част от резултатите, установени с дисертационно изследване за зависимостта 
на учебната мотивация от потенциалите на личността. Като втора задача в него се търси влиянието 
на социо-културните условия в двете държави върху мотивацията за учене. За основа на сравнение е 
взета най-зрялата част от учебната мотивация – фундаменталните мотиви за учене и промените, 
които настъпват с тях, в зависимост от потенциалите на личността, показани в тестовете на Краун- 
Маслоу, Джонсън и Рейнвалд. 
В съобщението се посочва степента на влиянието на националните културно-исторически традиции и 
спецификата в организацията на образователните системи в двете страни, върху вече доказаните в 
дисертационното изследване зависимости между потенциалите на личността и равнището на 
фундаменталните мотиви за учене. 
 
This scientific report presents a part of the results obtained in a dissertation investigation concerning the 
dependency of study motivation from the potential of the personality. Our second task was to investigate the 
influence of the socio-cultural conditions in both countries upon the study motivation. As a basis for compari-
son we have taken the most important part of study motivation – the fundamental motives for study and the 
changes in them as a result of the potential of the personality shown in the tests of Crown-Maslow, Johnson 
and Reinvald. 
In this report we have shown the extent of the influence of national cultural-historical traditions and the spec-
ification of the organization of both education systems upon the proved in the dissertation dependency be-
tween the potential of the personality and the level of the fundamental study motives. 
 

Изследователският ни интерес е насочен към това да се установи дали мотивацията 
за учене при ученици от една и съща възрастова група, живеещи в различни 
педагогически реалности, е обусловена само от личностовите им потенциали или и от 
условията, в които те се реализират и удовлетворяват потребностите си. Като личностови 
потенциали са взети: равнището на потребността от външно одобрение или степента на 
саморегулация; самочувствието на учениците като друга променлива, отразяваща 
равнището на самооценка; организираността като система от навици и привички за 
учене. 

Като зряла част от мотивационната система са определени фундаменталните 
мотиви за учене. Към тях се отнасят такива стимули като дълг, достигане на висока 
грамотност, широка ерудиция, достигане на висока степен на самостоятелност, учене за 
непрекъснато саморазвитие. В основата на тази група от мотиви лежат възможностите за 
антиципация, познавателни потребности и интереси на учениците. Изграждането и 
усвояването на навици за учене прави фундаменталните мотиви устойчиви във времето и 
създава условия за търсене на пътища за реализиране на предначертани перспективи и 
мечти на младата личност. Тези мотиви доминират в съзнателното учене и се основават 
повече на логиката, отколкото на емоциите и очакванията на ученика, поради което той се 
стреми към самостоятелност и автономност в проявите си. Наличието на този вид мотиви 
за учене в мотивационната структура на учене на ученика се свързва със самостоятелното 
учене и личната волева активност на субекта 

Тези основни структурни елементи обхващат съдържанието на една обща 
мотивационна система, която динамически си взаимодейства с такива системи на ученика 
като ценности, възгледи, убеждения и др. в контекста на диспозиционния и системно-
структурния анализ на човешката личност. 

Приема се,че мотивацията за учене се определя, както от индивидуалните черти на 
обучавания ученик, така и от непосредственото и непрекъснато влияние на средата, която 
оказва влияние върху целите, планирането и конкретните му поведенчески прояви. Тя 



организира и концентрира усилията на ученика в търсене на адекватна информация и се 
обогатява от получаването на своеобразна и своевременна обратна връзка. В периода на 
пубертетната и юношеската възраст мотивацията за учене се разглежда като система от 
доминиращи фактори в поведението на ученика, тъй като от нейните оптимални 
характеристики зависи бъдещото професионално и личностно развитие на ученика. 

Основната хипотеза на изследването.допуска наличието на зависимост между 
потенциала на личността и фундаменталните мотиви при учениците от Република 
България и Република Йемен. Разгледана в по-широк план тази хипотеза се свързва с 
желанието ни да установим приоритетното значение на личностните характеристики на 
ученика за мотивацията му за учене. Но в контекста на тази хипотеза твърде важни за 
нашето изследване са социокултурните различия между двете държави. 

За да се докаже тази хипотеза не е необходимо да се изследва целия потенциал на 
личността. Достатъчни са няколко качества на личността, за да се покаже тази зависимост. 
Според нас, достатъчна индикативност имат потребността от външно одобрение, 
самочувствието и организираността на учениците. 

Обект на изследването са ученици на възраст между 14 и 15 години, обучавани в 
различни социокултурни условия в Република България и Република Йемен. За условията 
на България те се обучават в СОУ “Ив. Вазов” - гр. Благоевград и СОУ “Кирил и 
Методий” - гр. Симитли, а за Йемен - в училище “Аз Захра” - гр. Лахъж, училище “Асма” 
- гр. Аден и училище “Алмюхсения” - гр. Абян. 

Учениците, показали ниска степен на външно одобрение по теста на Краун - Маслоу 
не чакат подкрепление, за да учат. Не са им нужни нито стимули, нито наказания – те 
притежават достатъчно силна вътрешна мотивация. Допуска се, че фундаменталните 
мотиви в структурата на мотивационната система се влияят от равнището на потребността 
от външно одобрение обратно пропорционално. Това се потвърждава и от високите 
стойности на тази потребност, при които ученици това се изразява във висока степен на 
нужда от подкрепа, стимулация и необходимост от  

Същевременно данните на учениците с ниско равнище на самочувствие по теста на 
Джонсън, те не притежават достатъчно зряла учебна мотивация. Който желае да издигне 
равнището на зрялата учебна мотивация, той наред с другото трябва да се погрижи за 
повишаване на самочувствието на тези ученици. 

Учениците с висока и средна степен на организираност по теста на Рейнвалд 
показват данни за високи стойности на фундаментални мотиви. Когато у учениците е 
налице волевото качество организираност, това означава, че под негово влияние 
фундаменталните учебни мотиви нарастват, а чрез тях се издига на по-високо равнище 
мотивационната система за учене. А фундаменталните мотиви се влияят най-силно от 
високата степен на организираност! 

Не може да се разчита на силна /фундаментална/ мотивация у ученици с ниска 
степен на организираност. Изходът е ясен: формирането на волевата организираност 
следва да върви паралелно, дори да изпреварва формирането на учебната мотивация.  

В този смисъл, проблемите на мотивацията на ученето, както за Република 
България, така и за Република Йемен, са проблеми на социално - педагогическата 
система в двете страни. Съвременните социокултурни и политически реалности 
поставят пред двете страни различни, но и близки предизвикателства, свързани с 
решаването на общи проблеми по пътя на прехода към пазарно общество. 

Все пак, макар и незначителна, между учениците от двете държави има 
известна разлика. Как се обяснява разликата между резултатите от изследването в Йемен 
и България? Защо при българските ученици ниската потребност от външното одобрение 
е най-близко до приетия Модела1, а при йеменските - средната степен? Вероятно 
стремежът към висока образованост /основно съдържание на Фундаменталните мотиви/ е 

                                                 
1 Моделът е изграден чрез специална процедура на обработка на резултатите от тест по математика 



по-силен за българската културна традиция, отколкото за йеменската. Може би 
антиципацията на българските ученици се свързва повече с лични усилия 
/фундаменталните мотиви/, отколкото на йеменските, при които се разчита и на 
религиозни очаквания. Към тези обяснения трябва да добавим и следното: всъщност 
разликата между стойностите на фундаменталните мотиви – средна степен в Йемен и 
ниската в България е незначителна. 

Акцентът върху умерено - високото самочувствие на учениците в България може 
би се свързва със склонността към високо национално самочувствие за равнището на 
интелекта на нацията, каквато за Йемен е по-малка. 

При йеменските и българските ученици високата организираност като личностово и 
волево качество има определяща роля по отношение равнището на зрелост на учебната им 
мотивация. 

Независимо от потвърждението на основната хипотеза, както за България, така и за 
Йемен на какви причини се дължат някои, макар и малки различия  в зависимостта между 
потенциалите на личността и учебната мотивация? Най-общият отговор на този въпрос е: 
причината е в  разликите в социално - културните характеристики на живот в България и 
Йемен. Без да се впускаме в подробни анализи, представяме някои организационни 
различия в социално-педагогическите системи в двете страни, които според нас, оказват 
съществено влияние върху формирането на мотивационните структури за учене у учениците 
в двете страни. 

И в Република Йемен, и в Република България държавните институции, отговарящи за 
образованието определят с нормативни документи обучението като задължително до 16-
годишна възраст.  

Обучението и в двете страни се осъществява по класове, като числеността на 
учебните паралелки е нормативно определена. За условията на България броят на 
учениците се регулира от 18 до 26 ученици в клас, докато за Йемен списъчният класен 
състав е от 50 до 100 ученици.  

Моделите за възприемане и реализиране на стереотипните мъжки и женски образци за 
двете страни имат различно съдържание. и исторически традиции. В България обучението 
във всички степени е смесено, докато в Йемен момчетата и момичетата учат заедно само 
до девети клас. 

Фактор за реализиране на познавателните потребности в двете страни е личността на 
учителя, неговите професионални и лични умения и компетенции, както и социалните 
нагласи към него на близкото семейно и приятелско обкръжение. Добрите учители и в 
двете страни развиват и структурират мотивационната система у всеки ученик, като 
формират мотиви, които отразяват културно - историческите традиции. 

Като елемент на социална принадлежност, всички ученици в Република Йемен, 
спазват поставените социални стандарти за присъствие в учебните заведения, свързани с 
облеклото. Ученическата униформа е задължителна и оказва влияние върху емоционалната 
мотивация на учениците и определя външната страна на техния социален статус, който 
за условията на Република Йемен се свързва с чувства като гордост, симпатия, отговорност, 
удовлетвореност, радост и др. 

Съществува съществено разминаване в учебните програми, по които се обучават 
учениците в двете страни. Нормативно оформени в Йемен, те не включват в състава си такива 
учебни дисциплини като музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, 
трудово обучение. Засилени са елементите на природоматематическия цикъл на обучение за 
сметка на хуманитарния. Докато в България обучението има светски характер и религията, 
като учебен предмет, се изучава факултативно, т.е. по желание на детето и с разрешение на 
родителите, то в Йемен изучаването на исляма, като основна национална и единствена за 
страната религия, се изучава задължително. Стойността на оценката, получена по религия 
има решаващо значение за преминаване в по-горен клас. Мотивацията за учене се 
формира чрез изграждането на отношения и стратегии на поведение, които строго отговарят 



на ислямската догматика. Тяхното съдържание се превръща в част от познавателната 
мотивация и оказва значително влияние върху възприемането на социалните норми. 

Социални влияния върху педагогическата система и на двете страни се осъществяват 
главно чрез държавната политика. Степента на образованост на младото поколение се 
превръща в приоритет на социални структури и организации, издига се и социалният 
престиж на знаещия, можещия, образования и компетентен член на обществото. Това 
поощрява личностния стремеж на младите хора към познание и самоопознаване, към 
развиване и самоусъвършенстване. 

Силно влияние за изграждане, формиране и развитие на мотивацията за учене в 
условията на образователната система играят системите от взаимоотношения между 
участниците в образователния процес - ученици и учители. Хуманитарната им насоченост 
е исторически и културно обусловена за българското училище. Недопустими в него са 
обидите, грубото отношение, подронването на достойнството и авторитета на 
учители и ученици. Стремежът е между тях да се изграждат партньорски 
отношения, които чрез процеса на взаимно влияние и взаимодействие стимулират 
познавателна и личностна активност на учениците. Мотивите за учене се изграждат на 
основата на интереса към учебното съдържание, който учителят предизвиква у 
учениците.Емоционалната удовлетвореност от добре подбраното знание поражда стремеж 
към саморазвитие.  

И двете образователни системи демократизират процеса на обучение и обръщат все 
по-голямо внимание на участниците в него - учители и ученици. Да се сравнят 
мотивационните системи на учениците в две страни в т.н. преходен период, според нас е 
интересна изследователска задача. Изхождаме от разбирането, че учебно-
познавателната мотивация е система от подбуди, предизвикващи учебна активност, 
насочена към усвояване на знания и на методи на познание, проникнати от нравствено - 
ценностните критерии на новите демократизиращи се страни.  

Независимо от социално-културните различия между двете държави, очевидна е 
необходимостта да се акцентува върху формирането на личността, като главна цел на 
средното образование. Защото за двете страни формирането на качества на личността не 
бива да бъде абстрактна насока, а реална политика в образованието и основополагаща 
посока, която дава пряко отражение върху всички дейности и на първо място върху 
учебната мотивация на учениците. 
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Съобщението е изградено върху концепцията за волята като равностоен на природния и социалния 
фактор за формирането на личността.Едно от условията от които зависи реализирането на тази 
концепция е целеобразуването. Целеобразуването се разглежда като двуединен процес – за 
формулиране на педагогически цели и за авторизирането им от учениците. В съобщението се посочват 
“белите” петна в декомпозирането на главните цели на съвременното училище и особено трудностите 
в превръщането на тези цели и задачи в собствени цели на всеки субект. Посочват се условията за 
ефективно целеобразуване:изостряне на потребностите;разбиране и рефлексия; самопознание и 
интерполация; ново равнище на подсистемите на личността. Широкото, системно и интересно 
практикуване на разностранна дейност се разглежда като гаранция за фиксиране на достигнатите 
равнища на подсистемите и висока резистентност срещу изкушенията на околната среда. 
 

Reflexive aim formation as a mechanism for self – development of personality 
 
The report is based on the conception of the will as equivalent to the natural and social factor for the 
formation of personality. One of the conditions from which the fulfillment of this conception depends on, is 
the aim formation. The aim formation is presented as a joint  process – for the formation of pedagogical aims 
and for their authorization by the students. In the report are appointed the “blanks” in the decomposition of 
the chief aims of the contemporary school and especially the difficulties in the transformation of these aims 
and tasks in personal aims of every individual. The conditions for an effective aim formation: intensification 
of the needs; understanding and reflection; self-recognition and interpolation; new level of the subsystems of 
the personality, are appointed.The wide, systematic and interesting practice of various work is presented as a 
guarantee for a fixation of the reached levels of the subsystems and a high resistance against the temptations 
of the environment. 
 
 

Психолозите и педагозите са единодушни, че резултатите от формирането на 
личността са толкова по-големи, в каквато степен тя е въвлечена в собственото си 
развитие. Ето защо десетилетия наред се търсят нови пътища за повишаване на 
ефективността на развитието чрез собствените сили на индивида, чрез разумна негова 
избирателност към въздействията отвън. За обучението като най-организирана система за 
възпитанието на младото поколение, това винаги е бил проблем от първостепенно 
значение, защото от неговото решение зависи ефективността на изпълнението на главните 
цели на училището. Или в началото на урока учениците ще приемат целите, които 
учителят им поставя и ще се мобилизират за работа или урокът /учебната дейност/ ще 
протече, без цел, а”без целната дейност” е безделие. Това не е игра на думи, а 
обезпокоителна реалност, тъй като сега около половината от учениците “пребивават” в 
клас, без да са приели целта на учебната дейност в урока.  
 Проблемът за целеобразуването /авторизирането на цели/ като фактор за 
саморазвитието на човека не е нов, но нов е проблемът за рефлексивното 
целеобразуване т.е.осмисленото, осъзнато и осъществено с волеви усилия авторизиране 
на цели.Този проблем се изостри особено през последните десетилетия, когато все повече 
се налага трифакторната теория за личността , в контекста на която саморазвитието с 
усилия на волята, заема равнопоставена функция с природния и социалния фактор за 
формирането на личността на човека. Днес става изключително важно, не само “какво 
иска” /какви задачи поставя/ учителят, но и “какво приема” /авторизира/ ученикът, какво 
сам той надгражда към подсистемите на собствената си личност. 

Не бива, обаче да се мисли, че проблемът за формулирането на целите /задачите в 
урока, извънурочното занимание, разговора с ученика/ е решен. Според нас таксономията 
и декомпозирането на обществено-историческия опит на човечеството за педагогически 



цели, не е завършено. Дори образователните цели още не са достатъчно прецизирани. Но 
има области на този опит, за които въобще не е направено почти нищо. Например част от 
ценностите на човечеството;психичните и личностови качества на съвременния човек и 
т.н. не са декомпозирани за педагогически цели. Дори приетите държавни стандарти 
/изисквания/ не са декомпозирани в учебните програми. Отсъствието на убеденост и 
единна логическа основа между психолози, педагози и методици, е главната причина за 
това, че тази сложна дейност остана недовършена. Вярно е, че декомпозирането на 
нравствените, естетическите, интелектуалните и праксическите ценности, както и 
психичните качества на човека, има своя специфика, но това не е основание за отказ от 
научно-приложни и организационно-педагогически усилия. Плахите опити под 
ръководството на акад. Бл. Сендов преди две десетилетия показват, че проблемът е 
сложен, но не и неразрешим. 

Ако приемем,че проблемът за понататъшното диференциране на образователните и 
възпитателните цели е задача на ръководните органи в образованието, то “трансферът” на 
тези цели в съзнанието и поведението на учениците, е проблем на повече от сто хиляди 
български учители и на цялото възрастно население, което контактува с тях. Какво да 
направим, че тези цели да бъдат приети /авторизирани, предпочетени/ във всеки наш 
контакт с ученика, да преживее той сложно състояние на съзнателен избор, да ги включи в 
собствената ценностна система? За сега системните наблюдения и експерименти 
позволяват да се формулират няколко психологически условия за това. 

 1. Силно начало на урока, заниманието, индивидуалната беседа, което да изостри 
максимално съответната потребност – познавателна, нравствена, естетическа и т. н., до 
индивидуалното личностово равнище на всеки участник във взаимния контакт. 
Изострената потребност неминуемо води до противоречие между реалното и желаното 
във всеки аз-образ, в цялата аз-концепция на личността. Това състояние Фестингер нарече 
“дисонанс” – изходно начало на мобилизацията за познавателна или друга активност на 
личността. Този дискомфорт, предизвикан от изострена нужда /за урока от знание и 
можене/ е емоционален тласък за съсредоточаване на вниманието и цялостна организация 
за предстояща активност. Мисля, че за такова силно начало учителят трябва да се 
подготвя за всеки урок, занимание или индивидуална беседа. 

 2. ”Дисонансът”достига пълен ефект, ако той се осъществи върху основата на 
пълно разбиране на значението и смисъла на предстоящата задача за нуждите на живота. 
Това разбиране е готовност и предразположение за онова, което ще се осъществи чрез 
изпълнение на задачата в педагогическото взаимодействие. Чрез яснотата на нравствените 
и естетическите норми, чрез яснотата за биологическия и социален хомеостазис на 
съвременния човек, чрез яснота на закономерностите на природата и обществото, 
ученикът получава във всеки отделен случай възможност да приеме, да отхвърли, да се 
колебае или не в избора си. Разбирането го ориентира и той избира или не задачите, 
поставени от учителя. Приел целите ученикът чака нетърпеливо онова/учебната задача/, 
което ще задоволи неговата потребност. Разбирането, следователно е фактическият 
филтър, който допуска целите до съзнанието на субекта. Ето защо по думите на Демокрит 
обучението трябва се стреми не толкова към пълно знание, колкото към пълно разбиране. 
Днес можем да кажем, че това е познавателна рефлексия ,която е атрибут на всяко 
ефективно целеобразуване. Само така ученикът се насочва към съзнателен и разумен 
избор на онова, което ще преподреди в подсистеми на личността си. 
 3. Преподреждането /преструктурирането/ на подсистемите е неизбежно следствие 
от направения избор /независимо какъв е той/ Във всички случай той носи белезите на 
интерполация, т.е. попълване и по малко на радикално преподреждане на структурни 
елементи в нова йерархия и рангово подреждане. В някои, макар и редки случаи, това 
преструктуриране може да доведе до радикални промени – с позитивен или негативен 
ефект върху развитието на човешката личност. Това зависи от степента на неизвестност, 
от личностова значимост, от степента на мобилизираност, на рефлексия и на равнище на 



волеви качества на личността. Изрично трябва да се подчертае ролята в този процес на 
антиципацията като психично качество на човека. С интерполацията на приетите цели 
този процес обаче не завършва. Попълнените подсистеми са крехка конструкция, в която 
още си съжителствуват съзнание, подсъзнание, фантазия и интуиция, от което може да се 
роди интересен “микс” от нагласи и бъдещи намерения. Не бива да се забравя, че 
присъствието на подсъзнанието означава до голяма степен отсъствие на дисциплина и 
логика, а това значи неочаквани решения. Докато присъствието на интуицията пък 
означава взети решения в условията информационен дефицит. И едното и другото не са 
недостатък , а необходимост от подкрепа на преструктурирането. 
 4. Новата и крехка конструкция на всяка подсистема обаче се нуждае от укрепване, 
от фиксиране, което и сега се практикува, но с ограничен коефициент на полезно 
действие. Фиксирането, което се осъществява, като правило в разностранна и интересна 
дейност, съответстваща на реконструираната подсистема, обаче се осъществява при 
различни, понякога дори противоречащи на крехките нагласи. Тези нагласи срещат 
иронии, враждебност, изкушения, отчаяние, дефицит на воля, подигравки и т. н. в 
училището и извън него, което затруднява, а понякога ги обезсилва. Още по-сложна 
ситуация се създава с критериите и вкусовете, които съпровождат разнообразните 
потребности на човека, защото те сами по себе си са сложно образувание, което определя 
различните негови чувства.и нива на саморегулация. Колкото по – голямо е 
съответствието на условията за фиксиране с нагласите, толкова по-висока е степента на 
резистентност и реализация на тези нагласи в дейността и поведението на учениците. 
Толкова по-близки са тези нагласи до най-висшите подсистеми на личността – нейните 
диспозиции – тези предразположения на личността, които се надграждат върху нейните 
природни и социални достижения. Струва ми се, макар да е сложен този процес, той може 
да се представи схематично така: 
 

Схема 
на психологическите условия за ефективно целеобразуване 

 

 
Целеобразуването като рефлексивен процес не може да се осъществи, следователно 

не може да повиши ефективността на саморазвитието, ако не е съпроводено с волево 
усилие. Волеви усилия са необходими при разбирането на целите и задачите, при 
мобилизацията на психофизическите потенциали на личността и при реализацията на 
дейност за утвърждаване и фиксиране на собствени личностови качества. Волеви усилия 
са необходими особено при психологическа защита – тогава, когато е застрашена аз-
концепцията на личността, когато оценките на околните се разминават с нейните 
самооценки. Защитата не е възможна, без “отричане”, ”проекция”, ”рационализация”, 
”изместване”, ”регресия”, чрез които човек без воля не може да отстоява своята 
самооценка за достигнатото равнище на развитие. Разбира се, това са не само механизми 
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за съхраняване на самооценки, но и механизъм за тяхното движение към висока степен на 
адекватност. По тези причини никой няма право да пренебрегва волята като 
първостепенна задача на училищното обучение. А разковничето за нейното изпълнение е 
известен: системно стимулиране на усилия на индивида на ръба на добре премерено 
дозиране на учебните и другите задачи. 

Цялата тази сложна дейност, която условно нарекохме “рефлексивно 
целеобразуване” изисква непрекъснато взаимодействие на психолози и педагози, за да се 
операционализира тя в удобна за използуване учебна документация, от която да се 
ръководят учителите – практици.Оттам нататък в действие трябва да влязат методиците, 
които да отработят тази технология и да я внедрят в масовата практика. Недопустимо е да 
не бъде оползотворен такъв силен фактор за самоформиране на личността, какъвто е 
съзнателното /рефлексивното/ целеобразуване. 
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Проблемът за насилието сред децата и юношите е изключително актуален днес, поради зачестилите 
случаи на агресивни вербални и физически прояви върху и отстрана на децата. Именно поради този 
факт е необходимо по задълбочено изследване на тези прояви. 
В настоящия доклад са представени  и анализирани резултатите от проведено анкетно допитване в 
Благоевградска област, имащо за цел да проучи параметрите на проява на различни видове насилие 
върху децата и юношите и отношението им към този проблем. Анкетното допитване е проведено 
посредством специално разработена анкета сред 3000 ученика от основния, средния и гимназиалния 
курс на обучение – възраст от 10 до 20 години. 
В доклада също така е отделено внимание на телефонното консултиране, като метод за превенция и 
помощ на деца и юноши жертви на насилие. Разгледан е модела на работа на “Регионална линия за 
деца и юноши” - Благоевград. 

 
 

The problem with violence among children and adolescents is very popular today. The reason is that the cases 
of aggressive verbal and physical acts on and among children have become very frequent. Thus a more deep 
investigation of these acts is necessary.  
In the present report the results of an inquiry implemented in the region of Blagoevgrad are represented. The 
aim was to investigate the borders of manifestation of different types of violence exerted upon children and 
adolescents and their opinion on this problem. The inquiry has been held through a specially created inquiry 
card among 3000 pupils from primary and secondary schools – age from 10 to 20. 
An attention of the consulting on the phone as a method for prevention and help of the children and the 
adolescents that have become victims of violence is paid in this report.    

 
В настоящия доклад са представени резултати от анкетно проучване, проведено в 

Благоевград и региона в периода март 2005г. – април 2005г. чрез Сдружение “Ресурсен 
център – Нова Алтернатива” с подкрепата на ОАК – Женева и РИО на МОН – 
Благоевград, по програма “Чрез Регионална линия за деца и юноши – област Благоевград 
към изграждане на Национална детска линия за децата на България”. Водеща цел при 
конструирането на анкетата беше да проучим склонността на децата и юношите в 
благоевградска област към саморазкриване; предпочитани модели на поведение при 
наличие на проблемна ситуация; информираността на целевата група относно проблемите 
“насилие”, “трафик на деца” и “детска проституция”. Друга основна задача беше да 
получим обратна връзка от анкетираните деца и юноши относно Регионалната линия за 
деца и юноши  град Благоевград.  

Основна дейност, която развива Регионалната линия за деца и юноши – Благоевград, 
е телефонното консултиране. Линията работи 24 часа, без почивни дни. Консултант-
доброволците са предимно студенти по психология или социални дейности, като всеки от 
тях е минал през няколко етапа на подбор и обучение. Основни принципи на работа на 
линията са дискретност, анонимност, съчувствие, професионализъм. Основна цел на 
Телефона е да обслужва интересите на децата и юношите в Благоевград и региона като им 
осигурява психологическа и емоционална подкрепа при справяне с кризисни ситуации, 
съдействие за юридическа защита на деца, който са жертва или са в риск от извършване на 
насилие спрямо тях; също така и здравна просвета и социална защита на уязвимите групи. 
На разположение на децата и юношите са психолог (при заявено желание за директна 
консултация) и юрист-консулт (при нужда от юридическа консултация). Обезпокоителен е 
броя на децата и юношите, които се обаждат на Телефона, за да споделят, че са били 



 

жертва на насилие и да потърсят съвет и помощ от консултант-доброволеца. Това беше 
една от основните причини за изготвяне и провеждане на анкетата.   

От изключителна важност за нас беше да проучим как анкетираните дефинират 
понятието “насилие”, формите на насилие, упражнявано над целевата група, най-честите 
субекти на насилие; знания и умения на анкетираните за справяне в ситуация, свързана с 
насилие. Обект на този доклад са резултатите, получени именно в тази част от анкетното 
проучване.  

Анкетното проучване беше проведено в общо 15 населени места в благоевградска 
област – Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Микрево, Петрич, 
Първомай, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни и Якоруда. Целевата група 
бяха ученици от средния и гимназиалния курс на обучение (от пети до дванадесети клас) - 
общо 3000 лица във възрастовия диапазон от 10 до 20 години. Градовете и училищата 
бяха избирани на произволен принцип, с цел да се обхване максимално широк диапазон от 
изследвани лица.  

Анкетата се състои от 25 въпроса, като освен избор сред готови варианти на отговор, 
анкетираните имаха възможност да посочат своето собствено мнение относно зададения 
въпрос. Апробацията беше извършена сред 150 деца и юноши в Благоевград. Условно 
анкетната карта може да бъде разделена на четири части. Обект на нашето внимание в 
този доклад са въпросите от втора група (въпрос №9, №10, №10а, №10б, №10в, №12 и 
№13 от анкетната карта), които са свързани с проблема насилие над децата. 

Анализът на резултатите е направен чрез компютърна програма SPSS 10.0 и е 
съобразен с изискванията за съставяне и анализ на анкетни въпросници1.  

Първоначални статистически данни: От общо 3000 изследвани лица 52.6% са от 
женски пол (1577)2 и 45,3% от мъжки пол (1358). Най-много изследвани лица са на 16 
годишна възраст – 17.7% (532), в девети клас –20.87% (626). 23.13% (694) са изследваните 
лица от Благоевград, а 75.5% (2266) от региона.  

 
Анализът на получените резултати от втора група въпроси на анкетната карта, ни 

дава информация относно проблема “насилие” и споменатите по-горе аспекти на този 
проблем. Резултатите сме представили общо в 10 таблици и 2 графики. Във всяка една от 
таблиците е посочен първо броя на лицата, отговорили по съответния начин, след което и 
процентното отношение спрямо всички анкетирани лица, отговорили на съответния 
въпрос. 

Анкетираните деца и юноши дават общо 71 дефиниции на понятието “насилие”. 
Според 33.47% (1004) от тях, “насилие” означава да те карат да правиш това, което не ти 
харесва (действия против волята ти). 16.80% (504) от анкетираните дефинират това 
понятие с физически тормоз/бой, а за 11.43% (343), “насилие” означава психически тормоз 
– да ти се карат/обиждат/заплашват/тормозят/псуват. Интересен, но и много тревожен е 
фактът, че общо 4.57% от анкетираните свързват термина “насилие” пряко със сексуално 
насилие и сексуален тормоз (табл.1)3  

 
табл.1 

КАКВО СПОРЕД ТЕБ Е „НАСИЛИЕ”? 
според мен насилие е 

да правиш това, 
което не искаш/не ти 

харесва (да 
пушиш/пиеш) - 

действия против 
волята ти 

според мен 
насилие означава 

физически 
тормоз/бой 

според мен насилие 
означава психически 

тормоз - да ти се 
карат/обиждат/за-

плашват/тормозят/пс
уват 

според мен насилие 
означава 

изнасилване 

според мен 
насилие е когато 
баща изнасили 

дъщеря си 

според мен насилие 
означава сексуален 
тормоз (да опипват 
тялото ти на места, 

където не трябва/да се 
възползват от тялото 
ти/да правиш секс без 

                                                 
1вж Джонев, С. Социална психология. Том 5 Изследователски дизайн. Статистическа обработка – SPSS. С. 
2004 
2 цифрите в скобите означават броя на анкетираните, отговорили по съответния начин 
3 поради големия обем на пълните таблици, получени след обработка на резултатите, в настоящия доклад 
сме представили само извадки на най-често даваните от анкетираните отговори  



 

да искаш) 

Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % 

1004 33,47 504 16,8 343 11,43 90 3 2 0,07 45 1,5 
 
От следващите табл.2 и графика № 2  можем да видим, че 60.80% (1824) от 

попълнилите анкетата деца и юноши в благоевградска област са посочили, че никога не са 
преживели насилие; 24.33% (730) – много рядко, а едва 1.20% (36) посочват, че 
преживяват насилие много често.  

 
табл.2 

 

 

 

 

 
графика № 2 

10. Преживял/а ли си някога някакъв вид насилие? 

24,33%

10,97%
1,73%

60,80%

1,20%

да, но много рядко
да, понякога
да, често
да, много често
не, никога

 
 

Най-голям процент от анкетираните деца и юноши признават, че често са им се 
карали и са ги обиждали – 54.77% (1373); 21.63% (649) от анкетираните са били удряни, а 
19.10% (573) са били заплашвани (табл.3).  

 
табл.3 

10а. КОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ВИДОВЕ НАСИЛИЕ СИ ПРЕЖИВЯЛ? 
често са ми се карали и 

са ме обиждали удряли са ме Заплашвали са ме карали са ме насила да правя 
неща, които не съм искал/а 

Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % 

1373 45,77 649 21,63 573 19,10 243 8,10 
 
В табл.4 можем да проследим процентното разпределение между различните видове 

насилие за всяка една от групите анкетирани, разделени по честота на преживяното. 
Изключително интересен е фактът, че една значително голяма група от анкетираните 
лица, които са посочили, че “никога” не са преживявали насилие, след това са посочили, 

10. Преживял/а ли си някога някакъв вид насилие? 
 Брой отговорили В % 

да, но много рядко 730 24,33 
да, понякога 329 10,97 

да, често 52 1,73 
да, много често 36 1,20 

не, никога 1824 60,80 



 

че им се е случило да претърпят някой от посочените от нас видове. Това ни навежда на 
мисълта, че тази група анкетирани не дефинират посоченото от тях като “насилие”, а го 
приемат като нормално събитие в техния живот. 39.60% (685) от тази група са посочили, 
че често са им се карали и са ги обиждали; 12% (207) са ги удряли; а 10.9% (189) са били 
заплашвани. Сред отговорите на анкетираните срещаме и “опит за изнасилване”, който 
акт децата и юношите също не дефинират като “насилие”, което е крайно обезпокоително. 

 
 
 
 

табл.4 
Преживял/а ли си 
някога някакъв вид 
насилие?  

често са ми се карали и 
са ме обиждали удряли са ме заплашвали са ме 

Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % 

да,но много рядко 422 58,20% 271 37,40% 218 30,10% 
да,понякога 209 64,10% 126 38,80% 120 36,80% 

да,често 31 60,80% 27 52,90% 23 45,10% 
да,много често 16 45,70% 16 45,70% 15 42,90% 

не,никога 685 39,60% 207 12,00% 189 10,90% 
 
Като субекти на посоченото насилие анкетираните деца и юноши най-често посочват 

“връстник/съученик” (табл.5). На второ място с 21.33% (640) като субект на насилие са 
посочени родителите; а 15.77% (473) са преживели насилие от непознат. 37.03% (1111) от 
анкетираните деца и юноши са се почувствали ядосани след като са преживели 
посоченото от тях насилие; 23.73% (712) са били тъжни; 14.37% (431) – отчаяни и 
безпомощни; а 13.23% (397) са се страхували (табл.6). 

 
табл.5 

10б. ОТ КОГО СИ ПРЕЖИВЯЛ/А ПОСОЧЕНИЯ ОТ ТЕБ ВИД НАСИЛИЕ? 
посочения от мен вид 
насилие преживях от 

моите родители 

посочения от мен вид 
насилие преживях от мой 

връстник/съученик 

посочения от мен вид 
насилие преживях от 

непознат 
Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % 

640 21,33 1000 33,33 473 15,77 
 

табл.6 
10в. КАК СЕ ЧУВСТВАШЕ СЛЕД КАТО ПРЕЖИВЯ ТОВА НАСИЛИЕ? 

след като преживях 
това насилие, аз се 
чувствах ядосан/а 

след като преживях 
това насилие, аз се 
чувствах отчаян/а; 

безпомощен/на 

след като преживях 
това насилие, аз се 

страхувах 

след като преживях това 
насилие, аз се чувствах 

тъжен/тъжна 
Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % 

1111 37,03 431 14,37 397 13,23 712 23,73 

 
От табл.7 можем ясно да проследим кои са най-честите субекти за всеки един от 

посочените от анкетираните деца и юноши видове насилие. 51.40% (694) деца и юноши в 
Благоевград и региона, които са споделили, че им се карат и ги обиждат, са посочили, че е 
от страна на техни съученици, а 34% (458), че това правят техните родители. 
Преобладаваща част от анкетираните, които са били удряни - 50.90% (327), посочват като 
извършител свой съученик/връстник; 35.10% (226) казват, че това са сторили родителите 
им; а 24.40% (157) споделят, че е бил “непознат”. Непоносими наказания от родителите си 
са изтърпели 62.8% (93), а 33.80% (50) – от свой връстник/съученик. От анкетираните, 
които са споделили, че са опипвали тялото им по начин, който не им е харесвал, 58.80% 
(77) споделят, че това е сторено от техен връстник/съученик, 29.80% (39) – от непознат. 



 

Обезпокоително висок процент от анкетираните в тази група – 23.70% (31), споделят, че 
това е извършено от техните родители. Анкетираните деца и юноши, които са били 
заплашвани, ни разкриват, че това е сторено от предимно от техен връстник/съученик - 
51.6% (291); 35.60% (201) от тази група споделят, че извършителят е бил непознат; а 19% 
(107), че са заплашвани от родителите си. Сред групата от анкетираните, които са били 
принуждавани да правят неща, които не са искали, най-често посочвания извършител 
отново са  връстници/съученици (44.70% (106)) и родители (35.30% (84)). 55.50% (61) от 
анкетираните, които са били обирани са споделели, че това е сторил непознат. 

 
табл.7    (стр.1) 

Често са ми се карали и са ме 
обиждали Удряли са ме Наказвали са ме по непоносим за 

мен начин 
посочения от 

мен вид 
насилие 

преживях от 
моите 

родители 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
мой връстник/ 

съученик 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
моите родители 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
мой връстник/ 

съученик 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
непознат 

посочения от 
мен вид насилие 

преживях от 
моите родители 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
мой връстник/ 

съученик 
Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % 

458 34 694 51,4 226 35,1 327 50,9 157 24,4 93 62,8 50 33,8 

  
табл.7     (стр.2) 

Опипвали са тялото ми по начин, който не ми е харесвал Заплашвали са ме 

посочения от мен 
вид насилие 
преживях от 

моите родители 

посочения от мен 
вид насилие 

преживях от мой 
връстник/ 
съученик 

посочения от мен 
вид насилие 
преживях от 

непознат 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
моите родители 

посочения от мен 
вид насилие 

преживях от мой 
връстник/ съученик 

посочения от мен 
вид насилие 
преживях от 

непознат 

Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % 

31 23,7 77 58,8 39 29,8 107 19 291 51,6 201 35,6 

 
Ядосани са се почувствали: 50.50% (681) от анкетираните деца и юноши, на които 

често им се карат или ги обиждат (табл.8); 55.50% (356) от децата и юношите, които са 
били удряни; 56.20% (82) от анкетираните, които са били наказани по непоносим за тях 
начин; 48.9% (277) от тези, които са били заплашвани; 50.60% (121) сред децата и 
юношите, които са ги принуждавали да правят неща против волята им; 56.80% (63) сред 
тези, които са били обирани. Отчаяни и безпомощни са се почувствали 52.30% (69) от 
анкетираните, които са споделили, че са опипвали тялото им по непоносим за тях начин, и 
също толкова от тази група (52.30% (69)) са се почувствали натъжени. 

 
табл.8 

Често са ми се 
карали и са ме Удряли са ме Наказвали са ме 

по непоносим за 
Опипвали са тялото ми по начин, 

който не ми е харесвал 
Карали са ме 

насила да правя 
Вземали са ми 

парите (обирали 

Карали са ме насила да правя неща, които не съм 
искал/а Вземали са ми парите (обирали са ме) 

посочения от мен 
вид насилие 
преживях от 

моите родители 

посочения от мен 
вид насилие 

преживях от мой 
връстник/ 
съученик 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
непознат 

посочения от мен 
вид насилие 
преживях от 

моите родители 

посочения от 
мен вид 
насилие 

преживях от 
мой връстник/ 

съученик 

посочения от мен вид 
насилие преживях от 

непознат 

Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % 

84 35,3 106 44,7 48 20,3 28 25,5 45 40,9 61 55,5 



 

обиждали мен начин неща, които не 
съм искал/а 

са ме) 

след като 
преживях 

това насилие, 
аз се 

чувствах 
ядосан/а 

след като 
преживях това 
насилие, аз се 

чувствах 
ядосан/а 

след като 
преживях това 
насилие, аз се 

чувствах 
ядосан/а 

след като 
преживях това 
насилие, аз се 

чувствах 
отчаян/а; 

безпомощен/на 

след като 
преживях това 
насилие, аз се 

чувствах 
тъжен/тъжна 

след като 
преживях това 
насилие, аз се 

чувствах 
ядосан/а 

след като 
преживях това 
насилие, аз се 

чувствах 
ядосан/а 

Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % Брой 

отговорили В % Брой 
отговорили В % 

681 50,5 356 55,5 82 56,2 69 52,3 69 52,3 121 50,6 63 56,8 
В табл.9 са посочени най-често избираните от анкетираните деца и юноши модели на 

реакция при евентуална ситуация на насилие, упражнено над тях. 39% (1170) са посочили, 
че ще искат да си отмъстят; 36.97% (1109) биха желали да си поговорят с някого; 24.03% 
(721) биха потърсили помощ от полицията; 23.13% (694) заявяват, че ще се разгневят.  

 
табл.9 

13. КАКВО БИ НАПРАВИЛ, АКО ПРЕЖИВЕЕШ НАСИЛИЕ? 
ако преживея насилие аз 

ще избухна/ще се 
разгневя 

ако преживея насилие 
аз ще искам да си 

отмъстя 

ако преживея насилие 
аз ще искам да 

поговоря с някого 

ако преживея насилие аз 
ще потърся помощ от 

полицията 
Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % 

694 23,13 1170 39,00 1109 36,97 721 24,03 
 
Болшинството от анкетираните от нас деца и юноши считат, че от най-голяма помощ 

на дете, което е претърпяло насилие, ще бъдат неговите роднини – 50.97% (1529) 
(табл.10). На второ място анкетираните посочват психолога в училище - 15.33% (460), а на 
трето място с 13.23% (397) – полицията. 10.07% (302) от анкетираните са на мнение, че от 
най-голяма помощ на дете, преживяло насилие, ще бъде Телефонна линия за деца и 
юноши. 

табл.10 
12. КОЙ, СПОРЕД ТЕБ, ЩЕ БЪДЕ ОТ НАЙ-ГОЛЯМА ПОМОЩ НА ДЕТЕ, КОЕТО Е ПРЕЖИВЯЛО НАСИЛИЕ? 

от най-голяма помощ на 
дете, което е преживяло 

насилие ще бъде 
психологът в училище 

от най-голяма помощ на 
дете, което е преживяло 

насилие ще бъде 
полицията 

от най-голяма помощ на 
дете, което е преживяло 

насилие ще бъдат 
роднините 

от най-голяма помощ на 
дете, което е преживяло 

насилие ще бъде 
Телефонна линия за деца 

и юноши 
Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % Брой отговорили В % 

460 15,33 397 13,23 1529 50,97 302 10,07 
 
 
Получените резултати от проведеното анкетно проучване ни показаха насоките, в 

които трябва да работим, за да се подобри физическото, емоционалното и психическото 
здраве на децата и юношите в Благоевград и региона.  

Представените по-горе резултати ни разкриват, че общо 38.23% от анкетираните 
деца и юноши споделят, че срещу тях е бил извършван акт на насилие (дори и само 
веднъж). Според тях най-проблемни в тава отношение са взаимоотношенията им с техни 
съученици и връстници, следвани от родителите. Като цяло се открояват два модела на 
реакция на претърпяно насилие – най-често подрастващите се ядосват или се натъжават; и 
два модела на поведение – желание за отмъщение или нужда да споделят с някого. За най-
много от анкетираните от най-голяма помощ ще са роднините, а на второ място поставят 
училищния психолог. 

От представените резултати можем да обобщим, че сред анкетираните деца и юноши 
в Благоевград и региона е налице твърде субективно възприемане на проблема “насилие”. 
Ясен индикатор за това е наличието на 71 дефиниции, дадени като обяснение на това 
понятие. Липсата на ясна и единна представа сред подрастващите относно това какво е 
“насилие”, би затруднило работата ни по превенцията на този проблем. Крайно 



 

обезпокоително е наличието на група от анкетирани деца и юноши, който не дефинират 
извършеното спрямо тях насилие като такова. Нашето внимание трябва да бъде насочено 
специално към тази група подрастващи.  

Според анкетираните деца и юноши училищният психолог е много важен за 
разрешаването на възникнала проблемна ситуация. Затова е необходимо тясно 
сътрудничество и взаимодействие с тях. Необходимо е провеждането на обучителна 
дейност в училищата с цел подобряване на културата на общуване между връстници и 
съученици и на психологическия климат като цяло.  
 
 



СИСТЕМЕН МОДЕЛ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ В 
ОБРАЗОВАНИЕТО /ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ/ 

 
Стоянова Цветанка  

Психолог – консултант, магистър по трудова и организационна психология - Общински 
детски комплекс Варна 

 
Съобщението описва 15 годишен  опит във функционирането на един научно - приложен модел за 
психологично обслужване в извънучилищната сфера. Неговата мисия е развитието на 
психологичната култура и съхраняване на психичното здраве на деца и родители през свободното им 
време. Той предлага система от  взаимосвързани професионални психологични услуги за млади хора 
и родители в пет области:  
1. Психологични  консултации; 
2. Кариерни  консултации; 
3.Телефон на доверието; 
4.Психодиагностика на деца със СОП/специални образователни потребности/; 
5.Обучение по приложна психология за юноши; 
 

A PSYCHOLOGICAL SERVICE SYSTEM MODEL IN EDUCATION 
 

Stoyanova Tsvetanka  
Psychologist – consultant, master  in Labour and Organizational Psychology 

Municipal Children Complex Varna 
 
This message describes a 15-year-old experience in functioning of a scientifically apllied model of 
psychological service in extra-scholar sphere. It’s mission is development of psychological culture and 
children and parents psychological health preservation in their spare time. It offers a system of interrelated 
professional services for young people and parents in five fields: 
Psychological consultings 
Career consultings 
Trust phone 
Psychodiagnosis of children with “SOP” 
Applied psychology training for teenagers 
 
 
“Психологията ми прилича на панаир, на който може да сe намери всичко. Не е нито 
научна дисциплина, нито дисциплина на изкуството.” 
 
/Фр.Хърцбърг/ 
 
“Когато мисля за съвременната психология, виждам огромна, буйна, разклонена 
дисциплина, която е в центъра на вниманието на десетки хиляди психолози от цял свят и 
има много клонове и разклонения.” 
 
/М.Рокич/ 
 
В края на 20 век представата за психологията е като за теоретична наука, разбита на 
многобройни школи, направления, клонове, специализации и отсъствие на единство в 
психологичното познание.На ниво масово съзнание битува негативна нагласа към 
професията “психолог”. В обществото и неговите институции чрез защитните механизми 
на “отричане” и неглижиране на психолозите професионалистите се заместват със 
специалисти от други научни области, които се чувстват компетентни да консултират, 
диагностицират, изследват и преподават съдържание, което не познават научно и 
практически.. Липсата на статут и условия за психологична практика забавят 
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признаването на обществената значимост и професионална мисия на психолога и в 
началото на  21 век.  
С нагласата за толерантност към неопределеността в професията, през 1990г. една 
извънучилищна образователна институция във Варна, Общински детски комплекс, реши 
да експериментира като включи в дейностите си комплекс от психологични услуги за деца 
и родители, назначи психолог, със статут на “психолог”.  
Предмет на дейност на този модел е развитието на психологичната култура и съхраняване 
психичното здраве на деца и млади хора  във всички форми и степени на образование, 
както и повишаване на психологичната компетентност на родителите.Нормативно-
правното и административно регламентиране на ролята и функциите на психолога  в 
институцията, финансовото и научно-методическо осигуряване са резултат от 
партнирането между ръководството на ОДК, Общинската дирекция “Образование”, РИ на 
МОН и психолога на комплекса на основание номенклатурата на длъжностите и 
наредбата за нормите за задължителна преподавателска работа в системата на средното 
образование.Разработена е и длъжностна характеристика на “психолог в образованието – 
извънучилищна дейност”.Организацията на психологичната практика, рекламната 
стратегия и механизма на функциониране  се генерират и осъществяват от психолога. 
І/Психологично бюро “Емпатия” – психосоциална система от  взаимосвързани 
психологични услуги за млади хора и родители в пет области:  
1. Психологично  консултиране; 
2. Кариерно  консултиране; 
3.Телефон на доверието; 
4.Психодиагностика на деца със СОП; 
5.Обучение по приложна психология за юноши; 
Консултативната  дейност  е основана на теорията и практиката за психологично 
консултиране за деца и семейства. Тя се осъществява в три направления: индивидуално, 
семейно, кариерно чрез използване на психодраматични, позитивни и фокусирани към 
решения подходи.Телефонът на доверието работи по модела на Телефоните на доверието 
към БЧК.През 1994г. цялостната му дейност е прехвърлена към БЧК - Варна, а в рамките 
на Детския комплекс остава дневна линия за деца и родители, която работи и до днес. 
През 2002г. с помощта на КОО и клуб “SOS приятели” е създаден и чат-вариант за диалог 
между връстници. 
Консултативна психологична помощ търсят деца, младежи, и родители. Кабинетът има 
добра координация и сътрудничество с различни специалисти  в града  - детски 
психиатър, психиатри, социални работници, инспектори ДПС, общински институции и 
граждански организации, ангажирани с работа за децата. 
Кариерното консултиране поставя ударение върху себепознанието на младите хора и 
отговаря на потребността им да знаят повече за себе си, за да управляват личностния си 
потенциал. Този вид психологично консултиране е поставено в контекста на семейната 
среда, което позволява да се идентифицират проблемите и потребностите на родителите в 
процеса на избор на техните деца /образователен, професионален, социален/. 
Психодиагностичната дейност е свързана с диагностициране на затрудненията в 
интелектуалната, личностна и поведенческа сфера на децата, както и  с професионалното 
ориентиране и кариерно развитие на юноши и младежи. Методите за диагностика са 
съобразени с  психологичните особености на всяка възрастовата група и са подбрани сред 
утвърдени /адаптирани и валидизирани/ методи от практиката на приложната психология 
у нас.В изградения център за кариерно развитие работи екип от професионални психолози 
и лекар, специалист по трудова медицина. 
 От 2 години в кабинета се извършва психодиагностика на деца със специални 
образователни потребности, като част от дейността на комплексно-педагогическия екип 
на РИ на МОН. 
Актуални проблеми:  
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Липсва единна методика за психодиагностика, която да осигури  сравнимост и 
съпоставимост  на резултатите от проведените изследвания и подготвени експертизи; 
Липсат  обучителни програми за работа на интердисциплинарните екипи на ниво 
училище; 
Нерегламентирано е  заплащането на експертния труд на професионалния психолог в 
посочените екипи. 
Обучението по приложна психология за юноши  е вид интерактивно обучение. Целта му е 
повишаване на психологичната компетентност на учениците от ІХ до ХІІ клас от различни 
училища на Варна.Обучението е във формата на “Школа по приложна психология” и е 
част от  годишната учебна програма, гласувана на Педагогически съвет.Дейността му е 
основана на четири методически подхода:  
Практическа насоченост на обучението; 
Индивидуален подход към личността на всеки юноша; 
Доверително общуване между връстници в социално сигурна среда; 
Творчество; 
В групови дискусии, решаване на казуси, игри на роли и други активни методи в Школата 
системно се усвояват знания от областта на психология на личността, социалната 
психология,  юношеската психология, психологията на творчеството и лидерството. В 
процеса на обучение се тренират и социални умения за ефективно общуване и 
самоутвърждаване, консолидиране на група, техники за стимулиране на групово 
творчество, работа в екип и лидериране. От 1995г. в обучението са въведени програмите 
на “Фондация “Отворено образование” – “SOS  приятели”, “Общуване”, “Решаване на 
конфликти”, “Асъртивна психология”, “Здраве”/посочените програми съществуват в 
работата на Школата инкогнито до 98г., поради устна “забрана” за тях на общинската 
образователна управа по това време/. 
Всяка година групите /до две на учебна година/ работят по определен проект.Това 
позволи формиране и на практически умения на участниците за сътрудничество с 
публичния и гражданския сектор в града по различни младежки програми. Комбинацията  
между психологично обучение на юношите и консултации с родителите им даде добър 
резултат за преодоляване на страховете на възрастните относно възможностите на 
приложната психология за личностното и социално развитие на техните деца. Това 
позволи през годините се роди общност от различни поколения, утвърждаващи по-висока 
социална компетентност, психологична култура и публична активност. 
ІІ/Психологично бюро “Емпатия” - като работещ модел за взаимодействие между 
професионалната психология и неформалното образование, публичния и неправителствен 
сектор 
Със съдействието на Клуб “Отворено общество” Варна възникна възможност обучението 
по “приложната психология” в Детския комплекс да прерасне в летни “Ваканционни 
ателиета”, обогатени с техники и програми за работа на млади хора /до 25 години/ в 
неправителствения сектор.Постепенно “ателиетата” прераснаха в Младежки форум за 
здравословен начин на живот, ръководен от PR на КОО.Това позволи на членовете на 
Форума да общуват с представители на различни институции в града и да участват при 
разработки на младежки идеи за свободното време, подкрепени и от местната власт. Чрез 
съвместен проект с училището за българска култура в с.Сладка вода през 2002г. ученици 
от горен курс на варненските училища тренираха социалните си  и интеркултурни 
умения с деца с различен етнически произход.Работата в междукултурен екип  бе 
насочена към събирането на приказки, притчи, песни, поговорки от два етноса /български 
и турски/, което доведе до сближаване на децата и роди дълготрайни приятелства. През 
2003г. за пръв път в историята на “Ваканционните ателиета” се включиха и младежи от 
Република Сърбия. Активният диалог между младите хора продължава и днес в Интернет 
– мрежата, което е гаранция, че интеркултурният диалог е продължен и във времето. 



 4 

Практическите умения за работа в екип и лидерство при бяха тренирани чрез създаване на 
културни продукти с различни неправителствени организации.В периода 1999г. - 2004г. 
бяха създадени: любителски филм за обучението на младите лидери, архитектурни 
проекти за младежки центрове в града,  документален филм за толерантността към 
различията, проект за създаване на младежки балкански център за междукултурен обмен и 
сътрудничество/със съдействието на КОО, ПРООН и ААМР/ летопис на младите лидери, 
музикален диск и книга “Младите “за” културата”/със съдействието на Агенция ПАКТ, 
ЕО, като част от програма “Младеж” на ММС/. 
Разнообразната и упорита работа на участниците  в Школата и Ателиета на 
интердисциплинарен екип, съставен от психолог, журналист, педагози и творци е успешна 
инвестиция в изграждането на ефективно партньорство между публичния /общински/ и 
граждански сектор с помощта на младите хора. Тя създаде  работещ механизъм и 
“плодородна почва”  за утвърждаване на атрактивни и съвременни модели за неформално 
обучение, което синтезира приложна психология, изкуството и медии и не е предвидено в 
програмата на общообразователното училище. 
 
ІІІ/Професионални роли на психолога в извънучилищната сфера 
В началото на 90-те години българските ученици се оказаха неподготвени за социалните и 
екзистенциални трудности, с които ги посрещна българското общество и техните 
семейства.Като основен проблем тогава, а и днес, се очерта липсата на поведенчески и 
социални умения за справяне с предизвикателствата на прехода.”Токсичната” 
икономическа, политическа и социална среда преподредиха ценностите на българското 
семейство, училище и институции, ангажирани в работата с деца и младежи.В същото 
време, правилата за психологично обслужване в образованието на практика бяха 
премахнати/1995г./.Изрично бе административното изискване преподавателите по 
психология да не са със специалност “Психология”, професията “психолог” бе заменена с 
длъжност “педагогически съветник”.Професионалният егоизм и високомерие на част от 
гилдията позволиха за психологията в образованието да отговарят хора с ниска или 
отсъстваща психологична компетентност.Неясна и пълна със съмнения изглеждаше 
дейността на малкото професионални общности.Така за  професионалните психолози 
остана задачата поединично, с много ентусиазъм, воля и дълбока вътрешна мотивация да 
доказват чрез своята работа смисъла и ефективносттта от психологична култура, мислене 
и техники при решаване на детските, юношески, семейни и образователни проблеми. 
Функционирането на Психологично бюро “Емпатия” при ОДК бе предизвикателство не 
само към професионалната  пригодност на психолога в институцията.Пред него възникна 
задачата да се разработи ясна институционална визия и професионална мисия на модела 
са психологично обслужване в рамките на извънучилищното звено. Това изиска от 
специалиста редица допълнителни управленски, публични и рекламни умения, 
осигуряващи ефективна организация на психологичната практика и нейната 
популяризация на “пазара на психологични услуги” /ОДК не е институция с “пазарно 
поведение”, тъй като той е обслужващо общинско звено , с делегиран бюджет, а участието 
на децата в неговите форми е безплатно.От друга страна,  предлаганите в него дейности се 
конкурират с широка палитра от общински,  частни и граждански услуги за деца през 
свободното им време/.По тази причина работата в извънучилищното звено изисква от 
психолога да изпълнява различни роли.От една страна, това са тясно професоналните - 
експерт, консултант, диагностик, обучител, а от друга - координатор, генератор на 
идеи, организатор, изпълнител, рекламист и PR.Утвърждаването на значимостта на 
професията в общността се осъществява в рамките на сложен професионален диалог и 
сътрудничество  с преките участници в психологичното обслужване  - деца, млади хора, 
родители, ръководители на държавни, общински и неправителствени звена.Това 
предпоставя изискването цялото трудово поведение на психолога да символизира   



 5 

професионална компетентност и морал. В същото време грижата за професионалната 
квалификация остава и до днес си остава въпрос на личен избор и самофинансиране. 
Според една теза на Карл Роджърс творчеството възниква в резултат на 
взаимодействието на неповторимостта на личността и уникалните обстоятелства на 
нейния живот.В областта на практическата психология неопределеността и 
разнообразието на психологичните практики стимулират внедрителския и прагматичен 
дух на психолога.Те са предпоставка за генериране  на идеи и въплъщаването им в 
работещи психосоциални модели.Индивидуалните концепции могат да се разглеждат като 
проява на вътрешната автономност  и свобода на психолога, които позволяват 
допълнително разлистване на клоните на науката и нейната практика. Там, където има 
липси, психологът вижда възможности.Там, където има неопределеност, психологът 
създава реалност.Там където има човешки светове, психологът създава общност.Да 
работиш като практически психолог, в това число и в системата на образованието, днес 
означава да бъдеш свободен и креативен, коректен и отговорен пред професионалната 
гилдия и “Негово Величество Клиента”. 
 



РАЗВИТИЕ НА ПРЕДМЕТНО-МАНИПУЛАТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА 
ДЕЦАТА В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ 

 
Тагарева Кирилка  

Гл.ас., д-р по психология – Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”, 
Педагогически колеж, гр. Пазарджик 

 
Разглежда се развитието на манипулативните действия на децата с предметите през първата година 
от живота им. Анализира се изменението на неспецифичните и специфичните действия с предметите и 
появата на първото културно-фиксирано действие при кърмачетата. 
Представят се резултати от експериментално изследване на 30 деца на възраст от 6 до 15 месеца, 
възпитавани в домовете за медико-социални грижи за деца. 
 
The work was aimed in the development of manipulating activities with objects throughout the first year of 
life. Psychological analysis of change between the manipulation with objects, the specific activity and the 
appearance of the first cultural activity with object was discussed. 
30 apparently normal children living in Homes for Medical and Social Cares for Children (outside the 
family), aged 6 – 15 months took part in the experiment. 
 

Изследването е посветено на действията на децата с предметите през първата година от 
живота им. Изучаването на предметните действия на кърмачето е важно, защото голяма 
част от взаимодействието на детето със света – физически и социален, се осъществява 
чрез тях.  

В последните десетилетия в съвременната психологията на развитието е натрупан богат 
експериментален материал, свързан с изучаването на действията на децата с обектите. 
Доказано е, че новороденото посяга с ръка към зрително движещ се обект, ако е поставено 
в полулегнала поза [1, 8]. Посягането и хващането се извършват чрез интеграция на 
зрителната, моторната и проприоцептивната системи, като “грубото” направление в 
развитието е зададено с раждането, но става в процеса на взаимодействие със средата [2, 
5]. Към три-четири месечна възраст детето може да хване обект, да го задържи в ръцете и 
да започне да го изследва, като манипулира с него. Децата на осемнадесетседмична 
възраст могат да хванат обект, движещ се със скорост 30 см./сек, а на осеммесечна възраст 
– със скорост 125 см./сек. [2].  

Първоначално действията, които извършва бебето с предмета, са вземане, опипване с 
пръсти и лапане. Към шестмесечна възраст репертоара от манипулативни действия се 
разширява: детето оглежда, разглежда предмета, върти го в ръце, облизва го, разтърсва, 
прехвърля го от една ръка в друга.  

Според М. И. Лисина [3], развитието на предметните действия на децата от шест 
месечна възраст до година и половина преминава през следните етапи:  

1. Период на неспецифични манипулации с предмета, когато детето действа по един и 
същ начин с всички предмети, независимо от физическите им свойства и функции. 

2. Период на специфични манипулации, отчитащи физическите свойства и функциите 
на предметите.  

3. Период на специфически действия, основани на исторически изградените способи 
за употреба на предметите.  

М. И. Лисина [3] подчертава, че този процес е тясно свързан с развитието на 
общуването с възрастния, чийто стил се променя от ситуативно-личностно към 
ситуативно-делово към шестмесечна възраст. 

Но, развитието на предметните действия на кърмачета, възпитавани в условията да 
детските домове има специфични особености. R. Spitz [7], описвайки поведението на 
децата в един от приютите, сочи, че движенията на кърмачетата, които лежат в отделни 
боксове, са много малко и ограничени, а играчки почти липсват. Изследвания [4] показват, 
че предметните действия на кърмачета, живеещи в детските домове са бедни по състав и 
малко в количествено отношение. 



Актуално става изучаването на качествените характеристики в развитието на 
предметните действия на децата, отглеждани в детски заведения. Изхождайки от 
теоретичните позиции на М. И. Лисина [3], ние проведохме експериментално изследване с 
цел анализ на стратегията в развитието на предметните действия на кърмачета, 
възпитавани в условията на българските домовете за медико-социални грижи за деца 
(ДМСГД). Основна е хипотезата за последователната смяна на неспецифични, 
специфични и културно-фиксирани действия при кърмачета, възпитавани в ДМСГД. 
Поставихме си следните задачи: 

1. Да анализираме изменението на неспецифичните действия при децата.  
2. Да анализираме динамиката в развитието на специфични действия, отчитащи 

физическите свойства и функции на предметите. 
3. Да разгледаме възникването на специфични действия, отчитащи културно-

историческите начини за използване на даден предмет. 
В изследването взеха участие общо с 30 деца (момичета и момчета без патологии) на 

възраст от 6 месеца и 2 дни до 15 месеца и един ден, които живеят в дома за медико-
социални грижи – гр. Пазарджик. Децата бяха разпределени в три възрастови групи, по 10 
във всяка. Първа група образуват кърмачета на възраст от 6 до 9 месеца, втора група –деца 
от 9 до 12 месеца, а трета – деца от 12 до 15 месеца.  

Основен метод на изследване е наблюдението на поведението на детето в следните три 
експериментални ситуации: 
Ситуация 1. “Дрънкалка”. Това е пластмасова дрънкалка с формата на гъба, с червени и 
бели цветове, чиято дръжка е като халка. Предмета дава възможност на детето да 
манипулира, като основната цел е да се определят  неспецифични действия – лапане, 
хвърляне, бутане, размахване, чукане и др. 
Ситуация 2. “Динозавърче”. Плюшената играчка дава възможност за проява на 
специфични действия – плюша се гали, бодлите се докосват, детайлите се отделят.   
Ситуация 3. “Книжка”. Книжката е с пет листа, които са меки, но достатъчно дебели. 
Целта е да се анализира появата на културно-фиксираното действие “разлистване на 
книжката”. 

Експерименталните ситуации траят 3 минути и се провеждат в най-благоприятното 
време за детето – след сън и хранене. 

Обработката на резултатите се извършва по начин, използван в експерименталните 
изследвания на М. И. Лисина, нейните колеги и аспиранти. 

Всички действията на детето, изпълнявани със и по повод на предмета фиксирахме в 
протокол. Обработката включва разпределяне на действията по следните категории: 
ориентировъчно-изследователски действия с предмета (брой на видовете и тяхното 
количество); предметни действия (видове и количество); неспецифични действия (видове 
и количество); специфични действия (видове и количество); културно- фиксирани 
действия (видове и количество); емоции (видове и количество) и безразличия (видове и 
количество). 

По тези критерии и показатели за трите експериментални ситуации изготвяхме 
индивидуални карти за всяко дете. След това данните от индивидуалните карти 
групирахме в общи карти, съответно за първа, втора и трета възрастова група. 
Обединявахме видовете действия и сумирахме количество на действията. Така 
получавахме възможност да сравняваме изменението в количеството на  предметните и 
промяната в репертоара им. 

Резултатите и техният анализ показа следното. 
Данните от експериментална ситуация 1. “Дрънкалка”сочат, че количеството на 

неспецифичните манипулации с предмета заемат значителна част от всички изпълнявани 
действия на детето в ситуация на предметно взаимодействие. Така, при 6-9 месечните 
деца те са 62,1%, при 9-12 месечните деца – 65,6%, а при 12-15 месечните деца – 64,9% от 



общо изпълняваните действия в ситуацията. Средно относителният дял на 
неспецифичните действия спрямо всички действия на детето е  64,2%. 
Количеството на неспецифичните действия във възрастов план намаля от 6-тия до 15-тия 
месец с 12,6%. Тази промяна в динамиката е отразена на рис.1.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Динамика на развитието на неспецифичните манипулации при кърмачета от 
ДМСГД на възраст от 6 до 15 месеца. 

 
Количеството на видовете действия следва същата тенденция към намаляване с 19,5%, 

т.е. репертоара от неспецифични манипулации също постепенно намаля. Анализът 
показва, че в него се включват такива действия, като удря с дрънкалката по масата, 
побутва я, чука с дрънкалката, лапа я, лиже я, гризе я, размахва, изпуска я и др. Списъкът 
от регистрираните неспецифични действия за първа възрастова група достига 46 броя, за 
втора – 40, за трета – 37. Ранжирането на първите пет вида действия и динамиката в 
промяната с възрастта е отразена в табл.1. 

 
Таблица 1. Ранжиране на предметните действия в ситуация 1. 

Възраст (в 
месеци) 

6-9 9-12 12-15 

Действия Място в 
репертоара 

количество Място в 
репертоара 

количество Място в 
репертоара 

количество 

Хваща/Взема 
предмета 

1 24 2 17 1 17 

Повдига 
дрънкалката 
до нивото на 
очите си  

2 24   Не се 
регистрира 

 

Изпуска 3 14 7 7 Не се 
регистрира 

 

Посяга към 
предмета 

4 14 8 5   

Удря по 
масата с 
предмета 

5 9 1 19 5 13 
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От таблица 1. се вижда, че действието хваща/взема предмета заема едно от първите 

места и в трите възрастови групи и има най-голям количествен израз.  
Анализът на резултатите от ситуация 2. “Динозавърче” показват, че количеството на 

предметните действия с играчката се увеличават от първа към трета възрастова група с 
42%. Репертоара от действия също се увеличава с 67%. Качественият анализ сочи, че в 
репертоара от предметни действия присъствуват манипулации с обекта: лапа играчката, 
хапе я, хвърля я, размахва я, блъска с нея по масата и др. Регистрирани са специфичните 
действия като: гали плюша, мачка плюша, слага играчката до лицето си (Велин И.,10 
мес.и 29 дни), гали коремчето (Борис М., 14 мес. и 25 дни), отделя детайли от играчката и 
ги обследва - етикета, устата, докосва с пръст връхчетата на люспите, посочва стъклените 
очи на играчката (Янко А., 14 мес. и 24 дни), вглежда се в лицето на динозавърчето 
(Димитър Л.,10 мес. и 13 дни). Общо количеството на специфичните действия от първа 
към трета възрастова група се повишава с 66%, но анализът на вътрешната динамика сочи, 
че това става  за сметка на увеличаването на този тип действия главно от първа към втора 
възрастова група. На рис.2 е изобразено количественото изменението на специфичните 
действия на изследваните деца. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Изменение на количеството на специфичните действия с предмета при кърмачета от 

ДМСГД 
 

Получените данни за развитието на специфичните действия на кърмачето се 
съгласуват с данни на  J. Fagard [6].Според автора, настройването на изследователските 
действия на ръката към свойствата на обекта се наблюдава още в началото на 
манипулативната дейност, но най-интензивно нагаждането към обектните характеристики 
става в периода от деветия до дванадесетия месец от живота на детето. 

Следващата задача в изследването е разглеждане и анализ на появата на първите 
действия, отчитащи културните начини за използване на предметите. Резултатите от 
експерименталната ситуация “Книжка” показват, че действието “разлиства страниците” не 
е фиксирано при нито едно дете от първа възрастова група – от 6 до 9 месечна възраст. 
При децата на тази възраст преобладават манипулациите с книжката. Във втора 
възрастова група няма съществена промяна в състава от действия, изпълнявани с 
книжката.  Само 20% от децата изпълняват специфични действия. Иван Д. на 10 мес.и 16 
дни и Величка Д. на 11 мес. правят опит да прелистят страница от книжката. Във трета 
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възрастова група при 70% от децата са фиксирани поне едно действие, отчитащо 
адекватен способ за използване на предмета: “опитва се да отвори страница”, “отваря 
страница”, “затваря страница”, “прелиства две страници” “разлиства книжката”. Анализът 
сочи, че репертоара от действия в трета възрастова група се променя качествено с появата 
на действия, отчитащи културното използване на предмета. Получените от нас данни в 
този експеримент показват, че това става към 13-14 месечна възраст за деца, възпитавани 
в  ДМСГД. На практика, в детските домове голяма част от децата още към 12 месечна 
възраст пият “самостоятелно” от чашка и овладяват методично използването на някои 
битови предмети. Възрастните научават детето да пие самичко (не самостоятелно!) от 
чашка. Но това се отнася само до определен предмет и за определена ситуация.  
В нашата експериментална работа достигнахме до следните основни резултати: 

1. Неспецифичните действия с предметите, които извършват кърмачета от ДМСГД на 
възраст от 6 до 15 месеца, заемат значителна част (63%) от количеството на всички 
действия, извършвани в предметна ситуация. Тенденцията в изменението на този вид 
действия е свързана с намаляването им с 12% от шест до 15-месечна възраст. 

2. Специфичните действия, отчитащи физическите свойства и функции на предмета, 
се увеличават с 66,6% при деца, възпитавани в детските домове от шест към 15 месечна 
възраст. 

3. Специфичните действия, отчитащи културните способи за използуване на предмет, 
се появяват при кърмачета, отглеждани в условията на ДМСГД към 13- 14 месечна 
възраст. 

Проведеното експериментално изследване характеризира основната линия в 
развитието на предметните действия при децата, възпитавани в ДМСГД, което се 
съгласува с изказаната от М. И. Лисина [3] идея за последователната смяна на 
неспецифичните манипулации, когато детето еднакво действа с всички предмети към 
специфични манипулации, отчитащи физически свойства на предметите и към 
специфични действия, основани на културно-историческите начини за употреба на 
предметите. Безусловно, проблемът за развитие на предметните действия при децата, 
възпитавани в ДМСГД изисква по-детайлно обсъждане, но в тази работа важно бе да 
покажем основната стратегия в развитието на тези действия. 
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Особеностите на системите за невербална репрезентация на дискретни количества от четири-годишни 
деца е в центъра на изследователския интерес. С процедурите на многомерното скалиране се изследва 
оценката на множества, съдържащи от 1 до 9 обекта, което позволява да се реконструират субективно 
възприеманите разстояния между тях. Изследва се ординалната структура и на първите няколко числа, 
усвоени от децата, както и ординалните релации на дължини, с цел да се установи трансфера от една 
ординална структура към друга. 
 
Two experiments examined kindergartners’ nonverbal numerical estimation system. Through the procedures of 
multidimensional scaling the estimation of different number of objects (1-9) is obtained and the ordinal structure 
of their magnitudes is constructed. It is compared with the ordinal relations between several single digits, and 
the set of different lengths. The transfer between these different system is supposed to underlie the acquisition of 
numbers by children. 
 
 
Динамиката и промените в детското познание за света, в отражението на закономерностите в 
него, във възрастовия диапазон от 2 до 6 години, свидетелстват за нелинейна траектория в 
развитието, произтичаща от процесите в многопластовата структура на когнитивната му 
организация. 
Анализът на прекурсорите в развитието на познанието за числото, показва наличието на 
множество системи, осигуряващи отражението и оценката на количествените отношения. В 
този план, в хода на развитието се осъществяват процеси на сложна интеграция на детските 
представи за дискретно и континуално количество, съпътстваща овладяването на 
концептуалните и функционални различия между тях като различни форми за оценка на 
количеството. 
 

Теоретическа постановка 
Дълго време учените следваха конструктивисткия подход за развитието на детското 

познание за числото. В рамките на този модел на Ж. Пиаже [12] за когнитивното развитие 
генезисът на числото се разглежда като продукт на операторна структура, осигуряваща 
синтез между системата на класовете и системата на ординалните отношения и предполага 
тяхното симултанно развитие. Определящо е развитието на операторните структури, в 
рамките на които включеността на класовете и изграждането на ординални отношения се 
приемат като базисни процеси. Ако при класификационните процеси се търсят общите 
характеристики на елементите, то при ординалните релации обектите, включени в общия 
клас, се разполагат в ред по определен признак, като се отчита тяхното различие. Едва на 
стадия на формалните операции детето може да съчетае две реципрочни ординални 
отношения (по-малко и по-голямо) в една система- напр. елементът В е едновременно по-
голям от елемента А и по-малък от елемента С, както и да разглежда класа и подкласовете 
едновременно. 
Акцентът върху формалния аспект (логическите форми на групиране) води до игнориране на 
съдържателния аспект на когнитивните структури, чието влияние е доказано в множество 
експериментални изследвания. Освен това, в последните десет години се натрупаха много 
експериментални данни в контекста на различни теоретически парадигми, които 
демонстрират наличие на ранни умения дори у малките бебета за отражение на количествени 
отношения. С метода на хабитуиране и с техниката “нарушение на очакванията” при строг 
контрол на различни фактори се установява, че бебетата разграничават успешно 2 от 3, 3 от 4 
визуално представени обекти [1], [16], [17], дву- от три-срични безсмислени думи [2] а така 
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също и 8 от 16, 16 от 32 елемента [19], [10]. Методът на хабитуиране - дехабитуиране се 
основава на предположението, че в резултат на многократното представяне на един и същ 
стимулен материал у участниците се наблюдава спад в наблюдението му. В тестовия опит на 
бебетата се предлагат стимули, които се различават от предходните. Ако децата реагират на 
тази промяна с увеличено времетраене на наблюдението, то те демонстрират реакция към 
променената характеристика. 
 Съществуват два различни подхода в обяснението на реакцията на дехабитуиране на 
бебетата при промяна на броя на представените обекти. Единият подход е основан на т. нар. 
“нечислова” интерпретация- наблюдаваните реакции у бебетата се обясняват с ролята на 
перцептивните механизми и вниманието в обслужване на зрително-пространственото 
ориентиране на децата ( модел на временните “файлове за обекти” на Д. Канеман, А. 
Трейсман, модел за маркиране на проследяваните обекти на З. Пилишин, Б. Шол [13], [14] ). 
 Вторият подход защитава идеята за невербална аналогова репрезентация на 
множествата от обекти, налична у животните и човека. (модел на Gallistel, C., R. Gelman, [8] 
на S. Dehaene [4]). Тези учени предполагат наличие на специализирани процеси, 
осигуряващи обработката на информация, свързана с броя дискретни елементи, с 
отражението на закономерностите, свързани с корелацията на броя обекти и някои 
континуални величини като повърхнината и контура им. В рамките на този подход усетът за 
брой (sense of number), притежаван от хората и животните, се базира на приблизителната 
оценка на съвкупности от обекти и като резултат се формира аналогова репрезентация на 
количествената информация. 
Тази оценка на броя обекти е приблизителна и е резултат от проекцията им върху 
субективната мислена линия на величините, върху която се отразяват и други физически 
величини вкл. и времето. Невербалните процеси, които генерират аналогови мислени 
величини за числата са характерни и за животните, и за човека. 
Аналоговата репрезентация на броя обекти е базисна и се подчинява на закона на Вебер като 
разграничителният праг за две величини се определя от съотношението между тях. Тя задава 
имплицитните принципи, които насочват по-нататъшното усвояване на математическото 
познание. 

В съвременните експериментални изследвания, посветени на ранното познание на 
бебетата за количеството и в частност за броя дискретни елементи, се откриват 
закономерности, които свидетелстват за наличие на система за приблизителна оценка на 
различния брой елементи, за отражението като величини върху мислена ос. Едни от често 
цитираните закономерности, приемани от повечето изследователи като доказателство за 
наличието на такава система за оценка на дискретни количества са ефектът на дистанцията и 
ефектът на размера [5]. Все още неизяснени остават въпросите, свързани с това, дали в 
оценката си бебета се опират на континуални признаци, напр. контура на елементите, общата 
повърхнина, заемана от тях, както и яркостта и особеностите на текстурата и др, корелиращи 
с броя като дименсия. 

В модела на Е. Спелке [15] се издига тезата, че дихотомията и приемането само на 
една от тези системи за валидна е теоретически неиздържана. Вместо противопоставянето на 
двете системи, е по-приемливо приемането на съвместното им функциониране и взаимно 
инхибиране при отражение на различните количества. 
Едната система представя точно малките множества от краен брой елементи като проследява 
операциите на събиране и изваждане на всеки елемент. Тя не успява да представи 
съвкупността от обекти като цяло множество и не позволява да се осъществи сравнение 
между две множества на базата на кардиналната им стойност. 
Втората система оценява броя на обектите в множества, когато те не могат да бъдат 
проследени посредством механизмите на зрителното внимание -тя дава приблизителна 
оценка на броя елементи и е независима от модалността или формата, в който те са 
представени.  



 3 

В изследванията на Ф. Шу [18] се прилагат нови експериментални доказателства за 
наличието на две относително независими системи в отражението на различни количества 
обекти- изследваните бебета демонстрират способност за разграничаване на големи 
количества при съотношение 1:2 на сравняваните групи обекти и неспособност да 
разграничат множества с малък брой обекти напр. 2 от 4, при условие че се запазва същото 
съотношение. Тези данни свидетелстват за процеси на инхибиране на двете системи при 
отражение на малките съвкупности от обекти. 
Ако се приеме, че тези две системи намират място още в ранно детство, то съществува ли 
континуитет и какви процеси доминират по-нататъшното развитие на детските представи за 
количеството, както дискретно, така и континуално? 

Ако повечето експериментални изследвания с бебета са насочени към разкриване 
механизмите за оценка на броя елементи и се основават на разграничаването на групи от 
различен брой елементи, напр. 2 и 3 кукли Мики Маус в изследването на K. Wynn, [16], то 
много малко са посветени на развитието на познанието им за ординалните отношения, напр. 
коя група съдържа повече елементи? Някои автори защитават твърдението, че бебетата 
отначало демонстрират способност за разграничаване на различен брой, т. е възприемат 
кардиналността на определена група от елементи и едва по-късно се развива способността 
им да оценяват ординалните релации на базата на разширените им наблюдения върху 
трансформациите, повлияващи броя на определена съвкупност от елементи. Алтернативна 
позиция заема K. Wynn, като приема, че децата изграждат едновременно представите си за 
кардиналност и ординалност. Възникват въпроси, свързани с това дали децата си представят 
групи с два елемента и с три елемента като различни стойности на един континуум. E. 
Branon и Van de Walle [3] в едно свое изследване показват, че деца по-малки от две години 
формират ординални релации дори за 4 и 5 обекта, когато повърхнината, която заемат те е 
контролирана променлива. Децата могат да правят оценка на ординалността на сравняваните 
множества дори преди да са усвоили в езика си и първите цифри и сравнителни степени. 

С регистриране на локо-моторната реакция на бебетата на различни стимули 
Feigenson, Carey, Hauser [6] откриват, че 10- и 12-месечни бебета спонтанно избират между 
две множества, това, което съдържа повече елементи когато няма контрол на континуалните 
признаци. В условия на контрол, не се наблюдава такова разграничение на по-големия брой. 

Huttenlocher, Jordan & Levine, [9] свързват невербалната репрезентация на дименсията 
“брой елементи” с развитието на менталните модели у децата. В зависимост от задачата едни 
свойства на обектите се задържат, а други се пренебрегват като ирелевантни. В задачи за 
оценка на броя такива свойства като цвят, форма, текстура се пренебрегват и на всеки 
отделен обект се приписва своеобразен маркер (object token), с помощта на който обектът се 
отбелязва като отделен елемент, който заедно с другите се задържа в менталния модел- и 
като резултат, се постига цялостен модел на всички обекти в множеството. Процесите на 
поелементна кореспондентност позволяват децата да осъществят оценка на еквивалентност, 
както и прости аритметични операции на събиране и изваждане на елементи от 
първоначалните множества без помощта на конвенционалното броене. Опитът с 
установяване на поелементна кореспондентност между групи елементи може да допринесе 
съществено за развитието на понятието за число у децата. 
 
Експериментално изследване 
 

Изследването на системите за невербалната репрезентация и оценка на множествата с 
различен брой елементи от 1 до 9, както и определянето дистанцията между тях върху 
психологическия континуум на децата от четири годишна възраст е основната 
експериментална задача на изследването. 
 
Метод 
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Избраният метод е този на непрякото скалиране, при който се приема тезата, че изследваната 
величина не е пряко наблюдаема и за нея може да се съди само косвено от отговорите на 
субекта. Тъй като стимулите са множества от обекти от 1 до 9, на участниците е предложен 

набор от 36 двойки за оценяване 
9

)19.(9 −  по пет-степенна скала. 

 
Участници: 
 
Участници в експеримента са 26 деца, от които 14 момичета и 12 момчета във възрастовия 
диапазон 4 г. 1м. – 5г. 1 м. от целодневна детска градина № 78, г. София. Средната възраст на 
децата е 4 г. 4 месеца. 
 
Експериментален материал и процедура 
 
Стимулите са множества, които съдържат различен брой (от 1 до 9) хомогенни обекти- 
рисунки на шоколадови бисквити, разположени в случаен порядък върху бял фон в рамка с 
размери 11.41 см. x 14.41 см. Изборът им бе определен от задачата за оценяване разстоянието 
между сравняваните количества- това, дадено на момичето, нарисувано в ляво и на момчето, 
нарисувано в дясната страна на екрана. Разпределението на определен брой обекти между 
децата е достатъчно познато и близко до тях действие. Контролът на общата повърхнина, 
заемана от обектите, се осъществи с промяна на размера на обектите, без това да доведе до 
качествената им промяна като вид стимули. 
Всичките стимули са разпределени в 36 двойки, които се представят на децата еднократно, 
една по една, върху 15" цветен дисплей на преносим компютър. Тяхната последователност е 
определена по процедурите за оптимален ред, който позволява равномерно разпределение в 
представянето на едни и същи стимули, както и равномерното им разположение ту в лявата, 
ту в дясната половина на екрана. Задачата на децата е да оценят по пет-степенна скала 
различието между стимулите. 
 
Резултати 
 
Първоначалните данни, съдържащи оценките за всяка двойка, дадени от детето се обработват 
чрез компютърна програма и се трансформират в индивидуални матрици. 
Всичките 26 индивидуални матрици се обработват и се получава сумарна матрица за оценка 
на сходството на предложените стимули, която се обработи с процедурите на многомерното 
скалиране в статистическия пакет SPSS 10. 
 
 

1...........2……….3.........4….......5….....6...7.......8....9 
      0.4473           0.4443         0.4860       0.4656      0.4868     0.22    0.34   0.12 

 
Фигура 1. Едно- дименсионно разположение на стимулите 
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Фигура 2. Дву-дименсионно разположение на стимулите 

 
В дву-дименсионното разположение на стимулите се очертават три клъстъра: на малките 
множества (от 1-3 елемента), в които се включва системата за зрително проследяване на 
отделните обекти, втори клъстър, на т. нар граничните средни множества (от 4-6 елемента) и 
трети, съдържащ големите множества, в оценката на които се включва системата за 
приблизителна оценка на количеството обекти (7-9 елемента). 
В едно-дименсионното решение резултатите свидетелстват за относително равни интервали 
в проекциите на величините на малките и средни множества върху психологическия 
континуум, докато в диапазона на големите множества интервалите намаляват, което 
съответства на предикциите на логаритмичната функция. 
 
Експеримент 2 
 
Още с първоначалните стъпки в овладяването на езика децата постепенно прибавят в своя 
речник и числителни местоимения. Отначало те ги употребяват спонтанно и най-вече в 
ограничен кръг от житейски ситуации за означаване на малки множества от познати обекти. 
Първоначалните опити за възпроизвеждане на серията от естествени числа са по-скоро 
рецитиране на последователност от няколко числа, а едва по-късно се постига координация 
на посочването на всеки обект при броенето , както и разбирането на връзката между броене 
и кардиналност [7], [8] [16], [17]. В този процес детето овладява значението на всяко едно 
число и този процес е свързан с ориентацията в базисната система от ординални отношения, 
която лежи в основата им. 
В рамките на второто изследване изследователската ни цел е разкриване на процесите на 
трансфер на ординалните релации, които децата демонстрират при възприемане на 
множествата от дискретни обекти, върху овладяването на конвенционалната система на 
числата. 
 
Метод 
 
На децата (същите участници в Експеримент 1) се предлага рисунка на влак с локомотив и 
един вагон, означен с номер 10. Между тях е нарисувана линия, на която те трябва да 
разположат останалите вагони и да определят мястото на тези от тях, които имат номера 5, 1, 
3, 2. Тази задача предполага способност за активно възпроизвеждане последователността на 
естествените числа, независимо от случайния ред, в който те се подават от 
експериментатора. 

Множества с различен брой обекти (от 1 до 9) 

Дименсия 1 
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Резултати 
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Фигура 3. Ординалност на едноцифрените числа 
 
Само 31 % от децата се справят успешно с подреждането на всички числа. Единицата се 
поставя правилно в началото на реда от 69 % от децата, 42 % откриват мястото на числото 
две в поредицата, а 35 % от децата -на числото 3. Мястото на числото пет в реда на 
естествените числа се посочва вярно от 58 % от децата. По-високият процент на децата, 
разпознали вярно мястото на числото пет в сравнение с тези на числата 2 и 3 може да се 
обясни с изискванията на задачата. Доколкото в задачата отсъстват съседните на петицата 
числа, то не може заключим, че децата могат точно да определят мястото й в реда, но със 
сигурност те я разпознават като число намиращо се по-далеч от първите три. 
Както показват резултатите от това експериментално изследване, децата срещат затруднения 
при определяне точното място на числата върху оста, както и отсъствие на разбиране за 
равното отстояние едно от друго на две съседни числа. Това познание за итерацията се 
развива постепенно в хода на овладяването на броенето като аритметическа операция. В 
неговото изграждане намират място, но не го обуславят директно системите от ординални 
отношения. 
 
Ординалност на дължини 
 
Метод 
На същите участници се предлага и класическата задача за сериация, като им се предоставят 
пет черни молива с различна дължина, съответно 6,5 см., 8,5 см., 10,5 см., 12,5 см., 14,5 см. с 
инструкцията да ги подредят в редица един до друг от най-малкия до най-големия. 
 
Резултати: 
Само 30,76% от децата се справят с тази задача и откриват правилно последователността на 
елементите с различна дължина. Повечето от тях вярно определят първия и последния 
елемент на редицата, но срещат затруднения в подреждането на междинните дължини. Най-
честата стратегия е сравнението по двойки, но тя рядко завършва с успех поради неумението 
резултатът от всяко сравнение да се съпостави с другите двойки и да се конструира 
цялостната последователност от дължини. 
Една от възможните причини за неуспеха на децата се крие в координацията и контрола на 
изпълнителските функции. В тази насока са необходими допълнителни изследвания, за да се 
определи доколко причините за неуспеха на децата в задачата за сериация са на равнището 
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на конструиране на менталните модели, отразяващи ординалните отношения, или на по-
ниско изпълнителско равнище. 
 
Заключение 
 
Още преди целенасочените действия за изграждане на числото детето формира своя сложна 
система на невербална репрезентация на количествените отношения, върху чиято плоскост 
то отразява ординалните отношения, залегнали в основата на по-нататъшните знания и 
операции с числата. Пред съвременната когнивната психология стои задачата да изследва 
механизмите на взаимодействие между различните нива на репрезентация на числото, 
включително и невербалната, както и промените и реорганизацията в тази сложна система в 
хода на системното овладяване на математическото знание. 
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ТЕОРЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ НА САМОРЕГУЛИРАНОТО УЧЕНЕ 
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В настоящия доклад задълбочено се анализират класическите и модерните интерпретациии на 
понятието за саморегулирано учене (Self-Regulated Learning) чрез представяне на известните до 
момента опити за определяне и диференциране на същностните му характеристики. Всичко това се 
извършва в светлината на преместения фокус на съвременните психологически анализи от 
индивидуалните способности за учене и влиянието на средата като “фиксирани” цялости, към 
уникалните прояви на инициативност и постоянство в личните усилия. Централен момент в 
интерпретацията на саморегулираното учене е използването на адекватни когнитивни, 
мотивационни, емоционални и поведенчески отговори, насочени към подобряване на академичните 
резултати, към повишаване на ефективността на ученето и към оптимизиране на непосредствената 
образователна среда. 
Приносните моменти в настоящия материал са свързани с опита за задълбочен и многостранен 
подбор и систематизиране на натрупаната до момента информация във връзка с опитите за прецизно 
дефиниране и операционализиране на саморегулираното учене, което според единодушното мнение на 
специалистите, представлява важен когнитивен конструкт и ключов личностен медиатор в процеса 
на учене. 
 
Theoretical constructs in Self-Regulated Learning and modern practical implications in education. The 
current report offers a profound analysis of the classical and modern interpretations of Self-Regulated 
Learning by accentuating on previous attempts at defining and differentiating its essential characteristics. It 
reflects the new trends in modern psychological analyses as their focus has shifted from the concept of both 
the individual learning abilities and the impact of the environment as “fixed” entities to the unique displays of 
initiative and consistency in personal efforts. A primary moment in the interpretation of Self-Regulated 
Learning is the use of adequate cognitive, motivational, emotional and behavioral responses, aimed at the 
enhancement and improvement of academic results, as well as at raising the effectiveness of learning and 
optimizing the immediate learning environment. 
This material contributes to the study of this complex matter by presenting a deep and multifaceted 
systematization of the theoretical and empirical data gathered so far in relation to the attempts at giving a 
precise and operationalized definition of Self-Regulated Learning, which, according to experts, is a cognitive 
construct of leading importance and a key personal mediator in the process of learning.  
 

Теорията и изследванията на саморегулираното учене1 възникват през 80-те год. на ХХ 
в. След Втората световна война концепцията за обучението е доминирана от издигането на 
на умствените способности в качеството им на структуро-определящ фактор. През 60-те 
год. на ХХ в. книгите на Хънт [11] и Блум [3], посветени на особеностите в 
интелектуалното развитие на учениците, оказват силно влияние върху изследванията на 
ученето и стимулират социалния акцент в опитите за неговото интерпретиране. 
Стимулирани от натрупаните данни за ниска самооценка на някои ученици, много 
хуманистично ориентирани психолози предлагат различни идеи за образователни 
реформи, които да направят училището по-привлекателно и не толкова заплашително 
място за всички ученици без изключение. 

В научната литература са известни различни опити за изследване на особеностите на 
СмРУ. Според оперантно-ориентираните изследователи (следващи основните 
принципи, предложени от Б. Ф. Скинър) индивидуалният саморегулативен отговор 
методологически може да се свърже с външни подкрепящи стимули и да се интерпретира 
като специфичен вътрешен отговор на събитията отвън. Личното решение за реализиране 
на саморегулативно поведение зависи най-вече от обема на незабавните и отложени 

                                                           
1 За краткост в текста вместо саморегулирано учене се използва съкращението СмРУ. 



отговори и възнаграждения, както и от интервала между тях. Особена роля и значение в 
този процес има самонаблюдението, като най-често срещаните му форми са 
индивидуалните разкази за преживените събития. Освен самонаблюдението са описани и 
други саморегулативни отговори като самоинструктиране, самооценяване и 
самоподкрепление. Счита се, че ключовите фактори, които повишават възможностите за 
регулиране на индивидуалното учене, са свързани с наличието на достатъчно ефективни 
вътрешни модели и постигане на външно съответствие между тях и реализираните 
саморегулативни отговори. 

СмРУ е предмет на задълбочени дискусии и в духа на феноменологичната традиция, 
която подчертава важността на индивидуалните перцепции за оптимизиране на 
когнитивното функциониране. Тук основното допускане е свързано с идеята, че личните 
перцепции са част от Аз-идентичността или от Аз-концепта и непосредствено влияят 
върху всички аспекти на поведението, включително и върху академичните резултати. В 
този смисъл се предполага също така, че човешкият опит е филтриран през Аз-системата, 
която може да модифицира постъпващата информация в позитивен или негативен план и 
в съответствие с особеностите на Аз-а. Въпреки безспорните евристични възможности, 
феноменологичният подход към саморегулацията често е обект на критики, най-вече 
поради субективния анализ на природата на Аз-концепта. Днес в повечето съвременни 
изследвания на СмРУ се полагат усилия за задълбочено проучване на Аз-системата като 
единна, строго диференцирана и йерархично организирана цялост. Счита се, че отделните 
компоненти на Аз-системата влияят върху такива саморегулативни процеси като 
самооценяване, планиране, целеполагане, мониторинг, преработка, кодиране и съхранение 
на информацията, както и върху използването на съответни когнитивни стратегии. За 
съжаление във феноменологичните идеи за СмРУ се отделя твърде малко място на 
обективната природа на социалната и физическата среда, влияеща опосредствено върху 
субективните перцепции. В този смисъл по подобие на идеята на К. Роджърс за клиент-
центрирана терапия, Маккомбс [13] предлага идея за центрирана върху ученика 
процедура, където учителите оценяват ефективността на учебната активност по-скоро въз 
основа на индивидуалните перцепции, а не на външно зададени критерии. 

По отношение на другите опити за проучване на СмРУ се открива силното влияние на 
процесуално-информационния подход. Тук основното звено в саморегулацията е 
обратната информация, която е част от модела “Тестване – Действие – Тестване - Изход” 
(“ТОТЕ”/Test Operate Test Exit). Постъпващата информация се тества по предварително 
зададени стандарти и в случай, че получените резултати са недостатъчни, то тогава 
информацията се трансформира и отново се подлага на проверка. Този цикъл продължава 
да действа дотогава докато информацията съвпадне с вътрешните стандарти и чак тогава 
преминава на изхода. В този цикличен процес има и друг действен източник за 
саморегулация - негативната обратна връзка, защото тя сигнализира за разминаване между 
изпълнението и зададените стандарти и подтиква към предприемане на действия за 
възстановяване на равновесието в когнитивното функциониране. Тези процеси са 
саморегулативни до степен, до която позволяват трансформиране и използване на 
входящата информация успоредно на успешната адаптация към външните изисквания. 

Като една от слабостите на процесуавно-информационната теория се посочва, че в нея 
се обръща твърде малко внимание на личната мотивация в процеса на учене, а основният 
научен интерес е насочен главно към особеностите на информационната преработка. Това 
принуждава изследователите да добавят мотивационни променливи като очаквания за 
резултатите, ефективност, атрибуции, стимули (инсентив) или ценности [23], защото те 
съдържат богата афективна информация относно личните вярвания и ценности, както и 
достатъчно данни за резултатите от външни стимулации, получавани от обратната връзка. 
Освен това, в подобни теоретични възгледи се открива твърде слаб интерес към 
социалните фактори, влияещи върху саморегулацията. Повечето изследователи считат, че 
социалната среда оказва влияние само до равнище на преработка на най-необходимата 



оперативна информация. В тази светлина ученето се интерпретира като перманентно 
повишаване на капацитета на човека да преработва информация и да полага усилия за 
успешно саморегулиране и саморъководство. С израстването и натрупването на личен 
опит, индивидите постепенно интернализират определена система за преработка на 
информацията, което ги улеснява при извършването на саморегулативните процеси. 

В рамките на социално-когнитивния подход СмРУ се интерпретира като съвкупност 
от усилия, които се полагат за саморегулиране на ученето, като това се определя не от 
индивидуалните когниции или афекти, а по-скоро от социалните събития [20]. 
Саморегулирането обхваща мотивационни компоненти като Аз-ефективност и лични 
очаквания за крайните резултати, както и процесите на самонаблюдение, самооценяване и 
самозадействане, които са взаимно свързани помежду си. Това означава, че хората могат 
да наблюдават поведенческите си прояви, да ги преценяват и да ги синхронизират с 
вътрешните си стандарти. Освен това, те могат да бъдат обучени как да използват 
съответни стратегии за саморегулация, които представляват своеобразни когнитивни 
модификации и как да възприемат критично собствените си мисловни процеси. По този 
начин теорията за социалното учене помага за изграждането на стабилен мост над 
пропастта между поведенческите и когнитивните перспективи при изследването на 
особеностите на човешкото функциониране. 

В някои от научните изследвания се изграждат интересни връзки между СмРУ и 
волята. Тя се дискутира в термините на индивидуална ориентация към практическо 
действие, като се допуска, че тя ръководи индивида в съответствие с обстоятелствата, 
непосредствено свързани с изпълнението. Освен това, волята се интерпретира и в 
термините на отворени или затворени процеси на личен самоконтрол и се разглежда на 
две равнища. На първото равнище се допуска съществуването на прикрита, вътрешна 
психологическа сила, която контролира изпълнението на практическите действия. На 
второто равнище се предполага, че човешката потребност от саморегулиране се 
детерминира от степента на личното очакване за постигането на целта и нейната 
психологическа ценност за индивида. Подобно разбиране обаче води до разграничаване на 
волевите от мотивационните процеси. Известно е също така, че в процеса на СмРУ се 
задействат няколко стратегии, свързани с волята [24], като три от тях - контрол върху 
вниманието, върху кодирането и върху информационната преработка се обединяват в по-
голямата категория на общ когнитивен контрол. Останалите стратегии, сварзани с 
припомнянето на информация и с контрол върху средата, са по-скоро открити процеси, 
които се задействат в хода на самоконтролирането. Съществува също така волеви 
емоционален контрол във вид на самоинструктиране по посока на намаляване на 
напрежението, който може да стимулира убеждението, че трудните части от задачата 
могат да бъдат лесно решени. Има и волеви мотивационен контрол,  предполагащ 
умствена презентация на позитивните или негативни последици от постигането на успех 
или неуспех. Смята се, че укрепването на волята в процеса на учене може да се постигне 
чрез промени в задачите или в непосредствената учебна среда. В тази връзка 
изследователите на волята неслучайно подчертават значението на социалното обкръжение 
върху емоциите и мотивацията, като го разглеждат в термините на вторичен ефект от 
действието на когнитивните фактори [7]. 

Всеизвестен факт е, че безспорен принос към модерното проучване на СмРУ имат и 
идеите на Л. Виготски, благодарение на които саморегулацията се описва в термините на 
процесите на интернализация, като се посочва, че социалните взаимодействия между 
децата и възрастните, осигуряват съдържанието на всичко онова, което трябва да бъде 
интернализирано. По този начин саморегулацията започва на интерперсонално равнище, 
чрез контакта с възрастните и постепенно се интернализира на интраперсонално равнище, 
където чрез посредничеството на вътрешната реч, децата могат да реализират 
разнообразни самонасочващи процеси. 



Сред богатството от теоретични и емпирични постановки за СмРУ не може да не се 
отдели специално внимание и на конструктивистката гледна точка, която има дълбоки 
исторически корени в развитието на педагогическата практика и психологическата наука. 
Ако 60-80-те год. са кулминацията в когнитивната революция в психологията, то новият 
конструктивизъм от 90-те год. на ХХ в. се отличава с анализ на мисленето и ученето в 
непосредствените социални ситуации и образователни практики. Първата вълна на 
конструктивизма (Solo cognition) се отличава с няколко съществени характеристики: 

• Налице е вътрешна мотивация за търсене на информация 
• Постигнатото разбиране надхвърля предоставената информация 
• Менталните репрезентации непрекъснато се променят в хода на развитието 
• Има прогресивно подобрение на отделните равнища на разбиране 
• Съществуват специфични ограничения върху ученето в развитийния процес 
• Умствените разсъждения и реконструирането на знанието стимулират ученето [15] 
Тези първоначални принципи са изведени от работите на Брунер, Пиаже и др. 

изследователи, а втората вълна в конструктивизма добавя допълнителни интерпретативни 
принципи. Те са свързани на първо място с това, че ученето се реализира в реален 
социален и исторически контекст, като се подчертава относителността на различните 
форми на СмРУ, тъй като действията и целите, които се преследват, са специфични за 
всяка социална роля и ситуация. Всеки индивид за себе си и според ситуацията определя 
саморегулативните си функции. Второ, съществуващите практически дейности в 
отделните човешки общности включват процедури, средства, ценности, обичаи, на които 
се обучават всички новоприети членове. В този контекст Аз-ът на човека се изгражда на 
базата на индивидуалнте и социални контакти. По този начин груповото членство 
директно влияе върху индивидуалното чувство за компетентност и личната идентичност, 
както и върху поведението, което трябва да бъде регулирано. Индивидуалното адаптиране 
към средата включва динамични процеси, свързани с промени в когнитивните 
репрезентации, които от своя страна рефлектират в успешното поведенческо справяне със 
средата [1, 5, 10]. 

В емпиричните изследвания върху справянето със социалната среда и нейното 
индивидуално възприемане се посочва, че детските възприятия по отношение на 
академичните способности намаляват през училищните години [9]. Децата постъпват в 
училище с позитивни гледни точки относто тяхната компетентност, които много често са 
в по-голям обем в сравнение с обективните им умения [18]. Около 3-ти клас тези 
оптимистични вярвания намаляват и много ученици започват да подценяват 
способностите си [8]. На 11-12 години самовъзприятията за компетентност намаляват 
допълнително [22]. В началото на средното образование се наблюдава допълнително 
драматично  намаляване в равнището на самовъзприемането на личните способности – 
може би поради смяната на класа, връстниците, което предизвиква нови социални 
сравнения [8]. Тези промени се отразяват по-отчетливо при момичетата отколкото при 
момчетата [6, 16]. 

Отношението към учебните практики също се променя на различните възрастови 
етапи. Малките ученици вярват, че изпълнението на задачите, свързано с постигане на 
майсторство, е добро доказателство за лична компетентност. Те силно се влияят също така 
от социалните похвали и вярват, че са компетентни стига да получават обратни позитивни 
послания от другите. Оценяването и учебните задачи улесняват оптимистичното 
схващане, че усилията и социалната компетентност могат да компенсират липсата на 
способности в училище. Оценките и наградите осигуряват друга допълнителна 
информация за изпълнението. Нормативните и публични оценявания водят до нарастване 
на възможностите за социално сравнение и постепенно заместват усилията като база за 
самовъзприемана компетентност. Тези практики допринасят също така за диференциране 
на Аз-концепта по академични области. В този смисъл могат да се посочат следните 
примерни данни. Първо, регистрирана е тенденция към поемане на отговорност за 



личните успехи и склонност да се винят другите или обстоятелствата в случай на 
неуспехи. Този феномен е известен като “самообслужващ ефект” (Self-Serving Effect/SSE) 
[12]. Друг установен начин за защита на аз-перцепциите е дезангажирането от академични 
активности. В този случай някои ученици доброволно се отказват да полагат усилия 
особено в ситуации където изглежда, че изпълнението ще бъде свръзано основно със 
слаби способности [21]. Третият начин е добре известен едновременно в научната 
литература и в социалната практика – това е заучената безпомощност, при която 
учениците се отказват да контролират резултатите си и погрешно смятат, че усилията са 
излишни. Четвъртият фактор, който значимо влияе върху личните теории на учениците за 
усилията и способностите е свързан с климата в класната стая и образователната 
динамика. Например, похвалите на учителя имат голямо значение за учениците. 
Регистрирана е голяма по сила положителна корелация между самовъзприятията на 
учениците за техните способности и похвалите на учителя, както и също толкова голяма 
корелация между критиката във връзка с работата и вложените усилия при учениците от 
VІ клас [17]. Това означава, че похвалите на учителите водят до формиране на допускания 
от страна на учениците кой от тях е умен и кой мързелив и до каква степен. Петият фактор 
е свързан с оказване на помощ, като от изключителна важност е кога се търси помощ и от 
кого [5]. Образователната практика показва, че много често учениците избягват да търсят 
помощ, тъй като се страхуват да не бъдат заклеймени като некомпетентни от страна на 
техните връстници или други значими за тях индивиди. 

Най-често задаваният обаче въпрос е свързан с това каква точно информация 
учениците използват в хода на СмРУ? На първо място те постигат определено равнище на 
осъзнатост за същността на този вид учене и стратегиите за неговото практическо 
реализиране (декларативно знание). Второ, учениците разбират как да използват тези 
стратегии (процедурно знание) в непосредствените учебни практики. Повтарянето на 
изработените модели заедно с процедурите по решаване на задачите в училище 
експлицитно повишават процедурното знание, както и концептуалното разбиране на 
извършваните активности. Трето, децата започват да разбират кога и защо стратегиите са 
ефективни (условни знания). Този аспект от разбирането на стратегиите може да бъде 
фундаментален за спонтанния трансфер на най-подходящите стратегии. Нещо повече, 
използването на последните включва не само обикновено или метакогнитивно знание, но 
и изработване на лични теории за аз-компетентността и необходимите усилия за 
реализиране на СмРУ. 

При анализа на СмРУ в съвременната образователна психология се използва и 
контекстуален подход, при който доминиращият стремеж е то да бъде изучено в реален 
контекст, защото личните перцепции, когниции и действия са силно зависими от 
ситуационните фактори. Това означава, че индивидуалните концептуални структури и 
когнитивни стратегии са повлияни от средата, в която са придобити. Същевременно това 
влияние е двупосочно, защото социалната, културна и образователна среда също се 
променя от човешките действия. Чрез приемането на този специфичен контекстуален 
подход или чрез това обръщане към “ситуираното учене”, педагогическите психолози 
преместват своя изследователски фокус от способностите на учениците да учат и да 
постигат учебни резултати към техния интелектуален, когнитивен и емоционален 
капацитет да регулират процеса на учене, както и към формиране на адекватни умения от 
страна на учителите да създават и поддържат подходяща учебна среда. Тази модерна 
перспектива на изследване обаче отправя предизвикателства към традиционно 
схващаното равновесие между ученици и учители в учебния процес. Днес много 
изследователи смятат, че водеща цел на формалното образование трябва да бъде 
“екипирането” на учениците с релевантни умения за саморегулиране. Тези умения са 
ключови не само за успешно завършване на академичното образование, но и за 
продължаване на обучението през целия живот. Ето защо трябва да се открият действени 
механизми, с чиято помощ учениците да успяват да се саморегулират и същевременно да 



бъдат мотивирани да участват активно в учебния процес, както и адекватно да 
конструират собствено релевантно познание. От друга страна, учителите трябва да 
работят по посока създаването на подходяща учебна среда, в която учениците да се научат 
да управляват своето учене, да контролират разхода си на усилия и време, ефективно да 
владеят емоциите си и да направляват вътрешните си импулси. Всички тези фактори са 
определящи при създаването на пълноценни възможности за реални прояви на 
саморегулирано учене в образователната среда. 

Както вече беше посочено по-горе съществуват различни подходи към 
интерпретацията на същностните характеристики на СмРУ. В повечето дефиниции се 
посочва, че основните компоненти на този вид учене са действията, насочени към 
придобиване на информация, формулирането на подходящи цели и влиянието на 
индивидуалните перцепции. Онова, което определя хората като саморегулиращи се е 
осъзнатостта на стратегическата връзка между регулаторните процеси, съответните 
когнитивни стратегии и непосредствените резултати от ученето. Следователно, 
систематичната употреба на метакогнитивни, мотивационни и поведенчески стратегии е 
ключова характеристика на СмРУ. 

Вторият съществен момент от опитите за дефиниране на СмРУ е свързан с 
включването на т. нар. “самонасочена обратна връзка” (self–oriented feedback loop). В 
повечето от съществуващите теории тя се описва като своеобразен кръгов процес с 
различни термини. Във феноменологичните теории за СмРУ обратната връзка се 
интерпретира в термините на скрити перцептивни процеси като самочувствие, 
възприемане на собствената личност. В оперантните теории преимещуствено се набляга 
най-вече на видимите лични описания като самоинструктиране, самоподкрепа и др. В 
социално-когнитивните теории [2] се твърди, че този контролиращ кръгов процес не бива 
да се интерпретира само като негативна обратна връзка (т. е. да се търси само редуциране 
на разликите между предварително формулираната цел и крайните резултати), а да се 
разглежда и позитивната страна (чрез нея се подобряват целите в зависимост от 
постигнатите резултати). Независимо обаче от посочените разминавания в теоретичните 
възгледи и емпиричните постановки, повечето изследователи са единодушни, че 
повишаването на ефективността на саморегулацията зависи в много голяма степен от 
обратната информация. 

Третата съществена черта, която се открива в дефинициите за СмРУ е свързана с 
предикторите на това как и защо учениците избират определена стратегия в отговор на 
външните стимулации. Поради факта, че СмРУ включва използването на ограничени във 
времето стратегии и отговори, усилията на учениците да ги инициират и регулират, 
отнемат време за подготовка, усилия, повишена интелектуална концентрация и 
постоянство. В тази връзка оперантно-ориентираните изследователи твърдят, че 
резултатите от саморегулираното учене са детерминирани от външните награди и/или 
наказания, каквито са социалното одобрение, повишаването на социалния статус или 
някаква материална придобивка, докато феноменолозите разглеждат саморегулиращите се 
ученици по-скоро като мотивирани от цялостното позитивно усещане за успешна 
самоактуализация. Между тези два полюса на СмРУ се разполагат и други мотиви като 
Аз-ефективност, постигане на успех и стремеж за поддържане на когнитивния баланс. 
Следователно, този вид учене включва в себе си не само способности за самоконтрол, а за 
съвместяване и адаптиране на резултатите от ученето спрямо променящите се социални 
условия. То включвa също така и усилия за търсене на практическата полза от 
извършените учебни дейности, което означава, че на това равнище учениците са 
самонасочени не само в метакогнитивен, но и в мотивационен план. В допълнение 
усилията и волята са хармонично интегрирани компоненти в саморегулативния процес. 

Оказва се, че е изключително трудно формулирането на операционална дефиниция на 
СмРУ, която да бъде приета от повечето специалисти в тази проблемна област. Някои 
изследователите посочват, че целевата насоченост на този вид учене е водещата му 



характеристика. Други поставят по-голям акцент върху личностовите измерения, които 
включват Аз-ефективността, желанието за прилагане на наученото, всеотдайната 
отдаденост, гъвкавото управление на времето, метакогнитивната осъзнатост и 
ефективното прилагане на разнообразни когнитивни стратегии. В литературата се 
откриват опити за проучване на механизмите, чрез които от когнициите се изграждат 
съответните метакогнитивни знания и умения. Основният акцент е върху учебения процес 
и върху начините, по които учениците регулират ученето си. Много от изследователите са 
съгласни [4], че саморегулиращите се ученици осъзнават на метакогнитивно и 
метамотивационно равнище какво точно правят и какво е нужно да се направи, за да се 
постигнат поставените цели. Въпреки нарастващите опити за дефиниране на понятието за 
СмРУ и многобройните емпирични изследвания в тази посока, общоизвестен факт е, че 
все още не може да се опишат достатъчно прецизно и  детайлно отделните процеси и 
компоненти на тази уникална форма на учене. 

В заключение може да се посочи, че настоящият преглед имаше за задача да анализира 
и да систематизира класическите постановки и модерните схващания за саморегулираното 
учене. Единодушно е мнението на специалистите, че това е значим когнитивен конструкт, 
който има сериозни социолно-психологически измерения в образователната практика. 
Това обяснява нуждата от теоретичното му изясняване и насърчава практическата 
необходимост от сериозната му операционална дефиниция и солидна емпирична 
верификация. Може да се отбележи, че саморегулираното учене е в центъра на научно-
изследователския интерес едва през последните три десетилетия, което донякъде обяснява 
липсата на достатъчно прецизно описание на неговите съществени диференциални 
характеристики. На фона на този сравнително кратък исторически период на изследвания 
на този специфичен вид учене, може да се посочи, че в българския контекст почти липсват 
опити за представяне на теоретични възгледи, родени и съобразени с особеностите на 
непосредствената емпирична практика. В този смисъл в настоящата студия се прави опит 
да се постави сериозно начало на задълбочени изследвания на саморегулираното учене, 
които да бъдат добра отправна база за бъдещо натрупване на достатъчно емпирични 
данни, присъщи на българската образователна среда. 
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Проблемът за стереотипите се интензифицира преди около 30 години. Изследователите се обединяват 
около твърдението, че стереотипите са широко приемани социокултурни явления, които – в различна 
степен – са доказателство за отрицателни и предубедени становища за целевата група. В края на 70-те 
и през 80-те години на ХХ век обаче изследванията са повлияни от теорията за социалното учене и 
социалното познание. Въз основа на това се предефинира природата на стереотипите. Те вече не се 
свързват единствено и предимно с авторитарното съзнание, а заемат мястото си сред другите рутинни 
процеси на категоризацията и социалните схеми. В доклада се представят резултати от емпирично 
изследване на стереотипите на младите хора за различни социални и етнически групи в България. 
Изследването е реализирано в края на 2004 г. сред около 400 студенти от различни специалности. 
 
The issue of stereotypes intensified thirty years ago. Researchers are unanimous that stereotypes are widely 
accepted socio-cultural phenomena which – to a different degree – are a proof for negative and biased opin-
ions for the target group. However, in the end of the 1970s and during the 1980s, research studies were influ-
enced by the theory of social learning and social cognition. The nature of stereotypes was redefined on this 
basis. Stereotypes are not associated anymore only and primarily with the authoritarian consciousness but 
take their place among the other routine processes of categorization and social schemata. The paper presents 
the results of an empirical research study of young people’s stereotypes about various social and ethnic 
groups in Bulgaria. The study was done in the end of 2004 with about 400 students with different majors. 
 

От позициите на социалното познание проблемът за стереотипите са разглежда и като 
преувеличена форма на типизиране [14]. Обектите и събитията често се преценяват и 
интерпретират въз основа на ограничена информация, тъй като много рядко човек знае 
абсолютно всичко за онова, което преживява. В този смисъл това представлява един 
изключително важен страничен продукт на склонността на хората да класифицират 
преживяванията си, като ги интегрират в организирани концептуални системи. Новите 
преживявания се класифицират в концептуални категории въз основа на сходството им с 
предишните преживявания заради човешката склонност да се смята, че новите 
преживявания ще продължават да демонстрират свойства, подобни на познатия минал 
опит [13]. 

Склонността да се действа на базата на частична, непълна или двусмислена 
информация е интегрална част от базисните процеси на формиране на понятия. В такъв 
аспект, когато става дума за социални групи, тя е в основата на формирането на 
предразсъдъци на едно по-комплексно равнище. Терминът стереотип е популяризиран 
през 1922 г. от Уолтър Липмън в книгата му Public Opinion („Общественото мнение“) и 
оттогава досега същността на понятието се запазва една и съща: реалната среда е 
прекалено сложна, за да я разберем напълно и директно. Поради това човек възприема 
света доста по-опростено чрез схемите и стереотипите като елемент от тях. 
Стереотипизирането преминава през три етапа: (1) идентифициране на множество от хора 
като определена категория; (2) приписване на обхват от характеристики на тази категория 
от хора; (3) атрибутиране на характеристиките на всеки член на категорията. 

Още от 20-те години на ХХ век е известно, че хората често са склонни да си формират 
предразсъдъци и стереотипи и да действат въз основа на тях при възприемането на 
индивиди и групи. Ранните изследователи установяват, че учители, бизнесмени и 
студенти в САЩ са много последователни в изразяването на степента на социална 
интимност, която са готови да допуснат по отношение на определени етнически, 
национални, расови или религиозни групи [4; 15; 10, цит. по 13]. В началото на ХХ век 



„канадците“ и „англичаните“ се разглеждат от американците като приемливи за близки 
взаимоотношения – брак или близко приятелство, докато класификацията като „индуси“ 
или „турци“ предизвиква неизменно отхвърляне и допускане единствено на далечни 
взаимоотношения, например приемане в страната като посетители.  

Изследването на стереотипите се интензифицgира преди около 30 години. Общият 
подход към изучаването им е зададен от Д. Кац и К. Брейли [12, цит. по 13]. В 
изследването респондентите отговорят дали различни черти и прилагателни са характерни 
за определена етническа група. Въз основа на резултатите се установява, че мнозинството 
от студентите в Принстън смятат турците за жестоки, коварни и неверни, италианците – за 
артистични, страстни и импулсивни, чернокожите – за суеверни, мързеливи и безгрижни, 
японците – за интелигентни, трудолюбиви и прогресивни, а евреите – за хитри и 
користолюбиви [8]. Според повечето изследователи [2] стереотипите представляват 
широко приемани социокултурни явления, които – в различна степен – са доказателство за 
отрицателни и предубедени становища за целевата група. 

Стереотипът е верен/точен, ако хората в категорията наистина са такива, каквито се 
твърди, но ако не са, значи и той е такъв. Една от основните критики към стереотипите е, 
че в повечето случаи те са фундаментално погрешни, защото подценяват вътрегруповата и 
надценяват междугруповата вариация. Д.Т. Кембъл [7] очертава четири области, в които 
стереотипите не отразяват точно характеристиките на групата: 

• придържащите се към стереотипа приемат, че той възниква вследствие на истински 
характеристики на групата и не осъзнават, че самите те могат да му влияят; 

• не се оценява и не се осъзнава припокриването между групите; 
• прави се допускането, че различията между групите възникват от характеристиките 

на групата, а не от ситуационните условия или факторите на средата (това е особено 
вярно за стереотипите, основани на цвета на кожата – те са бедни, защото са 
мързеливи); 

• придържащият се към стереотипа обяснява враждебността, която изпитва към 
групата, с характеристиките Ј, но и обратното също може да бъде вярно – 
враждебността към групата да води до възприемането Ј в пейоративни термини.  

Според Пол Секърд и Карл Бакмън [14] произходът на основаните на стереотипите 
предразсъдъци и дискриминация се крие най-вече във взаимоотношение, в което две групи 
са с неравен статус. В подобен случай членовете на по-властната група вероятно 
установяват по-благоприятни резултати от гледна точка на наградите и загубите, отколкото 
тези на по-малко властната. Дотолкова, доколкото равнището на сравнение на двете групи 
се определя при едни и същи условия, групата с по-ниския статус вероятно ще се чувства 
дискриминирана и ще изпитва враждебност и нехаресване към мнозинството [5; 11].  

Р. Браун смята, че едва ли има смисъл като психолози да се възмущаваме или да 
протестираме, ако формирането на стереотипи по същество се определя като процес на 
естествено формиране на категории [6]. На човек няма да му стигне животът, за да опознае 
дори колегите си, ако трябва всеки път да обръща цялото си внимание и щателно да 
изследва всеки човек, с когото влиза в контакт. Освен това, ако мислим за всяко събитие 
като уникално, няма да е възможно да се формират никакви очаквания за бъдещето, а 
формирането на точни предвиждания е очевидна необходимост за оцеляването. 
Следователно не всички обобщения за категориите са вредни: въпросът е кога 
генерализациите съответстват на фактите.  

Стереотипизирането ще продължи да се осъществява, независимо дали това е 
политически коректен или идеологически осъдителен процес, а и ще е също толкова 
рационален, колкото формирането на понятия по принцип. Това, срещу което може и 
трябва да се възразява, е преувеличаването на стереотипите, особено неблагоприятните, в 
медийното съдържание. Наистина ирационалното е не толкова формирането на 
стереотипи, колкото предприемането на сериозни действия, например наемането или 
уволняването на някого, въз основа единствено на познанията за груповото членство на 



човека. В този смисъл е важно да се знае съдържанието на стереотипите, които младите 
хора в България имат за различните социални и етнически групи в страната.  
 
МЕТОД 
Цел на изследването 
 Представеното изследване има за цел да установи съдържанието на стереотипите на 
младите хора в България за различни социални и етнически групи и освен това да провери 
модела, предложен от Сюзън Т. Фиск и сътрудници [9], които твърдят, че стереотипите се 
идентифицират по две дименсии (топлота и компетентност) и че субективно 
положителните стереотипи по едното измерение не противоречат на предразсъдъците, но 
често са функционално консистентни с неласкателни стереотипи по другото измерение. 
Въз основа на проведени изследвания С. Фиск и колегите Ј твърдят, че статусът 
предвижда компетентност, а конкуренцията прогнозира слаба топлота.  
 
Респонденти и процедури 
 Респондентите са 412 души (144 мъже и 261 жени и 7 непосочили) в две възрастови 
групи: до 20 години – 227 души, а над 20 години – 179 души и 6 непосочили. От тях от 
малък град и село – 99 души, от голям град – 143 и от София – 159 души (11 души не са 
посочили). По образование изследваните лица се делят по следния начин: със средно 355 
човека, с висше 42 и 15 души не са посочили. С трудов опит са 215 души, 177 човека 
нямат трудов опит, а 22 души не са посочили. Всички респонденти получаваха 
инструкцията, че участват на доброволни начала в анонимно изследване на нагласите.  
 
Инструмент 
 Използваният въпросник за стереотипите е специално съставен за изследването на 
базата на използвания инструмент от Сюзън Т. Фиск и сътрудници [9] (вж.табл. 1).  
 

Таблица 1. Скали в инструмента за изследване на стереотипите 
Конструкт Айтеми 
Компетентност Както са разглеждани от другите, колко ... са тези хора? 

[компетентни, уверени, независими, конкуриращи се, интелигентни] 
Топлота Както са разглеждани от другите, колко ... са тези хора? 

[толерантни, топли, добродушни, искрени] 
Статус Колко престижни са работните места, които обикновено се заемат от членовете на тази 

група? 
Колко икономически успели са членовете на тази група? 
Колко добре образовани са членовете на тази група? 

Конкурентност Ако членовете на тази група получават специални възможности (например предпочитание 
при наемане на работа), това вероятно ще направи нещата по-трудни за хората като мен.  
Колкото повече власт имат членовете на тази група, толкова по-малко власт ще имат 
хората като мен. 
Ресурсите, които получават членовете на тази група, ще отнемат ресурси от хората като мен. 

За скалите „Компетентност“ и „Топлота“ многоточието се замества с думите в скобите за всеки въпрос.  
 

Изследваните лица бяха помолени да прочетат петнадесетте въпроса и да отговорят за 
всяка една от посочените във въпросника четиринадесет социални и етнически групи, из-
ползвайки петстепенна скала (1 = изобщо не съм съгласен/не е вярно; 5 = напълно съм 
съгласен/напълно вярно е). Беше спазена процедурата на С. Фиск и сътрудници 
инструкцията да се формулира по следния начин: „Не се интересуваме от личните Ви 
убеждения, а от това, как според вас тези групи са разглеждани от другите“, тъй като 
според авторите тя би трябвало да редуцира съображенията за социална (не)желателност и 
да способства за идентифициране на културните стереотипи. Етническите и социалните 
групи, за които се изследват нагласите на младите хора, са следните: българи, български 
турци, евреи, роми, арменци и араби, живеещи в България, богати, бедни, хората „средна 
ръка”, възрастни, инвалиди, физически работници, интелектуалци и феминисти. 



 
Резултати и дискусия 
 За да се установи съдържанието на стереотипите на младите хора в България за 
етническите и социалните групи, бе проведен класически факторен анализ по метода на 
главните компоненти и Варимакс-ротация (за всяка от групите) по всички 15 качества. За 
отделните групи са изведени консистентни фактори, които формират скалите: 
„компетентност“, „топлота“, „статус“ и „конкурентоспособност“. За проверка на 
получената факторна структура и детерминиране на най-доброто извеждане на броя от 
клъстери бе проведен и йерархичен клъстерен анализ по метода на Уърд, който 
минимизира вариациите в клъстера. За да вземем решение за броя на клъстерите, които 
най-добре отразяват данните, бяха използвани агломерационни статистики от 
йерархичния анализ. При интерпретацията на резултатите от йерархичния анализ бе 
използван двоен метод. Първо, идентифицирахме приемлив брой клъстери, използвайки 
типичните правила за вземане на решение. Второ, валидизирахме решението по няколко 
начина. Факторният анализ валидизира полезността на предложеното решение чрез 
изследване на връзките на изведените фактори или клъстери. От друга страна, 
клъстерното решение се валидизира чрез изследване на взаимовръзките с други фактори. 
Получените резултати от факторния и йерархичния клъстерен анализ показват подобни 
резултати, въз основа на които се оформя модел на стереотипите на младите хора у нас за 
етническите и социалните групи. 
 В първата скала се включват качества като уверен, независим и конкуриращ се. В тази 
скала, за разлика от американските изследвания, не влизат качества като компетентност и 
интелигентност. Вероятно младите хора в България възприемат компетентността по-скоро 
като самоуверено и себеутвърждаващо се, пробивно поведение, което води до успех в 
начинанията. Във втората скала се включват качествата: искреност, толерантност, 
добронамереност и топъл, както и интелигентност и компетентност. Вероятно 
интелигентността и компетентността се възприемат от изследваните лица като качества, 
които се свързват с емоционалната интелигентност и емпатията. Третата скала се отнася 
до статуса и включва качества като престиж, икономически успех и образованост, т. е. 
притежаването на тези качества е фактор, който може да допринесе за получаване на по-
висок статус в организацията или обществото и признание от страна на другите. 
Четвъртата скала обединява качества, които се отнасят до конкурентоспособността – 
власт, ресурси и възможности, т. е. качества, които допринасят за постигането на успех в 
начинанията. Получените резултати показват, че третата и четвърта скали са най-
смислово определени и с най-голяма съгласуваност. Освен това те изцяло съвпадат с 
резултатите, получени в американските изследвания. Поради ограничения обем на 
разработката резултатите за скалите „статус“ и „конкурентоспособност“ ще бъдат 
представени в следваща публикация. 
 Различната работа върху междугриповите и междуличностните възприятия на някои 
изследователи предполага значимостта на тези две скали („топлота“ и „компетентност“) в 
социалната перцепция. Според Олпорт (1, цит. по 9] Бетълхайм и Яновиц [3, цит. по 9] 
евреите се възприемат по-скоро като компетентни, но не и като топли, а негрите – като 
топли, но не и компетентни. Като цяло расовите предразсъдъци, половите групи, 
националните стереотипи и личностното възприятие се обобщават в две дименсии – 
функционалната идея, че хората искат да знаят намеренията на другите (топлота) и 
потенциалните възможности за тяхното постигане (компетентност). Стереотипите обаче 
често включват повече или по-малко желани черти, не просто неизменната антипатия, 
така често приемана за стереотип. В този смисъл С. Фиск и колегите Ј [9] предполагат, че 
съществуват смесени стереотипи за някои групи, включвайки слаби възприятия за 
компетентност и интензивни възприятия за топлота. Моделът на С. Фиск и сътрудниците Ј 
предлага матрица, която комбинира скалите „компетентност“ и „топлота“. Тъй като 
смесените стереотипи включват две отделни дименсии, те са психологически 



консистентни – човек може да възприема дадена група като топла, но не компетентна или 
като компетентна, но не като топла.  
 Получените резултати от изследването сред млади хора в България показват следното 
разпределение по двете дименсии (виж. фиг.1). 
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Фигура 1. Четири-клъстерно решение относно изследваните етнически групи 

 
 Както се вижда от фигура 1, българите се възприемат в еднаква степен като 
компетентни и топли, българските турци и арабите, живеещи в България, получават 
средни стойности по компетентност, но по отношение на топлотата стойностите на 
турците са по-високи от тези на арабите. Арменците се възприемат като компетентни, но 
не толкова топли, колкото са българите. Евреите се възприемат за най-компетентни от 
изследваните етнически групи, но в същото време с не толкова високи стойности по 
топлота. Най-ниски стойности и по двете дименсии получават ромите. Тези резултати 
потвърждават стереотипите за евреите – компетентни, но не топли. Интересен е 
резултатът за българите – те са определени като най-топли. Логичен е полученият 
резултат за ромите – с ниски стойности и по двете дименсии 
 На фигура 2 са представени резултатите относно клъстерното решение за 
изследваните социални групи. 
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Фигура 2. Клъстерно решение за изследваните социални групи 

 Потвърждават се очакванията за висока компетентност на богатите, интелектуалците и 
феминистите, а също така и за високите стойности по топлота на инвалидите и 
възрастните хора. Бедните, инвалидите и възрастните хора получават ниски стойности по 
компетентност, а богатите – ниски стойности по топлота. Физическите работници и 
хората „средна ръка” получават средни стойности и по двете дименсии.  
 От така получените резултати може да се направи заключението, че бедните, 
възрастните хора и инвалидите се възприемат като некомпетентни, но топли - социално 
компетентни, интелигенти и добронамерени. Това контрастира със стереотипите за 
богатите и интелектуалците, които се възприемат като високо компетентни, но със 
сравнително ниски стойности по топлота.  
 
Заключение 

От функционална, прагматична перспектива дименсиите на стереотипите са резултат 
от междуличностни и междугрупови взаимодействия. Когато се срещат, хората искат да 
знаят какви са целите на другите и как те ги преследват. Хората искат да знаят 
намеренията на другите (позитивни или негативни) и потенциалните възможности за 
тяхното постигане. Тези характеристики кореспондират с възприемането съответно на 
топлотата и компетентността [9]. 
 Получените резултати от изследването в българската социокултурна среда подкрепят 
смесения модел за стереотипите, в който някои групи се възприемат като компетентни, но 
не топли или като некомпетентни, но топли. Те също така откриват социално 
структурираните корелати на възприемането на компетентността и топлотата. Групите, 
които са твърдо в средата на двете дименсии: компетентност/топлота (турци, араби, 
арменци, хората „средна ръка” и физическите работници) могат наистина да разкрият 
трудно определими предположения. Данните от изследването за групите в средата на 
двете дименсии не разграничават неясните стереотипи и средните на противоположните 
групи. От друга страна, те показват възможността монолитните и противоречащи си 
индивидуални различия могат да са резултат от липсата на консенсус. В този смисъл 
отговорът не е съвсем ясен. 
 Като цяло може да се направи заключението, че дименсията „компетентност“ 
последователно диференцира социалните групи, докато „топлота“ – етническите групи. 



Вероятно това не е изненадващо, тъй като отчетливо се проявява в публичното 
пространство. 
 Съдържателният модел на стереотипите постулира качествени различия в 
стереотипите и предразсъдъците към различните групи и едновременно с това създава 
концептуална рамка, която обяснява защо и кога тези различия се появяват. Например 
моделът приема, че антисемитизмът и расизмът [1, цит. по 9] следват различна 
психологическа динамика, обясняваща различията в отношението към тези групи в 
исторически план. Ромите се възприемат като група с ниска компетентност и това е 
областта, която те трябва да култивират и да развиват. Евреите обаче се възприемат като 
високо компетентни. В други случаи моделът подчертава психологическите подобия в 
предразсъдъците – турците и арабите се възприемат в средна степен компетентни и топли, 
както и физическите работници и хората „средна ръка”. 
 Описаният модел на смесените стереотипи е продукт от исторически и социални 
обстоятелства, но на равнището на двете критични дименсии („компетентност“ и 
„топлота“) те се основават на променливите, които отдавна интересуват изследователите 
на предразсъдъците. Познаването на съдържанието на стереотипите може да подпомогне 
успешното взаимодействие между различните етнически и социални групи. 
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Разгледано е развитието на самоопределението, националната и етническата идентичност на турски, 
ромски и български деца, социализирани в България. Извадката се състои от 349 деца на 9, 12 и 15 
годишна възраст. Установени са различия в националната и етническата идентификация в трите 
разглеждани групи. Когнитивно-развитийната теория е в състояние да обясни получените резултати 
за български деца, а теорията за социалните репрезентации и теорията за социалната идентичност 
могат да обяснят получените резултати за ромски и турски деца. 

 
The study presented here analyses the development of self-categorisation, national and ethnic identification of 
Turkish, Roma and Bulgarian children and adolescents growing up in Bulgaria. The sample consisted of 349 
children aged 9, 12 and 15 years. It was found that national and ethnic identifications differ in the three 
ethnic groups. It is argued that the cognitive-developmental account of the development of national 
identification is unable to explain the patterns of findings which were obtained. Social representations theory 
and Social identity theory, however, are able to explain the different patterns of importance given to national 
and ethnic identification by the three groups. 

 
Увод 
Територията на цялото земно кълбо с изключение на Антарктида е разделена на 

суверенни държави. Националната и етническата идентичност като интегрална част от Аз-
образа на личността, като реалност, която е неизменна и необходима, разглеждани като 
“естествени” и “нормални”, играят важна роля в ежедневния живот. Те се отразяват в 
езика, чрез който общуваме, храната, която консумираме, прогнозата за времето по 
средствата за масово осведомяване, събитията, за които четем във вестниците, дрехите, 
които обличаме, живота, който водим, образованието, което получаваме, в типа пейзаж, 
към който чувстваме емоционална привързаност, в архитектурния стил на сградите, в 
които живеем. За да се радват хората от различните националности и етноси на мирно 
съвместно съществуване, за да се осъзнае значението на културния релативизъм и за да 
бъде Земята уютен дом за всички, е необходимо интеркултурността да стане водещ 
принцип в ежедневния живот на хората. Доколкото участниците в интеркултурните 
взаимоотношения са представители на различни етнически групи, живеещи заедно, 
изследването и разкриването на природата на процеса на формиране на национална и 
етническа идентичност през детството се оказва несъмнено необходимо. Именно на това е 
посветена настоящата статия.  

Социално-когнитивна теория 
Социално-когнитивната гледна точка [Aboud, 1988], която се основава на теорията 

на Жан Пиаже, обръща внимание на универсалните когнитивни процеси и на социалния 
опит, резултат от взаимодействието между социокултурните променливи и достигнатото 
ниво на когнитивно развитие от индивида. Aboud [1988] и Milner [1996], като се позовават 
на получени резултати от проведено изследване с деца от мнозинството в страни с 
мултикултурен състав предполагат наличието на стабилен развитиен конструкт. Редица 
изследвания показват, че след 7-8-годишна възраст (възрастта, в която децата започват да 
развиват конкретната логика) намаляват егоцентричните по природа отговори в различни 
социални области [Powlishta, Serbin, Doyle и White, 1994; Piaget и Weil, 1951; Jahoda 1962; 
Verkuyten, 2001].  



След 7-годишна възраст децата вече имат знания за различните страни и за тяхното 
население [Lambert and Klineberg, 1967; Barrett and Short, 1992]. На същата възраст те 
започват да предпочитат собствената си страна [Piaget и Weil, 1951], което не изключва 
наличието на позитивни нагласи към други страни [Barrett и Short, 1992]. С увеличаване 
на възрастта, като резултат от процеса на когнитивна децентрация, тази тенденция 
намалява [виж Piaget и Weil, 1951]. 

В научната литература има единодушно съгласие, че децата предпочитат 
собствената си група пред другите още преди да са способни да дефинират, разбират и 
използват правилно високо абстрактни понятия като “държава” и “нация” [Tajfel et al., 
1970; Jahoda, 1963a; 1963b; Davies, 1968]. Като алтернатива на социално-когнитивната 
теория някои автори предлагат Теорията за социалната идентичност на Tajfel. 

Теорията за социалната идентичност 
Според Теорията за социалната идентичност (ТСИ) [Tajfel, 1978; Tajfel и Turner, 

1986] индивидите принадлежат към различни социални групи (пол, възраст, етническа 
група, нация и т.н.). Ако принадлежността е интернализирана като част от Аз-образа те се 
стараят да увеличат етническия аспект на самооценката си. Социалната идентичност е 
дефинирана от Tajfel [1981, 255] като “онази част от Аз-образа на индивида, която 
произтича от неговото (нейното) знание за членство в дадена социална група (или групи) 
заедно с ценността и емоционалната значимост, придавана на това членство”. 

Позитивните черти, приписвани на собствената група водят до позитивна 
самооценка. Ако идентификацията с групата е слаба или отсъства явлението няма да се 
наблюдава. Например ако някой принадлежи към група с нисък социален статус той или 
тя ще има затруднения при придобиване на позитивна оценка на собствената група. Tajfel 
дава за пример изследване, проведено от Goodman (1964) за предпочитанията на 3 и 5-
годишни деца към бели и цветнокожи. Резултатите показват, че 92% от белите и само 26% 
от цветнокожите деца проявяват предпочитания към собствената група. Фактът, че 
цветнокожи деца на толкова ранна възраст не предпочитат собствената си група е 
отражение на бързата и ранна асимилация на норми и ценности, утвърдени в социалната 
среда, в която живеят и където някои групи са по-високо ценени от други. Според ТСИ 
налице са когнитивни процеси, чрез които различията между членове на собствената 
група намаляват, а между членове на собствената и на другите групи се засилват.  

Според Tajfel [1978] би могло да се каже, че всяка социална група осигурява на 
детето дадена социална идентичност, която се основава на определени представи за света, 
на набор от ценности, нагласи, вярвания и действия, които съответстват на социалните 
репрезентации. 

Теорията за социалните репрезентации 
Според Теорията за социалните репрезентации (ТСР) самоопределението на 

индивида като член на дадена национална или етническа група е съпроводено с 
придобиване и интернализиране на социални репрезентации, които са част от социалните 
практики и ежедневния живот на групата [Duveen и Lloyd, 1990]. Те се пренасят от децата 
чрез социалното взаимодействие с другите хора и преди всичко с родителите [Duveen и 
Lloyd, 1990]. В този смисъл наблюдаваните различия в идентичността биха могли да се 
обяснят като следствие от интернализираните социални репрезентации, които присъстват 
и характеризират социалния контекст на развитие на децата. 

Според проведени изследвания в рамките на ТСР историята на групата води до 
обмяна на социални представи или социални репрезентации [Мoscovici, 1981]. Те са 
широко разпространени в обществото и са в центъра на отношенията между етническите 
групи, които съжителстват в него.  Чертите, които децата приписват на собствената си 
група имат различни източници. Основно те идват от взаимодействието им с групата на 
връстниците, със семейството, от индивидуалния опит, който натрупват в процеса на 
социализация, от формалното и неформалното образование и т.н. Ето защо 
принадлежността към дадена социална група, асоциирана с конкретни социални 



репрезентации, оказва влияние върху детското развитие и върху процеса на придобиване 
на знание.   

Социалните репрезентации са ръководни принципи за символни връзки между 
индивидите и групите, които се моделират в социалните взаимоотношения, 
комуникацията и знанието [Doise, 1986]. Те се състоят от споделяни ценности и вярвания 
за различните групи в обществото, които заедно с взаимодействието с другите, влияят 
върху придобиване на ново знание от детето за собствената и другите етнически групи. В 
този смисъл социалните репрезентации са вид знание от ежедневието, което е споделяно и 
същевременно участва в изграждане на реалността от детето. Те произтичат от 
действителността и в същото време я изграждат. Хората оценяват, съзнателно или не, чрез 
стереотипи, ценности или репрезентации, споделяни в собствената им група, в социалната 
реалност и това именно осигурява принадлежността им към групата [Moscovici, 1984]. 

Изследвани лица 
В изследването участваха 349 деца от български, турски и ромски произход на 

възраст 9, 12 и 15 години. Броят на изследваните лица в трите възрастови групи е 
приблизително еднакъв: съответно 41, 40 и 41 българчета, 40, 32 и 34 турчета и 46, 37 и 
38, ромчета. 192 от децата са момчета и 157 са момичета. 

Методология 
Детското самоопределение беше измерено чрез набор от карти, които се раздават на 

всяко изследвано дете. Те съдържат понятията възраст, пол, град, в който живее, 
национална, етническа и европейска групова принадлежност. Децата са помолени да 
изберат от всички карти тези, които смятат, че са най-важни и които ги описват най-добре. 
След това те ги подреждат по важност, от най-значимата за тях. 

Направен е анализ на резултатите от най-предпочитаната категория (първи избор) от 
децата при тяхното самоописание. 

ПОЛ: децата избират тази категория между две карти “МОМЧЕ” или “МОМИЧЕ” 
ВЪЗРАСТ: децата избират между три карти “9 ГОДИНИ”, “12 ГОДИНИ” и “15 

ГОДИНИ”. 
ГРАД: децата избират тази категория чрез карта с името на града, в който живеят. 
НАЦИЯ: децата избират тази категория чрез полово диференцирани карти с името 

на нацията, към която принадлежат - “БЪЛГАРИН” или “БЪЛГАРКА”.  
ЕТНИЧЕСКА ГРУПА: децата избират тази категория чрез карти с името на 

етническата група, към която принадлежат – “ТУРЦИ” или “РОМИ”.  
ЕВРОПА: децата избират тази категория чрез карти – “ЕВРОПЕЕЦ” или 

“ЕВРОПЕЙКА”.  
НАЦИОНАЛНАТА идентификация на децата беше измерена чрез избора като 

членове на държавата между следните карти: напълно българин, малко българин, 
съвсем не българин, не знам.  

ЕТНИЧЕСКАТА идентификация на децата беше измерена чрез избора им като 
членове на ЕТНИЧЕСКА група между следните карти: напълно ром/турчин, малко 
ром/турчин, съвсем не ром/турчин, не знам.  

1. Етническа група, възраст и самоопределение 
1.1. Връзка между първия направен избор (най-избираната категория), възраст 

и етническа група  
За да се измери корелацията между първия направен избор (най-избираната 

категория) от децата и тяхната възраст бяха направени няколко Хи квадратни анализа. Те 
показаха значима корелация и в трите възрастови групи: българи (χ2 (8) = 13.93, p < 0.05), 
турци (χ2 (8) = 41.38, p < 0.000), роми (χ2 (8) = 14.187, p < 0.02). 

Първия направен избор на категория от децата при тяхното самоопределение е 
показан на Табл. 1 като получените резултати са разпределени по етнически групи и 
възраст.  

Табл. 1. Първи избор (% на всяка една от избираните категории) 



ГРУПА Българи Турци Роми 
 Възрастова група Възрастова група Възрастова група 
 9 12 15 9 12 15 9 12 15 

ПОЛ 12.2% 20% 31.7% 2.5% 56.1% 20.6% 45.7% 54.1% 16.7% 
ВЪЗРАСТ 29.3% 22.5% 19.5% 0% 0% 14.7% 0% 0% 11.1% 
ГРАД 2.4% 7.5% 2.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ДЪРЖАВА 0% 0% 0% 2.5% 0% 5.9% 2.2% 0% 0% 
Собствена 
група 

56.1% 45.0% 39% 95.0% 46.9% 58.8% 52.2% 45.9% 66.7% 

Европа 0% 5% 9.8% 0% 0% 2.9% 0% 0% 5.6% 
1.2. Резултати от самоопределението на децата: 
Картата пол е най-често избираната от 9-годишните деца от ромски произход, 

следвани от българи и турци. Тази категория при ромите и турците е най-често 
предпочитана от 12-годишните, като след това при 15-годишните намалява. При 
българчетата обаче се наблюдава различна тенденция, а именно постепенно увеличаване с 
нарастване на възрастта. 

Възрастта, непосредствено след пола и собствената група, е третата най-често 
избирана категория от децата, за да опишат себе си. Докато при българчетата отново се 
наблюдава нарастваща тенденция при избора на тази категория с увеличаване на 
възрастта, то тя е предпочитана само от 15-годишните турчета и ромчета. Налице са 
различни развитийни конструкти в различните възрасти според етническата група на 
принадлежност.   

Категорията град не е от голямо значение за изследваните деца, въпреки че някои 
българи й отдават известно значение.  

Националната идентичност също показва различни нива на значимост при 
различните етнически групи. Докато за българите тя е най-значимата категория (56% от 
9-годишните деца я предпочитат), то турчетата и ромчетата й придават ниска степен на 
значимост. Що се отнася до разпределението на категорията в различните възрастови 
групи данните показват, че нейната значимост намалява с възрастта при българите, 
въпреки че от всички категории тя е най-вече избирана от 15-годишните. 

Категорията етническа идентичност е най-значима за турчетата и ромчетата като 
не забравяме, че тя не се предлага за избор на българчетата, защото при тях национална и 
етническа идентичност съвпадат. Тази категория е най-често избирана от 9 и 15-
годишните ромчета и турчета като при 12-годишните се наблюдава низходяща тенденция. 
Възрастовото разпределение на категорията показва низходяща тенденция при турчетата 
(подобно на категорията “държава” при българите) и възходяща тенденция при ромчетата. 

Картата за европейска идентификация е най-малко избирана от всички разгледани 
категории. Съвсем малко деца от всички възрастови групи я избират като най-значима с 
изключение на българите, които я предпочитат повече с увеличаване на възрастта. 

След анализ на всички категории се откри следното: 
(1) Най-често избираната категория в самоопределението на децата е “държава” (за 

българите) и “етнос” (за турчетата и ромчетата). Тя намалява с възрастта при българите 
като от всички категории тя е най-значима за 15-годишните. Практически тя не е значима 
за турчета и ромчета. При турчетата категорията “етническа идентичност” намалява от 9-
годишна възраст, а при ромчетата тя постепенно засилва своето значение.  

(2) Пол е втората най-значима категория за ромите и българите като цяло и за 
турците след 12-годишна възраст. При нея с възрастта се наблюдава слабо увеличение при 
българи и турци. На 12-годишна възраст е налице своеобразен пик. Същевременно за 
децата от ромски произход тя се предпочита по-слабо с увеличаване на възрастта. За 12-
годишните деца тя е най-значимата категория (54.1 %). 

(3) Категорията “възраст” е значима единствено за българите като цяло и за турци и 
роми на 15-годишна възраст.  



2. Етническа група, възраст и национална идентификация  
2.1. Връзка между национална идентификация и възраст 
За да се установи дали е налице връзка между изборите на децата на тяхната 

национална идентичност и възрастта, бяха направени няколко Хи квадратни анализа. Те 
показаха значима корелация при всички възрасти при турците (χ2 (8) = 17.282, p < 0.027) и 
ромите (χ2 (8) = 32.073, p < 0.000), но не и при българите. При българите отсъства 
статистически значима връзка.  

Самоопределението на децата по отношение на националната идентификация е 
показано на Табл. 2 като получените резултати са разпределени по етническа група и 
възраст.  

Табл. 2 Национална идентификация 
ГРУПА Българи Турци Роми 

 Възрастова група Възрастова група Възрастова група 

 9 12 15 9 12 15 9 12 15 

СЪВСЕМ НЕ 
БЪЛГАРИН 

0% 0% 0% 70% 71.9% 38.2% 21.7% 67.6% 77.8% 

МАЛКО 
БЪЛГАРИН 

0% 5% 2.4% 7.5% 9.4% 20.6% 39.1% 10.8% 0% 

МНОГО 
БЪЛГАРИН 

100% 90% 92.7% 2.5% 0% 5.9% 2.2% 0 % 5.6% 

НЕ ЗНАМ 0% 0% 2.4% 20% 12.5% 17.6% 34.8% 21.6% 11.1% 

ДРУГО 0% 2.5% 0% 0% 6.3% 17.6% 2.2% 0% 5.6% 

2.2. Резултати:  
Картите “съвсем не” и “малко българин” почти не са избирани от българите, но за 

сметка на това те са най-предпочитаните за децата от ромски и турски произход. Нещо 
повече, процентът на деца, които избират тези карти се увеличава с възрастта при 
ромчетата и намалява при турчетата, като при тях той е най-висок.  

Идентификацията “малко българин” се увеличава с възрастта при турците като е 
втора по ред най-предпочитана карта при 15-годишните и намалява при ромите като е 
най-предпочитана от 9-годишните и слабо избирана от 15-годишните.  

Идентификацията “много българин” е най-често избирана от всички изследвани 
възрастови групи българи. Тази тенденция намалява от 9 към 12 и 15-годишна възраст при 
българите. Практически тя почти не се избира от турците и ромите. Само 6% от ромчетата 
и турчетата на 15-годишна възраст я предпочитат. 

Българите практически почти не избират картата “не знам”, а процентът на избор от 
ромчета и турчета намалява с увеличаване на възрастта.  

Българите с увеличаване на възрастта се самоопределят като “много българи” 
докато най-много от турците се самоопределят като “съвсем не българи”. Ромчетата на 
9-годишна възраст се самоопределят като “малко българи”, а на 12 и 15 години като 
“съвсем не българи”. 

3. Етническа група, възраст и етническа идентификация 
3.1. Връзка между етническа идентификация и възраст: 
За да се установи дали е налице връзка между изборите на децата за тяхната 

етническа идентичност и възрастта, бяха направени няколко Хи квадратни анализа. Те 
показаха значима корелация при всички възрасти при турците (χ2 (8) = 23.78 p < 0.002) и 
ромите (χ2 (6) = 24.205 p < 0.000).  



Самоопределението на децата по отношение на тяхната етническа идентичност е 
показано на Табл. 3 като получените резултати са разпределени по етническа група и 
възраст.  

Табл. 3. Етническа идентификация 
ГРУПА ТУРЦИ РОМИ 

 Възрастова група Възрастова група 

 9 12 15 9 12 15 

СЪВСЕМ НЕ 
ТУРЧИН/РОМ 

0% 3.1% 2.9% 0% 0% 0% 

МАЛКО 
ТУРЧИН/РОМ 

2.5% 0% 26.6% 30.4% 0% 5.6% 

МНОГО 
ТУРЧИН/РОМ 

97.5% 96.9% 64.9% 65.2% 100 % 88.9% 

НЕ ЗНАМ 0% 0% 2.9% 4.3% 0% 0% 

ДРУГО 0% 0% 2.9% 0% 0% 5.6% 

3.2. Резултати: 
Картата “съвсем не турчин/ром” практически почти не се избира от ромчета и 

турчета.  
Идентификацията “малко турчин/ром” се увеличава с възрастта при турците, като е 

втората най-често предпочитана карта за 15-годишните. При ромите тази тенденция 
намалява като за 9-годишните тя е втората най-често избирана карта и само 5% от 15-
годишните.  

Идентификацията “много турчин/ром” е най-предпочитаната карта от всички 
възрастови групи роми и турци. При турците с възрастта тази тенденция намалява, а при 
ромите се увеличава. 

Картата “не знам” практически почти не е избирана от децата. При ромите след 9-
годишна възраст тя изобщо не е избирана.  

С увеличаване възрастта турците все по-често се самоопределят като “малко 
турци” и все по-малко се самоопределят като “много турци”, въпреки че последната 
карта е най-предпочитана. В същото време ромите се самоопределят като по-слабо 
“малко роми” и по-вече “много роми”. Като цяло от Табл.4 се вижда, че турците се 
самоопределят по-слабо като “малко турци” в различните възрастови групи и предимно 
“много турци” докато при ромите се наблюдава обратната зависимост.  

3.3. Връзка между етническа и национална идентификация: 
Етническата идентификация (“турчин/ром”) намалява с възрастта при турците и 

се увеличава при ромите. Картата “по-скоро турчин/ром отколкото българин” е по-
често предпочитана от всички възрастови групи както от ромите така и от турците. 
Идентификацията “толкова българин колкото турчин/ром” е предпочитана само от 15-
годишните деца от турски произход - 11.8 %. Тя намалява за 12-годишните деца от ромски 
произход и се увеличава при 15-годишните. Картата “по-скоро българин отколкото 
турчин/ром” е предпочитана от нисък процент деца от двете разглеждани етнически 
групи. Логично категорията “българин” е избирана от 12 и 15-годишните деца от турски 
произход - съответно 3.1 % и 5.9 % и само от 9-годишните деца от ромски произход – 2.2 
%. 

Табл. 4. Етническа идентификация в сравнение с национална идентификация 
ГРУПА ТУРЦИ РОМИ 



 Възрастова група Възрастова група 

 9 12 15 9 12 15 

ТУРЧИН/РОМ 77.5% 59.4% 38.2% 63.0% 78.4% 83.3% 

ПО-СКОРО 
ТУРЧИН/РОМ 
ОТКОЛКОТО 
БЪЛГАРИН 

20% 34.4% 44.1% 28.3% 28.9% 0% 

ТОЛКОВА 
БЪЛГАРИН КОЛКОТО 
ТУРЧИН/РОМ 

0% 0% 11.8% 4.3% 2.7% 16.7% 

ПО-СКОРО 
БЪЛГАРИН 
ОТКОЛКОТО 
ТУРЧИН/РОМ 

2.5% 3.1% 0% 2.2% 0% 0% 

БЪЛГАРИН 0% 3.1% 5.9% 2.2% 0% 0% 

ИЗВОДИ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
В България децата от различен етнически произход имат различен начин на 

чувстване и възприемане на мнозинството. Традиционните когнитивно-развитийните 
конструкти, според които всички деца се развиват по сходен начин, са в сила за 
изследваните българчета/групата на мнозинството при обяснение на формиране на 
националната им идентичност като обаче не обясняват резултатите, получени за деца от 
ромски и турски произход. Като алтернатива, социалнопсихологически подходи и по-
конкретно Теорията за социалните репрезентации и Теорията за социалната 
идентичност също осигуряват приложима теоретична рамка при обяснение детското 
развитие  в тази насока.  

Статията показва, че онтогенезисът на социалните репрезентации е свързан с 
индивидуалното развитие на социалните репрезентации на индивидите [Duveen and Lloyd, 
1990]. Нещо повече, потвърждава се наличието на социогенетични процеси, които правят 
конвенционално мисленето на децата и възрастните. По думите на Московиси децата се 
социализират в “мислещо общество”, а социалните репрезентации изграждат тяхната 
“мислещата среда”. Чрез развитие на знанието и участието като актьори в “мислещото 
общество” децата са допуснати до социалните репрезентации на тяхната група.  

Необходимо е да се отчетат усилията, които полагат децата от етническите 
малцинства или от смесен брак при формиране на етническата си идентичност. За тях 
основна задача е да успеят да се интегрират в социалната и културна среда на 
мнозинството. Те обаче са натоварени и с културния “багаж” от своята култура, от който 
не е необходимо да се освободят. За да се съвместят успешно тези два елемента е 
необходимо едновременно да се осъществи съхраняване собствената етническа 
идентичност и заедно с това формиране на нова “национална” идентичност, съответна на 
обществото, която позволява идентифицирането с известни ценности, спомагащи за 
интеграцията. Формирането на нова национална идентичност е комплексен процес, в 
който всички елементи, които изграждат социалното обкръжение на детето - вярвания, 
емоции, ценности, исторически и социални практики и знания за своята и за другите 
групи се преплитат. 

Неоспорим факт е, че изграждането на позитивна етническа и национална 
идентичност помага на всички деца да постигат по-лесно високи резултати в училище, да 
имат по-голяма училищна успеваемост, да се чувстват комфортно, приемани, уважавани и 
обичани в клас. Това именно подчертава значимостта на представения в статията проблем. 
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Конфликтът представлява особен психичен феномен, със собствени особености и закономерности. 
Една от тях е високата степен на емоционалност в процеса на неговото протичане. Има ли това 
значение за съзнателните и безсъзнателните процеси на психиката? 
На този въпрос е посветена настоящата разработка и резултатите, до които се достига в изследването. 
А те са както по отношение на конфликтната продукция - съзнателна, безсъзнателна и погранична, 
така и в сферата структурното описание на конфликта, моделите и стратегиите  на поведение в 
конфликтни ситуации, ролята на социализацията за стила на разрешаването им. Със средствата на 
контент анализа и репертоарната решетка са анализирани категориите на мислене на конфликта. 
Обсъдена е и е обогатена методиката и методологията на изследването му. Приведени са резултати от 
емпирично изследване, проведено през 2004-2005 година с финансовата подкрепа на НИС при СУ “Св. 
Кл. Охридски”.  

 
PSYCHIC PRODUCTION AND THE CONFLICT – ON THE MARGIN BETWEEN 

CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS 
 

Djonev Sava and Elena Nedelcheva, 
 
The conflict represents a special, psychological phenomenon, with its own specialties and objective laws. One 
of them is the high degree of emotions in the process of its pass. Dos this influence conscious and unconscious 
psychological processes? 
The present article is devoted to the results, achieved in an exploration on this topic. These results are as well 
in the conflict production – conscious, unconscious and matginal, as in the sphere of structural description of 
the conflict, behavior models and strategies in conflict situations, the impact of the socialization on conflict 
resolution stile. By the means of content analysis and “rep grid” are explored the categories of the conflict 
thinking. Enriched methods and methodology of its exploration are discussed. Results from an empirical 
investigation, implemented in 2004-2005 year with the sponsorship of NIS in SU “Sent Kl. Ohridski”, are 
adduced. 
 

Конфликтът е широко изучавано и анализирано явление, поради високата му 
емоционална наситеност, голямото му личностно значение и силното отражение, което 
има върху взаимоотношенията и поведението на хората. При това тези ефекти са в 
негативната част на психологическия континиум и са свързани с редица неприятни 
преживявания. Същевременно конфликтът има и някои позитивни характеристики. Той е 
индикатор на неблагополучия и сигнал, че трябва да се предприемат корекции. Той е и 
средство за разтоварване от натрупани негативни емоции и преодоляването им. 
Стимулира мобилизационни и агресивни импулси и с това подбужда към действие, към 
разрешение. Дезинтегрира общностите, отслабва организацията, като по този начин я 
подготвя за промяна. 

Наред с горните характеристики, конфликтът има чисто индивидуално 
психологични специфики като: персонални категории на мислене на конфликта, стил на 
разрешаването му, влияние на социализацията върху този стил и пр. Именно те са обект 
на настоящото изследване. Но главната цел на разработката е да регистрира и опише 
различните психични феномени, продукт  на конфликта, които са както резултат, така и в 
много случаи негова вторична причина. А също така и да се направи оценка на степента 
на тяхната осъзнатост, респективно неосъзнатост, и да се набележат средства за опериране 
с тях в практиката. 

В този контекст е и основната хипотеза на разработката: колкото повече се 
стеснява съзнанието от силата на негативните емоции в конфликта, толкова 



повече нараства безсъзнателна халюцинативна психична  продукция. Освен това 
конфликтът и свързаните с него емоционални състояния активират 
въображението, което, изважда на повърхността скритото съдържание на 
психиката. А също така, че интерпретацията на чуждото поведение е процес на 
психична манипулация, при който, наред със съзнателната аналитична работа, е 
налице и интензивно  изкривяване на фактите, като индивидът несъзнателно им 
придава значения, отнасяйки ги към собствените си потребности, въжделения, 
гледни точки (изкривяване), налични  представи и предразсъдъци (социална 
атрибуция), когнитивни закономерности (когнитивен дисонанс)  и пр. 

За голяма част от хората осъзнаването на алгоритъма, по който  решават 
конфликтите, е също недостъпно  и те използват неосъзнати или полуосъзнати 
модели. В този контекст е другата основна хипотеза в разработката, разширена с идеята 
за влиянието на наблюдаваните в заобикалящата индивида социална среда модели на 
поведение в конфликтни ситуации в детството върху стила на разрешаване на 
конфликти в зрелостта. 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ КАТЕГОРИИТЕ НА МИСЛЕНЕ НА КОНФЛИКТА 

 
Първият въпрос, на който ще се спрем в настоящия анализ, се отнася до 

категориите, в които хората мислят конфликтите. Според Дж. Кели [Kelly, G., 1963] някои 
от тези категории могат да бъдат осъзнавани, други да са неосъзнавани. 

Данните за изследването са събрани от четири групи студенти – психология ІІ курс 
(25 човека) и психология ІV курс (18 човека) в СУ и икономика ІV курс (17 човека) в 
УНСС – общо 60 изследвани лица. 

Контент анализът на отговорите на въпроса “Кои различни конфликтни ситуации, 
в които сте попадали, си спомняте?”, с които попълваме първи ред на репертоарната 
решетка, дава представата, че конфликтите се мислят в три категории: хора (приятели, 
роднини, колеги, непознати и пр.) – 74% от отговорите; предмет (за пари, за лъжа, за лошо 
отношение, за заяждане и пр.) – 15 %; локализация (в училище, на опашката, пред 
лекарския кабинет и пр.) – 11%. 

Контент анализът на отговорите на въпросите “По какво два от тези конфликта 
си приличат, но се отличават от третия? Какво има в два от посочените конфликта, а 
го няма в третия?” дава допълнителна детайлизация на изведените по-горе ориентации в 
12 възможни категории на мислене на конфликтите (Таблица 1). 

 
Таблица 1: Честота на категориите на мислене на конфликтните ситуации  

 
Категория на мислене на 

конфликтите 
 

Процент от общия 
брой отговори [%] 

 

Процент изследвани лица, 
дали отговор в съответната 

категория [%] 
1. Хора 
2. Чувства 
3. Сила, значимост 
4. Предмет, проблем 
5. Натиск, манипулация  
6. Принципи 
7. Решение 
8. Различие, несъвместимост 
9. Тип връзка, локализация  
10. Уважение 
11. Поведение 
12. Резултат 

17,9 
15,5 
10,6 
9,9 
9,4 
7,1 
7,1 
6,8 
6,8 
4,2 
3,5 
1,2 

77,8 
77,8 
61,1 
66,7 
44,4 
66,7 
50,0 
44,4 
33,3 
38,9 
33,3 
16,7 



Общ процент              = 100,0              ≠ 100,0 
 
Очертават се “чисти типове” изследвани лица, които мислят изключително в една 

категория – когато едно изследвано лице дава отговори само в една от посочените по-горе 
категории. Например: само хора; само натиск; само тип връзка, локализация; само 
различие. Повечето индивиди обаче са “смесени типажи”, демонстрирайки мислене на 
конфликта в няколко категории. Най-разпространените са: 

- Междуличностно-емоционален тип – включващ категории на мисленето 
“хора”, “чувства”, “сила, значимост”, “решение”; 

- Принципен тип – акцентът на мислене е поставен върху “принципи” и “предмет, 
проблем”; 

- Индивидуалистичен тип – изразява чувствителност към “натиск, манипулация”, 
“различие”, “уважение”. 

 
СТРАТЕГИИ НА ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТА 

 
За класифициране моделите на поведение в конфликтни ситуации Томас и Килман 

създават двуфакторна теория на стиловете за разрешаване на конфликти [Thomas, K. & 
Kilmann, R. 1974; Скот, Дж., 1994]. Като основа на своята класификация те използват две 
дименсии на поведението – сътрудничество (оста Ox – степен на съблюдаване интересите 
на другата страна) и отстояване (оста Oy – степен на отстояване на собствените интереси). 
От комбинациите на ниските и високите степени на тези две дименсии се получават петте 
категории поведение в конфликтни ситуации: избягващ (ниска степен и на 
сътрудничество, и на отстояване), приспособяващ (висока степен на сътрудничество, 
ниска на отстояване), съпернически (ниска степен на сътрудничество, висока на 
отстояване), сътрудничещ (висока степен и на сътрудничество, и на отстояване), 
компромисен (средно равнище и на сътрудничество, и на отстояване). 

Интерес в настоящата разработка е в какви дименсии участниците реализират 
стратегиите си на поведение, които прилагат в конфликтни ситуации. Обект на 
изследване са 110 лица на възраст от 18 до 63 години – 72 жени и 38 мъже.  

Контент анализът на въпроса “Какви са Вашите стратегии в конфликта? Как се 
държите в конфликта?” изяви три дименсии на стила (стилообразуващи фактори) – 
“степен на интеграция/дезинтеграция с интересите на опонента”, “тон на 
междуличностните отношения”, “равнище на емоционален контрол” (Таблица 2): 

 
Таблица 2: Три дименсии на стратегиите на поведение в конфликтни ситуации 

 
Дименсии на стратегиите на поведение Процент 

отговори [%] 
1. СТЕПЕН НА ИНТЕГРАЦИЯ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ОПОНЕНТА 42,86 

Държи на позицията си (да се 
наложи) 

Обсъжда и търси да разбере другата 
гледна точка (да намери общ изход) 

2. ТОН НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 34,92 
Груб тон (агресивен) Добър тон (миролюбив)                                                                

3. РАВНИЩЕ НА ЕМОЦИОНАЛЕН КОНТРОЛ 14,29 
Емоционална възбуда, афект Владеене на емоциите си 
Некласирани 7,94 
Общо 100,00 

 
Най-силно изразена в мисленето на изследваните лица е дименсията “степен на 

интеграция с интересите на опонента” (42,86 %). Тя е най-близко до основата на деление 
на подходите при разрешаване на конфликти според Томас и Килман – “отстояване на 



собствения/чуждия интерес”. На второ място е дименсията “тон на междуличностните 
отношения” (34,92 %). И на трето място е “равнище на емоционален контрол” (14,29 %). 

 Не всички изследвани лица мислят стратегията си на поведение и в трите 
дименсии. Възможни са 8 варианта (сомо в по една от дименсиите, три комбинации в по 
две дименсии и една тройна комбинация), всеки от които може да бъде наблюдаван в 
изследваната популация. 

Освен трите дименсии за описание стратегиите на поведение в конфликтни 
ситуации се очертаха още три стила на устойчивост на стратегиите – “стереотипна”, 
“отразителна”, “динамична” (Таблица 3):  

 
Таблица 3: Три стила на устойчивост на стратегиите 

Стилове на 
устойчивост на 

стратегията 

Дефиниция Процент 
изследвани 

лица 
1. Стереотипна Стратегията се поддържа една и съща през 

цялото време на конфликта. 
40,91 

2. Отразителна Стратегията зависи от поведението и човека 
насреща. 

18,18 

3. Динамична В хода на конфликта стратегията се 
променя. 

40,91 

Общо 100,00 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТА 
 
Хипотезата, която проверяваме тук, е, че наблюдаваните в детството модели на 

поведение в конфликтнни ситуации влияят върху стила на разрешаване на 
конфликти, като се репродуцират несъзнателно по подражание. Тази хипотеза е 
проверена посредством сравняването на резултатите от теста на Томас и Килман, веднъж 
приложен за индивида и втори път за описание на средата, в която е израсъл и се е 
социализирал [Е. Неделчева, 2004]. 

Проверката на връзката чрез корелационния  коефициент Kendall's tau_b между 
всеки отделен стил, упражняван от индивида, и стиловете, наблюдавани в 
социализиращия индивида среда, дава следната картина (Таблица 4): 
 

Таблица 4: Взаимовръзки между стила на поведение в конфликтни ситуации 
и стиловете, наблюдавани от индивида в заобикалящата го среда 

 
 
                Среда 
 
Индивид 
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Съперничещ  Kendall's tau_b 
Sig. 

,328** 
,000 

-,113 
,240 

-,139 
,149 

-,124 
,196 

-,143 
,136 

Сътрудничещ  Kendall's tau_b 
Sig. 

,115 
,231 

,129 
,181 

-,198* 
,038 

-,090 
,349 

-,038 
,692 

Компромисен  Kendall's tau_b 
Sig. 

-,227* 
,017 

,005 
,963 

,329** 
,000 

-,041 
,667 

,040 
,677 



Отбягващ  Kendall's tau_b 
Sig. 

-,175 
,067 

,064 
,510 

,226* 
,017 

,087 
,364 

-,059 
,540 

Приспособяващ Kendall's tau_b 
Sig. 

-,146 
,129 

-,021 
,827 

-,168 
,079 

,191* 
,046 

,225* 
,018 

 
Статистиките в горната таблица дават указания за следните заключения: 

- “Съперничеството” поражда “съперничество”. Действа принципът “изяж ме 
или ще те изям”. 
- “Компромисите” не пораждат “сътрудничество”. Колкото повече 
компромиси от страна на другите, толкова по-малко потребност от 
сътрудничество у индивида. 
- “Компромисният стил” се ражда от “компромисен” и не вирее край 
“съперническия”. 
- “Компромисният стил” в заобикалящата среда води до “отбягващ”. 
- “Приспособяващият стил” са поражда от “приспособяващ” и от “отбягващ”. 

Горните зависимости очертават два принципа на формиране на стила: 
- огледалното отражение; 
- допълнителността. 

 
ДВУПОЛЮСЕН МОДЕЛ НА МИСЛЕНЕТО В КОНФЛИКТА 

 
В изследването са заложени няколко групи психологични категории, връзката 

между които беше обект на изследване посредством изготвен за целта въпросник. Тези 
категории са свързани със съзнателно/безсъзнателното равнище на протичане на 
процесите в психиката, със съзнателно/безсъзнателната конфликтна продукция. Свързани 
са с хипотезата, че колкото повече се стеснява съзнанието от силата на негативните 
емоции в конфликта, толкова повече нараства безсъзнателна халюцинативна 
психична  продукция. 

Една прелюдия към безсъзнателното беше въпросът: “Може ли да се каже, че в 
конфликтни ситуации – по време и след това – Вие сте чувствали, мислили, правили 
неочаквани за самите Вас неща?”. От всички изследвани лица 50, 88 %  отговарят 
утвърдително (Таблица 5):  

 
Таблица 5: Неочаквани за индивида елементи в  

поведението му  в конфликтни ситуации 
 

 
Неочаквани за индивида елементи в поведението му 

Процент 
отговори 

[%] 
НЯМА 35,90 
ИМА 10,26 
МОБИЛИЗАЦИЯ: решителност да се защитя; самообладание. 3,85 
НЕАДАПТИВНО ПОВЕДЕНИЕ: действам необмислено, спонтанно; 
изпускам си нервите; поставям на карта, жертвам важни за мен неща; 
губя чувството си за самосъхранение. 

8,97 

АГРЕСИЯ: блъскане по мебели; самонараняване; да обидя, да уязвя 
другия, да употребя насилие, да нараня. 

12,82 

ДЕГРАДАЦИЯ: грубост, простотии, неинтелигентност; словесна 
агресия, ругатни; казвам неща, които иначе не бих казал; сарказъм и 
язвителност; отивам на равнището на опонента; говоря с хора, с които 
иначе не бих говорила. 

10,26 

ЕМОЦИИ: силна негативна емоция; омраза; яд и огорчение; чувство на 8,97 



близост с опонента; непобедимост; наслада от “нокаутирането” на 
другия. 
ПСЕВДОРЕШЕНИЯ: обвинявам ту себе си, ту опонента; след 
конфликта се разсейвам с непривични дейности; плача, без да мога да 
кажа нещо; затварям се, млъквам, не приемам и не предавам; променям 
си мнението за човека насреща; отстъпвам; представям се неуспешно. 

8,97 

ОБЩО 100,00 
 

Тези елементи на поведението в конфликтната ситуация са неволеви, ненарочни, 
дори против желанията на индивидите. Те са елементи на непреднамерения, 
ирационалния и несъзнателния компонент в стратегията. 

По задълбоченото изследване на емоциите и контролът върху тях даде 
допълнителна информация за процесите на съзнателен контрол върху поведението в 
конфликтни ситуации. Най-напред се констатира обратна връзка между силата на 
емоциите при конфликта и контрола върху тях: Kendall’s τ-b = - 0 ,383 (Sig. = 0,00) – 
между афекта и контрола върху него по време на конфликта; Kendall’s τ-b = - 0 ,233 (Sig. = 
0,07) – между афекта и контрола върху него в следконфликтната ситуация. С усилване на 
емоцията съзнателният контрол намалява. 

Освен това афектът по време и след конфликта корелира негативно със 
съзнателното и рационалното и позитивно с несъзнателното и ирационалното. 
Обратното – контролът върху емоциите по време и след конфликта корелира 
позитивно със съзнателното и рационалното и негативно с несъзнателното и 
ирационалното. 

Другият въпрос, който ни интересува относно съзнателното мислене, е неговата 
услужливост и продуктивност в конфликтни ситуации. По-продуктивно ли е, или по-
ограничено и безидейно? За 25,0 % от изследваните лица мисленето става “по-ограничено 
и безидейно” в конфликтни ситуации, но за 34,1 % то се променя към “по-продуктивно”. 
За 31,8 % то е “както обикновено”. 

Силната емоция в конфликта създава редица халюциногенни продукти: мними 
страхове, самосбъдващи се прогнози, социална атрибуция, натрапливости, гневни 
мечти и фантазии, епитети, ругателство, вулгаризми. Всички те корелират позитивно 
със силата на афекта след конфликта и негативно със силата на контрола в 
следконфликтната ситуация. 

С други думи, под влиянието на емоциите се очертава една интензивна, но 
увредена към ирационалното и несъзнателното аналитична и продуктивна работа 
на психиката. 

Горните резултати и множество зависимости насочиха изследването закономерно 
към факторен анализ на категориалния апарат, с който се оперира в изследването 
(Таблица 6). 

Таблица 6: Компоненти на психичното поле и тяхното 
разпределение в генералния фактор 

 

Категории на психиката Факторно тегло 
1. Услужливост на мисленето 
2. Продуктивност на мисленето 
3. Мислене за конфликта 
4. Натрапливости 
5. Гневни мечти и фантазии 
6. Епитети, ругателства, вулгаризми 
7. Мними и самосбъдващи се страхове 
8. Афект по време на конфликта 
9. Контрол над емоциите в конфликта 

-,572 
-,598 
,614 
,620 
,734 
,749 
,310 
,216 
-,515 



10. Афект след конфликта 
11. Контрол над емоциите след конфликта 
12. Рационална мислене 
13. Ирационално мислене 
14. Съзнателно мислене 
15. Незсъзнателно мислене 

,938 
-,830 
-,533 
,716 
-,738 
,603 

 
Основните изводи от горната таблица са: 
Съществува един генерален фактор, който включва два полярни типа компоненти 

от психичното поле на индивида – едните участват с негативен принос във фактора и са 
свързани със съзнанието и рационалното, а другите с позитивен принос и са свързан с 
несъзнателното и ирационалното: 

− Негативни, свързани със съзнателното компоненти – “услужливост на 
мисленето”, “продуктивност на мисленето”, “контрол над емоциите по време 
на конфликта”, “контрол над емоциите след конфликта”, “рационално”, 
“съзнателно”. 
− Позитивни, свързана с несъзнателното компоненти – “мислене за 
конфликта”, “натрапчивости”, “гневни мечти и фантазии”, “обидни думи”, 
“мними и самосбъдващи се страхове”, “афект по време на конфликта”, 
“афект след конфликта”, “ирационално”, “несъзнателно”. 
И така, както личи от целия анализ дотук, в конфликта съзнателното и 

безсъзнателното са тясно вплетени помежду си, съпътстват се и с различни средства 
участват в процеса. Не може да се каже обаче, че взаимно се подпомагат или компенсират. 
Там където работи едното, другото е подтиснато и обратно. Т. е. съзнателното и 
безсъзнателното в конфликтната ситуация са антагонистични, взаимно 
изключващи се психични процеси. 

Фактически структурата на генералния фактор следва структурата на 
направената основна хипотеза: “колкото повече се стеснява съзнанието от силата 
на негативните емоции в конфликта, толкова повече нараства безсъзнателна 
халюцинативна продукция”. 
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ИНТРАПСИХИЧНИ, МЕЖДУЛИЧНОСТНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ 
ЕФЕКТИ НА ПОЛОЖИТЕЛНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ОПИТА 

 
Димитров Пламен  

Д-р, Председател на Дружество на психолозите в Република България 
 
Представени са резултатите от три изследвания върху психичните и междуличностните последствия от 
взаимодействието със  значими други по повод споделянето на положителни събития и преживявания в 
трудово-организационна, учебна и и семейна среда. Две от изследванията демонстрират, че споделянето 
на лични положителни преживявания за жизнени събития с висока лична значимост предсказва 
нарастването на дневната честота на положителните емоционални състояния и показателите за 
субективното благополучие по-добре от информацията за самите събития. Снижаването на защитната 
ориентация и конфликтността в интрапсихичен и междуличностен план са сред следствията от 
положителната капитализация на преживявания. Установен е и мощен усилващ ефект на активната 
конструктивна (реципрочна) реакция на партньора спрямо споделянето върху контролираните 
променливи за индивидуално справяне и групово развитие. В третото изследване се потвърждава 
хипотезата, че в както в работна, така и в учебна, и семейна среда наличието на активен обмен на 
положителни преживявания е предпоставка за високи и устойчиви показатели за удовлетвореност от 
отношенията, групова сплотеност, адаптивност и ефективност. Резултатите се интерпретират в 
светлината на усъвършенстването на научно-приложната практика на програмите за екипно и 
организационно развитие, обучение на управленски кадри и семейно консултиране. Потвърдено е 
значението на параметрите на “емоционалната интелигентност” за успеха на действията насочени към 
положителна капитализация на личния и социален опит. 
 
INTRAPERSONAL, INTERPERSONAL AND ORGAZATIONAL EFFECTS OF POSITIVE 

CAPITALIZATION OF EXPERIENCE 
 

Plamen Dimitrov 
PhD, Chairman of Bulgarian Psychological Society 

 
Findings of three studies on psychological and interpersonal consequences of sharing with significant others when 
positive events and experiences at work, learning and family settings happen. Two of the studies showed that 
communicating personal experiences of positive events with others was associated with increased daily positive 
affect and well-being, above and beyond the impact of the positive event itself and other daily events. Reduced 
defensiveness and intra- and interpersonal conflicts were identified to be among the consequences of the positive 
experience capitalization. Moreover, when others were perceived to respond actively and constructively 
(reciprocal capitalization) to capitalization attempts, the benefits for individual coping and group development 
were further enhanced to a significant extent. The third study confirmed that at working, learning and family 
environments  the active positive capitalization is typically associated with sustained higher relationship well-
being, group cohesion, adaptability and effectiveness. The results are discussed in the light of the elaboration of 
applied behavioral science programs for team and organizational development, management training and family 
consulting. The significance of “emotional intelligence” parameters in ensuring the successful positive 
capitalization of personal and social experience is confirmed. 
 

Обикновено изследователите фокусират вниманието си върху начините, по които 
хората запазват и възстановяват самочувствието си, изправени пред негативни, стресогенни и 
травматични събития.  В това направление са установени редица факти и закономерности за 
психичната преценка на жизнените събития, справянето и възстановяването. Хората търсят 
значими за тях хора и специалисти за социална подкрепа и професионална помощ в ситуации 
на стрес и критични жизнени събития, а достъпността на източниците на социална подкрепа 
и професионална психологична помощ има мощно положително въздействия върху здравето, 
адаптацията и субективното благополучието на търсещите ги. Ползването на социалните 
отношения при справянето с негативните жизнени обстоятелства е централна тема при 
анализа на механизмите за индивидуално и междуличностно справяне. Значително по-малко 



  

изследователи насочват интереса си, oбаче, към „справянето” с положителните събития, към 
интрапсихичните, междуличностните и социалните ефекти на общуването при положителни 
жизнени събития. Langston [7]  пръв установява емпирично, че когато хората споделят 
помежду си новините за положителни събития в живота или отбелязват празнично такива 
събития  те споделят по-високи нива на положителни емоционални състояния, което от своя 
страна води до вторично нарастване на самооценките за субективно благополучие и 
снижаване на тревожността. Той определя този процес на споделяне на положителните 
събития с другите, при което споделените положителни събития усилват преживяването на 
положителни емоции от споделящия с термина капитализация. Тези резултати 
потвърждават по-ранните наблюдения на Bryant [1] за наличието на значими индивидуални 
различия в субективното преживяване на положителните емоции в зависимост от това дали 
са споделени с други хора или запазени само в интрапсихичното пространство. Очевидно, 
способността ни да отразяваме в общуването си постиженията, успеха, радостните събития в 
живота на социалните ни партньори, заключава в друга поредица от изследвания Tesser [16], 
допринася за усилването на субективното благополучие на партньорите в общуването и за 
нарастване на удовлетвореността от самите отношения между тях. 
 
В настоящето изследване насочихме вниманието си към проверка на хипотезата, че 
процесите свързани с преработката на положителните преживявания имат мощно собствено 
въздействие върху емоционалния статус и здравето, груповата ефективност и 
организационната динамика. В този контекст има емпирични изследвания, които показват, че 
ежедневното открояване на положителните събития в личния опит снижава показателите за 
наличие на депресия[10]. Отделянето на внимание дори на съвсем малки и обичайни 
положителни събития може да се свърже, според Nezlek [9], с подобряване на текущата 
самооценка и снижаване на депресивните когнитивни образувания. Съгласно последните 
изследвания в областта на емоциите, процесите, които регулират положителните и 
негативните емоционални състояния са функционално независими и преживяването на 
положителни жизнени събития може да води до повишено ниво на положителния афект, но 
да не оказва пряко влияние върху снижаването на негативния ефект. От друга страна, има 
емпирични потвърждения за това, че преживяването на положителни събития има собствено 
влияние върху общата самооценка за лично благополучие и общия здравен статус. 
Установява се, автобиографичното споделяне на положителни преживявания, документирано 
в училищните албуми може да служи като предиктор за заболеваемостта и смъртността 
десетилетия по-късно [2].  В основите на настоящето изследване е заложен модела на 
Fredrickson [5;6], който допуска, че функцията на положителните емоции е да разширят и 
„отключат” репертоара от мисли, възприятия и поведения,  и да мобилизират нужните ни 
адаптационни ресурси (физически, интелектуални, емоционални и социални). В рамките на 
този модел процесите на капитализация на положителния опит (общуването ни с другите за 
споделяне на положителните събития, които преживяваме) са централен регулативен 
механизъм за изграждане на капацитет за справяне. Съществуват няколко основни механизми 
за постигане на този ефект на капитализацията на положителните преживявания. Първо, 
споделянето на положително събитие със значимите други в обкръжението изисква 
преразказването на събитието, което дава възможност за повторно и многократно 
преживяване на събитието и свързаните с него емоции, мисли и представи. На второ място, 
комуникативният процес включва възпроизводство, репетиция и интерпретация на 
преживяванията, които ги удължават, усилват и задълбочават като ги правят по-достъпни в 
паметта и по-изразени в потока на преживявания. Трето, споделянето на положителни 
преживявания с другите хора допринася за положителен социален обмен, който от своя 
страна е източник на положителни подкрепления  за участниците в капитализацията и води 



  

до укрепване на отношенията между тях. Споделянето на добри новини и приятни 
преживявания включва междуличностни и социални транзакции, които дават възможност на 
споделящия да осъзнае,  в случаите на реципрочен положителен отговор, че партньорите му 
го приемат и ценят, което води до нарастване на самоуважението и взаимното доверие, 
груповата сплотеност и ефективност [8]. Липсата на активен конструктивен и реципрочен 
отклик  (напр. чрез омаловажаване и игнориране) на споделения положителен опит блокира 
възможностите за положителна капитализация. Малко вероятно е хората да споделят 
положителните си преживявания, ако очакват при това да се сблъскат с отрицание, съпротиви 
или други негативни подкрепления от партньорите си. 
 
Последователността от представените три проучвания бе проектирана, за да се анализарат 
корелациите на капитализацията на положителен опит на интрапсихично, междуличностно и 
организационно равнища. Първоначално на проверка бе подложена хипотезата за това, че 
споделянето на положителни събития има благоприятни интрапсихични ефекти. В първото 
проучване участниците предоставяха ежедневно сведения за това дали са споделяли или не 
положителни събития с партньорите, какви са били емоционалните им състояния и 
субективните преживявания за благополучие и удовлетвореност във времето на изследването. 
Ние очаквахме съгласно избрания модел, че капитализацията   ще е свързана с нарастване на 
положителния афективен тон и по-високи самооценки за индивидуално благополучие и 
удовлетвореност, но няма да има пряка връзка с негативните афекти. Във второто изследване 
бяха издигнати хипотезите за наличието на междуличностни корелати на капитализацията на 
положителен опит между интимни и брачни партньори. Очакването беше, че отношенията 
между партньори, които откликват положително и конструктивно на споделянето на 
положителни преживявания, са значително по- удовлетворителни, близки и изпълнени с 
доверие. Нивата на взаимно възприемана подкрепа (отклик) за капитализацията на 
положителен опит следва да предсказва различията в качеството на отношенията между 
партньорите, в справянето с конфликтите и стресогенните жизнени събития. В третото 
изследване бе проучена връзката между споделянето на положителни събития и 
възприемания партньорски отклик със специално внимание към запаметяването на 
събитията. Капитализацията на положителни събития съгласно тази хипотеза би трябвало да 
осигурява тяхното по-пълно и трайно запаметяване благодарение на междуличностното и 
организационно повторение и пренасяне на емоционалните преживявания.  
 
В изследване No 1 взеха участие 284 възрастни, участвали доброволно в различни двуетапни 
програми за професионално и фирмено обучение (172 мъже и 112 жени; със средна възраст 
34.4 години, SD=2.4). Участниците бяха инструктирани ежедневно да водят в периода между 
двата етапа на обучението си „дневник” с помощта на стандартизирана брошура, включваща 
различни въпросници. Дневниците бяха събирани в продължение на поне седем 
последователни дни. По този начин получихме 1850 дневни самоописания за положителния и 
негативния афективен тон. Използваният метод бе  PANAS [17],  който включва 10 
положителни и 10 отрицателни прилагателни и показва висока надежност (вътрешната 
консистентност на скалите е съответно .91 и .89. Скалите за положителен и негативен афект 
са относително независими (корелацията на ежедневните самооценки е .14). В брошурата бе 
включена и скалата за удовлетвореност от живота на Diener [3], която има 5 айтема 
оценявани по 5-степенна скала (напр. „Днес по много начини животът ми е близко до 
идеален”). Вътрешната консистентност на тази скала е .91. За регистриране на негативните 
събития участниците бяха молени да опишат „най-сериозния проблем или най-стресовото 
събитие през деня”. Стресогенността на всяко от описаните в дневника събития бе оценявана 
от участниците по 5-степенна скала (M = 3.71, SD= 1.02). Участниците предлагаха ежедневни 



  

стресогенни събития с негативен афективен тон от всички сфери на дейност (социална, 
учебна, трудова и семейна), напр. „свършиха ми парите в дебитната карта”, „неприятен 
разговор с началник”, „научих, че близък приятел е пострадал тежко в автомобилна 
катастрофа”.  31.7% от записаните събития са от сферата на социалните отношения ( 13.0% 
касаят отношенията с интимен, сексуален партньор), 38.9% са свързани с процеса на 
професионално обучение, 8.7%  са пряко свързани със здравни проблеми и соматични 
състояния ( в т.ч. тегло, сън, заболявания). Останалите 21.0% касаят работата, финансите и 
други трудово-професионални области. Участниците също така регистрираха и „най-
значимите положителни събития от деня” като оценяваха по 5-степена скала доколко 
значими са за тях преживените оложителни събития (M= 4.13, SD = 0.92). 57.3% от 
положителните събития са от сферата на междуличностните и социални отношения (като от 
тях 17.0% касаят интимния партньор, 5.0% - семейството и децата, 30.5% - приятели и близки 
хора, а 6.8% други от участниците в изследването), 17.5% - обучението, 7.3%- здравето и  
останалите 17.9% - работата, финансовото състояние, организационния и трудово-
професионален живот. За да регистрираме опитите за капитализация участниците бяха 
питани (по 5-степенна скала) доколко те са споделили с други хора за 
събитията/преживяванията си.  Участниците също така отговаряха на въпросите от скалите за 
невротизъм и екстраверсия на Eysenck[4], за да контролираме за съществени индивидуални 
различия.  
 
Резултатите показват, че в 72% от случаите участниците са споделили с някой друг най-
положителните си събития и преживявания. Както бе предвидено вероятността за споделяне 
на положителните събития е по-голяма от тази за споделяне на негативните (45%). Умерена е 
взаимовръзката между преживяваната значимост на събитието и вероятността то да бъде 
споделено с околните ( .26; p< .05).  Оказа се, че в дните, в които изследваните посочват, че 
са споделили положителни събития с околните, са и дните, в които те са регистрирали 
значително по-висок положителен афект и по-висока оценка за удовлетвореността от живота 
си. Негативните афекти, обаче,  не се снижават статистически значимо при споделянето на 
положителни събития с околните. Капитализацията на положителен опит е важен предиктор 
за положителния емоционален фон и удовлетвореността от живота (p <.01). Когато 
използваме невротизма и екстраверсията като модератори, капитализацията на положителния 
опит остава значим предсказващ фактор за положителен афективен тон и по-висока 
субективна удовлетвореност от живота( p < .01) във всички уравнения. По този начин можем 
да твърдим, че изследване No 1 до голяма степен потвърждава емпирично по-ранните 
наблюдения на Langston [7] като показва отчетливо, че положителните преживявания и 
удовлетвореността са по-високи в дните, в които хората имат и използват възможностите да 
споделят с други хора своите приятни новини и положителни жизнени събития. При това, 
този предвиден в изследователския ни модел ефект на капитализацията се запазва устойчив и 
относително независим от личностните особености (невротизъм и екстраверсия), броя на 
регистрираните положителни събития в контролирания времеви период (7-15 дни), 
съотношението между положителни и негативни жизнени събития през този период. 
 
В изследване No 2  бяха проследени връзките между капитализацията на положителен опит и 
междуличностните процеси. Ако капитализацията действа чрез механизмите за мобилизация 
на междуличностни и социални адаптациони ресурси, то начините, по които се възприема 
отклика на партньорите на опитите за споделяне с тях на положителните събития и 
преживявания  следва да са с детерминиращо значение за ефективността на капитализацията. 
Възприемането на това как реагира партньора на споделянето с него касае както 
проверяващата оценка на реакцията му, така и нейната мотивирана по един или друг начин 



  

интерпретация от самия споделящ. Ентусиазираният и емоционално компетентен отклик на 
партньорите благоприятства капитализацията и гарантира ефектите й на междуличностно, 
групово и организационно нива само, ако споделящия го тълкува като такъв.  За нуждите на 
изследването бе адаптирана типологията на реакциите към негативното поведение на 
партньорите разработена в модела на Rusbult [12]. Този модел разграничава потенциално 
деструктивните реакции на партньорите в междуличностен, групов и организационен план по 
две основни измерения – контруктивни или деструктивни реакции; и активни – пасивни 
реакции. Така например, конструктивният отклик на проблемни поведения и конфликти с 
партньора може да е или активен (напр.конфронтация чрез открит разговор за това, което се 
случва) или пасивен (напр. партньорите показват доверие и лоялност и игнорират 
проблемното и пораждащо конфликт поведение). И двата типа конструктивни реакции 
(конфронтация или лоялност) би следвало да предсказват високата и трайна удовлетвореност 
на партньорите в отношенията им, докато и двата типа деструктивно реагиране(отдръпване 
или пренебрегване) би следвало да имат негативна връзка с удовлетвореността от 
партньорството. В изследването бе възприет модел, съгласно който различаваме активно-
конструктивна реакция на партньора към опитите за капитализация (т.е. ”ентусиазирана 
подкрепа”); пасивно-конструктивен отклик на капитализацията („тиха подкрепа”); активно-
деструктивна реакция на партньора („отхвърляне/оспорване на събитията”) и пасивно-
деструктивна реакция(„игнориране на събитията”). При това се очакваше активно-
конструктивния отклик на партньора към опитите за капитализация да е положително 
свързан с качеството на партньорските отношения, а активно-деструктивния – негативно. 
 
В изследването бяха привлечени 76 хетеросексуални двойки от интимни и семейни 
партньори с най-малко 9 месеца съвместен опит. Всички въпросници бяха попълвани 
индивидуално и независимо от партньорите. За измерване на ангажираността с отношенията 
с партньора бе използвана методиката Commitment Scale [13]. Участниците отговарят по 7-
степенна скала на съждения като „Искам отношенията ни да са вечни”. Скалата е с висока 
надеждност ( .89 при жените и .78 за мъжете). Удовлетвореността от партньорските 
отношения бе измервана чрез скалата на Hendric[14], чиято надеждност е напълно 
удовлетворителна(.64 при жените и .71 при мъжете). Доверието между партньорите бе 
регистрирано чрез скалата на Rempel, Holmes, & Zanna [11], която има три под-скали: 
вярност, надеждност и предсказуемост (надеждност - .84 при жените и .86 – при мъжете).  
Близостта на партньорите бе регистрирана чрез 4 подскали на PAIR Intimacy Scale [15]: 
социална, емоционална, интелектуална и рекреационна близост. Възприятията за отклика на 
партньора бяха оценявани чрез скалата за адаптация на Rusbult et al. [14]. Участниците бяха 
инструктирани да описват съгласно приетия модел реакциите на партньорите си при 
споделянето на положителни събития с тях.  
 
Корелациите между четирите типа реакции на партньора спрямо опитите за капитализация и 
показателите за качество на партньорските отношения дават интересен материал за 
интерпретации в подкрепа на издигнатите хипотези. Данните сочат, че откликът спрямо 
опитите за капитализация на положителните преживявания е статистически значимо свързан 
с качеството на партньорството ( p < .05). Активно-конструктивните реакции на партньора 
показват високи корелации с показателите на ангажираността с отношенията; взаимната 
удовлетвореност на партньорите, доверието и близостта помежду им. Пасивно-
конструктивните, активно-деструктивните и пасивно-деструктивните реакции спрямо 
опитите за капитализация  са негативно свързани с тези променливи.  Изследването, макар и 
ограничено до практиката на капитализация в интимните и брачни двойки, демонстрира 
категорично, че възприемания отклик на партньора е устойчиво и значимо свързан с 



  

качеството на междуличностните отношения и груповата ефективност на партньорите. Само 
по-активното и окуражително реагиране от страна на партньора спрямо споделянето на 
положителни жизнени събития води до подобряване на качеството на отношенията чрез 
капитализация.  Изследването разкрива също, че споделянето на положителни събития 
(капитализация) с други значими хора, от една страна, и техния отклик на тези опити за 
капитализация на положителните преживявания допринасят едновременно за повишаване на 
качеството на партньорските отношения (особено на ситуативно-динамично равнище) чрез 
комуникативните механизми на възпроизводство, повторение и усилване на положителните 
преживявания. Това води, съгласно следващата ни хипотеза, до по-голяма отчетливост и по-
трайно запаметяване на самите събития и свързаните с тях споделени преживявания в 
диадата, групата и организацията. В третото изследване бе направен опит да се провери дали 
положителните събития, които са споделени с партньорите се помнят по-добре от 
положителните събития, които макар и силно преживявани не са споделени. За целта 128 
служители от клоновете на една от големите банки в страната (54 мъже и 74 жени; средна 
възраст 36.4; SD=4.6) бяха поканени в рамките на тридневна програма за обучение в сферата 
на обслужването на клиентите (част от по-голям проект за организационно  развитие на 
банката) да направят поне три (ежедневни) описания на събитията и да попълнят въпросници 
измерващи положителния емоционален тон и удовлетвореността от живота. 
 
Данните от анализа на 384 протокола от 128-те участника показват, че 78% от всички 
участници са споделили положителните си преживявания в хода на програмата за 
организационна промяна с поне един от колегите си.  Резултатите от изследване No 1 бяха 
репликирани и с тази група – в дните, в които хората са споделяли положителни събития с 
околните се наблюдават значително по-високи стойности на показателите им за положителен 
емоционален тон и за удовлетвореност от живота. При това с колкото повече от своите 
колеги са споделили положителните събития, толкова по-високи са показателите за 
удовлетвореност. При активно-конструктивна (реципрочна) реакция от повечето от тези 
организационни партньори се наблюдават максимални стойности по контролираните 
показатели за субективно благополучие. Емпиричните данни потвърждават, че активнно-
конструктивната реакция на партньора е в значима ковариация с положителния емоционален 
тон (b= .06, p < .01); удовлетвореността от живота (b=.11, p< .001). Заедно с това 
участниците в изследването успяха да си припомнят една седмица по-късно 62.4% от своите 
положителни събития и преживявания и 46% - от негативните. В съответствие с 
предвижданията на модела ни и за двата типа (положителни и отрицателни)  събития колкото 
по-висока е оценката за значимостта на събитието, толкова по-трайно и точно е запазването 
му в паметта на партньорите. Положителните, а не негативните събития, споделени с 
колегите в хода на изследването се запомнят по-точно и по-трайно както от споделящите ги, 
така и от деловите партньори им в организацията. 
 
Съвременните психологически изследвания често биват основателно критикувани, че отделят 
внимание предимно на справянето със затрудненията, проблемите и дистреса. В 
действителност, в живота се случват много и значими положителни събития и когато това 
стане хората търсят реални канали за споделяне на положителните събития със своите 
близки, партньори, приятели и колеги. Процесът на капитализация на положителните 
преживявания е централен в търсенето на отговор на въпроса как хората се „справят” с 
положителното в живота си, как култивират по един емоционално интелигентен начин 
положителни интрапсихични, междуличностни и организационни ресурси за адаптация и 
развитие. Капитализацията на положителния опит е област на изследване с многообещаващо 
бъдеще от теоретична, изследователска и консултативно-приложна гледна точка.  
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СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ  НА 
АГРЕСИВНОСТТА – В КРИЗА ИЛИ КЪМ ПЕРСПЕКТИВНИ 

АЛТЕРНАТИВИ? 
 

Зографова Йоланда  
Ст.н.с.II ст., д-р – Институт по психология - БАН 

 
Сравнителен анализ на съвременните модели в областта на изучаване на агресивността у човека с цел 
да бъде представена социалната психология на агресията в най-важните й постижения и да бъдат 
открити доминантите в изследванията. Представени са както персонологичните идеи, така и 
информационно-процесуалните модели, претендиращи за водеща роля в социално-психологичното 
изучаване на агресията, както и приемствеността спрямо някои идеи от класически концепции за 
агресията. И чрез двата аспекта се очертава тенденция към криза и рутинност в изследователската 
практика. Изтъкната е едностранчивостта им, изразена в акцентиране върху индивидуалните 
психични особености, а не върху социално-психичните характеристики на поведението 
Дискутират се познавателните възможности на съвременните модели на агресивността  и 
перспективата за тяхното обединение с цел по-нататъшното развитие на проблемната сфера. 
Предлага се и конкретно разширение в съвременната теория по посока на социално-груповите и 
надиндивидуалните проявления на агресивността. 
 

THE MODERN SOCIAL PSYCHOLOGY OF AGGRESSIVENESS – IN CRISIS OR ON ITS WAY TO A 
PERSPECTIVE ALTERNATIVE? 

 
A comparative analysis of contemporary study designs in the field of human aggressiveness with the purpose 
of presenting the social psychology of aggressiveness by its most significant achievements and in order to 
specify its domains of research. Herein are presented personality conceptions and information processing 
models claiming to a leading position in social-psychological study of aggression, as well as the succession 
from some notions of classic theories of aggression. Either of those aspects outlines a tendency toward crisis 
and routine in the research practice. Their partiality is emphasized and it is expressed by stressing individual 
psychic traits instead of social psychological features of behaviour. Cognition values of the contemporary 
designs of aggressiveness are discussed as well as the perspective of their unification with the aim of further 
development of this problem sphere. Definite expansion of the modern theory is suggested towards group and 
above-individual manifestations of aggressiveness. 
 
Въведение 

“Загубеният свят” е заглавие, поставено от Грийнууд на първия параграф от 
симптоматичната си, за състоянието на съвременната социална психология, статия. В нея 
авторът подлага на сериозен анализ причините за изчезването на социалното от 
социалната психология, и как това се отразява на основните й проблемни области [11]. 
Както  е известно, развитието на разбирането за дадена психологическа наука до голяма 
степен  определя основните насоки на развитие на нейните тематични и проблемни 
кръгове, така че  социалната психология и нейното равнище диктува определени по-ниски 
или по-високи постижения по отделните свои “представителни” елементи. Това се 
отразява и в широката област на атитюдите, така е и при развитието на социално-
познавателните механизми на психиката, същото е и при сферата на проблемите на 
човешката агресивност.  

Какво според Грийнууд е “загубен свят” за социалната психология и в частност  за 
социално-психологичното познание на агресивността? Неговата критика е с основен обект 
американската социална психология, но аргумeнтите са напълно преносими и върху 
тенденции в европейската. Според автора,  в началните етапи на  развитие на социалната 
психология, проблемите  са поставяни от гледна точка на човека – представител на дадени 
социални групи, т.е. ако се изследват атитюдите те се разглеждат като професионални или 
религиозни, но характерни като за членове на съответните професионални и религиозни 
групи. Когато пък се изследва агресивното поведение според тази ранна социално-
психологична перспектива, то се счита за социално поведение, когато другите членове на 
социалната група се представят по аналогичен начин в подобни обстоятелства или 



  

социалното поведение е различавано от индивидуалното или междуличностно поведение, 
предизвикано от индивидуална фрустрация [11, с.21] С концепцията и изследванията на 
Олпорт социалната психология  започва да се занимава със строго индивидуални процеси 
и поведения. И познанието, и емоцията, и поведението не се изучават като социални, а 
като насочени към социални обекти. “Съвременните социални психолози, подобно на 
Олпорт и Дашиел, разглеждат изследването на социалното познание като приложение на 
принципите на индивидуалната психология…”[11,с.22]. Тази линия се налага в 
продължение на десетилетия, като само някои, макар и едни от най-известните социални 
психолози като Аш, Креч и Крaчфилд, пледират подобно на Нюкоум,  за интеграция 
между индивидуална и социална психология [11,с.27]. Грийнууд си дава сметка за 
основната причина на това развитие на нещата – реакцията спрямо европейската 
традиция, начело с Дюркейм, приемащ колективното, груповото като нещо различно от 
простата сума на психичните особености на индивидите - като нещо надиндивидуално.   
Приемственост в концептуализирането на агресивното поведение 

Дали поради установеното от няколко десетилетия силно  влияние на т.нар. 
класически теории за агресивността и една-две експериментални парадигми в 
изследването на агресията, постепенно фокусът на учените се центрира само в една посока 
– физическата агресия или  агресията, изразявана в явни форми. Интересна проблематика 
остана неизучавана, неанализирана, чието начало в трудовете на Фройд, а по-късно на 
създателите на хипотезата фрустрация-агресия бе  обещаващо - проблематиката на 
изместената, косвената, недиректната агресивност.  Интересът към явните форми на 
агресивността се диктува от някои обективни и важни фактори, но и от методологически 
предразсъдъци. Обективните фактори са с корен в реалната действителност, характерна с 
твърде много насилие и с предпоставки за “мутации” в сферата на груповите агресия и 
насилие от вида на терористичните акции и на организираната престъпност. Вторият род 
фактори – методологичните предразсъдъци засягат именно прекаленото капсулиране в 
рамките на индивидуални форми на поведение, индивидуални различия, индивидуални 
личностни особености. До такава степен познанието е стеснено и канализирано  в една 
посока – към феномените на физическата /и вербална/, но преди всичко видима, 
атакуваща агресивност, че се появяват публикации, в които индиректната, скрита агресия 
се назовава като “психологическа”и като “нови” видове агресия! [15] 

Набелязват се и явно възникналите проблеми около дефинирането изобщо на 
агресивността, тъй като очевидно възприетите определения трудно биха съответствали и 
на т.нар. скрита или неявна междуличностна и всекидневна агресия. Съседен е и въпросът 
за адекватността на лабораторните измервания спрямо друг вид освен физическата 
агресия, въпросът за необходимостта от социален контекст на всяко едно агресивно 
действие и т.н.[14]. След стотици експерименти, експлоатирали бехейвиъристичните 
виждания от рода на теориите на Бъс и Бандура от края на 60-те и 70-те години, 
постепенно настъпва “отрезвяване”  и изследователите описват повечето от постигнатото 
в областта на агресията като разочароващо, като попаднало в клопка на 
“индивидуалистичната насоченост”[14]. Тези експерименти не спомогнаха за 
разкриването на много от важните причини, фактори за агресивно поведение, а дори 
забавиха очертаването на личностно-факторната картина, обвързана с дискутирания 
феномен.   

Така постепенно социалнопсихологичното познание за агресията загубва своя 
специфичен облик и става част от общата психология [11]. За да се докаже подобна 
констатация е достатъчно  да се направи преглед на най-известните концептуални 
постановки на агресията, които се използват и в експерименталните дизайни. От простото 
определение на агресията на Долард и кол. като “действие, чиято цел е вреда върху 
организъм или организъм- заместител”[10] през теорията за социалното учене на Бандура, 
в която агресивноста се описва предимно като зависима, от очаквания на благоприятни 
последици, реакция и научавано певедение за нанасяне на вреда от просто наблюдение на 



  

модели, през опитите на Бърковиц да либерализира бихейвиъризма чрез внасяне на 
когнитивни променливи, на елементи на контекста /без “опасност” последният да се 
разглежда като социален/ се преминава към опити агресивността да се  представя в  
междуличностната сфера на проява на човешкото поведение.  

На пръв поглед дискутираната проблемна сфера се развива прогресивно и на 
немалко от изследователите стремежът е да социализират експериментите си чрез 
добавяне на социален контекст под най-различни форми. Обобщен израз на тази 
тенденция е често цитираната  статия на двама от водещите учени  - Лейенс и Фрончек 
[14]. Анализирайки някои интересни експерименти, които според авторите, са нови и 
перспективни именно чрез включването на социален контекст, те стигат до извода, че след 
традиционното обяснение на агресията, съдържащо “емоционална активация и когнитивна 
преработка”, налице е нова тенденция за анализ на агресивното поведение като 
междуличностно явление [14]. 

Критичните оценки относно индивидуалистичността в изследванията има своята 
конструктивна роля да породи редица тенденции през последните години от миналия век- 
изследването на агресията се насочи към реалните социални проблеми като телевизионно 
насилие, към изследване агресията на колективно равнище чрез правото, културата, към 
интерактивността и езиковите реалии на агресията[1]. Но въпреки разчупването на 
старите схеми и обогатяването на концептуалните постановки, експериментирането и 
практическите резултати от него, както и търсенето на пътища за интервенции и контрол 
върху това поведение не се повлияха позитивно. Странна е ситуацията, че именно 
сферата, която е обичайно  да радикализира социалното познание, продължи рутинно да 
повтаря същите парадигми, отхвърлени в много от техните приложения. Но всъщност 
странен ли е неуспехът да се изследва едно явление с богата феноменология ако това се 
прави чрез еднотипен методологически речник и методическа еднообразност? Като че ли 
за толкова десетилетия не се създават други парадигми, освен разчитащите на нанасянето 
на електрически шокове експерименти, отблъскващи с елементарността на изводите и 
нерядко проявената неетичност, все по-голяма част от изследователите.  
Някои от основните постулати на съвременните модели са взаимствани от един от 
титулярите на фрустрационната теория – Ленард Бърковиц, който  прогресивно разви 
възгледите си в когнитивистична насока. Асоциативната си теория  Бърковиц  
противопоставя на  теорията на Зилман за трансфера на възбудата,  поддържаща идеята, 
че  след назоваване на състоянието си на гняв, както и след преминаването му, субектът 
би бил готов за агресивно действие поради вече назованото състояние. Според Бърковиц, 
когато един негативен афект е породен, факта, че ние го назоваваме само засилва гневните 
чувства, “свързаните с агресия мисли и спомени са свързани асоциативно с тези негативни 
чувства”[7, с.97].  “Терминът агресия се отнася винаги до някакъв вид поведение, 
физическо или символично, което се реализира с целта да навреди някому”[7, с.11/. Освен 
това Бърковиц приема дефиницията и на Бейрън “всяка форма на поведение, насочена към 
цел да навреди на друго същество, което е мотивирано да избегне това”[7, с.21]. . 
В един от най-съвременните модели, на които ще се спра по-долу, Андерсън и Бушман 
предлагат следното виждане за агресията:  

“Човешка агресия е всяко поведение, насочено към друг индивид, което се 
реализира с непосредствена цел да причини вреда. В допълнение, нападателят трябва да 
вярва, че поведението му ще навреди на жертвата и че последната е мотивирана да 
избегне това поведение.”[4, с.28] . 
 Цитираме постановките на едни от водещите учени в социалната психология на 
агресивността, чрез което става ясно доколко близки са изходните принципни положения, 
които логично водят  и към сходни модели, независимо от някои различия, залегнали при 
това във фундамента на теориите. Постигната е известна постъпателност и 
непрекъснатост към развитието на една обща социално-информациона теория за 
агресивността. Като отправни  за социално - информационния модел служат  основни 



  

принципи, развити от един от класиците в дискутираната област - Бърковиц, който се 
стреми да разгърне чрез асоциативна мрежа различните връзки между афективни, 
когнитивни и асоциативни процеси и механизми на агресивността.  Въпреки 
модификациите, които претърпява неговата концепция, Бърковиц открито се разграничава 
от най-типичните трактовки на когнитивния подход. Така той нееднократно подчертава, 
че емоционалното себе - назоваване е един от няколкото фактора, които допринасят за 
засилване на емоцията, докато за когнитивните теории мисленето или мислите са 
необходими детерминанти на емоционалните реакции. Според когнитивния подход, пише 
американският учен,  приписването и оценяването на някого като причина за неприятно 
събитие за субекта е една от важните причини за агресивно поведение. Но ако няма кого 
да упрекваме, гневът ни не е предизвикан от конкретен източник и не става дума за 
нарушаване на социални норми, /което да осъждаме/, то какво ще предизвиква нашето 
агресивно поведение. Според идеята за асоциативната мрежа на Бърковиц, положителните 
чувства често предизвикват положителни мисли, докато негативните настроения са с 
тенденция да активират негативни и дори враждебни идеи, но същевременно 
неблагоприятните мисли за някого могат да активират гневни чувства [7,с.105]. Така се 
компилират двете тенденции или двата приоритета в изследванията, но не бихми казали, 
че по този път се оправдават очакванията ни или тези на Лейенс и Фрончек за редуциране 
на индивидуалистичността и реализация на интерактивната природа на агресивността. 
Още по-далеч е подобно състояние на теорията от възвръщане на  социалното в 
социалната психология.  
Персонологичните и информационно-процесуалните модели - две различни 
възможности за социално-психологичното изследване на агресията. 

Типичният представител на бихейвиъризма, Бандура [5], едни от лидерите на 
европейската  персонологична мисъл Капрара и Барбанели[8] и широко популярният със 
своите шокиращи експерименти като “симулирания затвор” Зимбардо [17], предприемат 
сериозен опит  за излизане от очерталата се  криза в изследванията на агресивността. Без 
да напускат рамките на когнитивния подход тяхната постановка включва компонент с 
множество релации както с когнитивната структура на личността, така и със социалното 
обкръжение, социалните норми и взаимоотношения – става дума за моралната 
дезангажираност. Проектът им обхваща изследването на всички механизми на моралната 
дезангажираност и как те “оперират в концерт по посока на социално вредно и 
антисоциално поведение”[6]. Резултатите са обещаващи доколкото авторите доказват, че 
такова комплексно и сложно образувание като нравственото дезангажиране е в релации 
спрямо намаляване на просоциалността и чувството за вина, което от своя страна 
провокира агресивни реакции. 

В същото време не са открити някои съществени зависимости с възрастови 
особености, нито със социалната ситуация или статуса на семейството, а подобен феномен 
неизбежно съдържа очаквания за значима зависимост от съзряването и развитието на 
личноста.  Но това, което ни интересува в контекста на дискутираната проблематика, е 
фактът, че и при това разширяване на областта на анализираните феномени, свързани с 
агресивността, се остава отново на равнището на описание на самооценъчни механизми и 
саморефлексивни процеси. Така междуличностно-интерактивното не се експлицира и не 
се продуцират възможности за преодоляване на концептуалната, или пък на 
експерименталната криза. Всъщност се реализира съвместяване на когнитивен с 
персонологичен подход и се достига  до съдържателно описание на съществени 
взаимозависимости на агресивността и личностни феномени като нравствената 
дезангажираност, злопаметността, ниските степени на просоциалност и на чувство за 
вина, раздразнителността. Всички тези фактори обаче изчерпват едва  34% от дисперсията 
на агресивността.[6]. Въпреки това персонологичният подход задава отворена за бъдещо 
развитие перспектива, особено ако бъде допълнена от разработване на факторната картина 
по посока на социалната ситуация и социалната среда[8]. Едно от важните постижения е и 



  

фактът, че е налице стремеж към хуманизиране на изследванията, в смисъл отдалечаване 
от центриране върху импулсивно-физическата и насочване интереса към въздействието на 
социалните санкции и индивидуалнито себесанкциониране. 

Друга  алтернатива за развитие на съвременната социална психология на 
агресивността представляват информационно-процесуалните модели. Те са представени 
детайлизирано в схеми, които обхващат както оценъчни и афективни процеси, 
детерминиращи агресивното поведение, така също и социалните схеми на агресията, 
действието на заучени скрипти /от англ. script – сценарий/, ролята на нормативни 
убеждения, различните отделни епизоди, които прибавят ситуативни въздействия върху 
възможните реакции на личността. Като най-разработени модели са този   на Хюзман и 
Додж [13] и този на Андерсън и Бушман [4] - вж. конкретен анализ на моделите в [2].  
Всъщност началните етапи от разработването на информационните модели са в края на 
70-те и началото на 80-те, но едва през последните години на миналия век те създават 
определена ясна тенденция.  Хюзман и кол. първоначално експериментират със 
заучаването на скрипти под влияние на телевизионно моделиране на насилие и 
съответната по-късна възрастова проява на агресивност [12]. Паралелно работи и Додж с 
колектив върху перцепциите и атрибуциите [5]. След сериозно количество натрупани 
емпирични данни от изследвания Хюзман иниициира в края на миналия век обобщаване 
на двете линии на изследване в един общ информационно-процесуален модел. 
Обединената нова схема се основава главно на когнитивните скрипти, запазени, 
съхранени в паметта  и използвани за водещи регулатори на поведението и на решаване на 
проблемите от личността. Самите “скрипти съдържат както процедурно, така и 
декларативно познание и подсказват какви събития ще се случват в средата, как личността 
ще се държи, реагирайки на тези събития и какъв е вероятният резултат от тези 
поведения.”[13, с.89].  Нормативните убеждения са втори важен когнитивно-схематичен 
елемент и се очаква да играят централна роля в регулацията на агресивността. 
Специфично е разбирането на действието на социалните норми – то е стеснено до ролята 
им на субективно действащи филтри, което означава, че са сведени до познание за 
правилното за отделната личност /в нейните съждения/ поведение. Трябва да се отбележи, 
че Хюзман търси в социално-информационния си модел място и за социалната ситуация и 
я представя в равностойно положение спрямо емоционалните състояния и активираните 
схеми. Ситуацията задава стимулите и предизвиква тяхната интерпретация, след което 
описваните връзки в схемата  са главно вътрешно-когнитивно-афективни релации, които 
са подчинени на целта да се намери в паметта подходящ скрипт и да се действа според 
него. [13, с.90-91]. Всъщност  “социалното” присъства и при познанието, което детето от 
ранна възраст развива в паметта си, а след това възрастният индивид възстановява в 
съхранените сценарии и възможни поведенчески модели.  
И през последните години научният интерес към информационните процеси и тяхната 
роля при човешкото поведение не намалява. Сериозен принос  по тази линия  
осъществяват двама от най-често публикуващите съвременни изследователи – Андерсън и 
Бушман. Подобно на опита на Хюзман и те предлагат  обединена информационно-
процесуална схема на агресивното поведение, включваща личностни, ситуативни 
фактори, както и голям брой променливи от когнитивно естество, като разпределят 
индивидуалните процеси в три равнища на действие на познавателните структури – 
епизодични процеси, оценъчни и процеси на решението, и личностови процеси. Най-
много компоненти са детайлизирани при последните, като подобно на  разгледания модел 
на Хюзман и Додж, скрипти, съдържащи информация за агресивно поведение и 
утвърждавани в познавателните структури от ранна детска възраст, заемат важно 
регулиращо положение спрямо развитието на агресивна личност в по-късните възрастови 
периоди. А при епизодичните и при процесите на оценка и решение актуалното вътрешно 
състояние е в центъра на схемата, но в тясна взаимозависимост с когнитивните механизми 



  

на обмисляне на ситуацията, на избор между различни възможни резултати и съответни 
действия – импулсивни или преднамерени [2;3]. 
Авторите и  на двата модела –  Хюзман и Додж, от една страна,  и  Андерсън и Бушман, от 
друга,  имат претенциите, че са обхванали всички важни личностно-когнитивни 
механизми, процеси при агресивността.  

При съпоставянето на характерните особености на двата информационни модела 
става ясно, че са налице както сходства, така и някои различия. И за двата модела са 
съществени когнитивните познавателни структури, схеми, скрипти и т.н. Освен това в 
моделите се включва и анализ на състоянието на индивида в дадена ситуация, 
предизвикваща неговата реакция,  цикличността на процесите е също сходен момент и 
при двете концептуални схеми. Трябва да се отбележи, че въпреки ясния когнитивен 
профил на информационните модели, гневната емоция, афектът се оказват  на централно 
място, като подобна идея се основава на изследванията на Бърковиц и е продължена в 
информационните схеми. При това авторите  определено приемат, че всички видове 
агресивност се подчиняват на цикъла, определен в схемите им, като афектът играе 
особено влияние и за проявата на емоционалната или реактивна агресия, и за 
инструменталната или проактивна агресия. Така че различните прояви на агресивност, 
различните видове агресивно поведение са регулирани и медиирани от сходни 
емоционални и когнитивни процеси [13]. Въпреки, че се декларира внимание към 
ситуативните влияния, към фактори на средата, към оценката от страна на социалната 
среда, към медийното влияние, не се достига до същински изследователски интерес 
спрямо действителните  социални фактори, макар пречупени през когнитивни структури 
или афективни състояния. Схемите остават на равнище индивидуално поведение, 
индивидуално въздействие върху околните обекти и стимули. А променливите, 
принадлежащи на социалната обстановка или ситуация остават външни с неясно или 
имплицитно подразбирано влияние. Донякъде моделът на Хюзман и Додж се 
характеризира с по-ясни индикации за връзки със социалния контекст чрез процеса на 
интерпретацията от субекта на реакцията на социалната среда спрямо агресията.  
Европейската перспектива в социалната психология  

Информационно-процесуалните модели на агресивното поведение създават една 
сериозна база за изследването му в нови съвременни експериментални парадигми. 
Схемите всъщност взаимно се допълват. В известен смисъл те взаимно доизясняват някои 
механизми, като допринасят най-вече за концептуализирането на различните личностни и 
когнитивни медиатори на агресивното поведение, както и за изясняване съществената 
роля на когнитивните фактори за развитието на агресивната личност от детска възраст.  
Същевременно не може да не се каже, че в предлаганите когнитивистично насочени 
концепции не се прибавя знание за социалната природа на дискутираните феномени, за 
съдържателните характеристики на социалната среда в нейното междуличностно или 
междугрупово контекстуално въздействие. В информационните модели човекът е 
рационалистично действаща личност, която познава своите емоции, заучени в предишни 
епизоди, в по-ранните детски периоди на развитие. Въпроси възникват около характера и 
структурата на развиващото се социално познание в различни моменти от развитието на 
индивида. Скриптите и схемите, съдържащи информация за агресивно действие не се ли 
променят и кога? Не се ли изместват от многобройните заучени други скрипти, други 
модели на поведение? Какво става при промяна на референтните групи за личността или 
при промяна на реалните социални групи на членство?  Как различни видове агресивно 
поведение се регулират от едни и същи механизми – еднакво ли се чувстваме ако някой 
непознат ни зашлеви на улицата или собственият съпруг го направи; сходни ли са 
процесите, които протичат в мозъка на убиец, рецидивист и на нарушаващият правилата 
шофьор; какви са скриптите  ако ни злепоставят зад гърба ни в социалната група, в която 
работим и общуваме или пък ни спънат на улицата? Какви са интересът и “вътрешното 
емоционално състояние” спрямо оценката от околната среда при корумпирано заеман 



  

служебен пост и при открит сблъсък със съсед по битов проблем? И къде отиват важните 
прояви на агресивността на надиндивидуално равнище, на групово равнище, при които 
участващите личности могат да бъдат въвлечени в една обща дехуманизация на “другите”, 
на жертвите, което е ставало и става нееднократно в човешката история? Въпросите могат 
да бъдат много, тъй като съвременните модели са с претенция да обясняват цялата 
палитра от възможни прояви на агресията, но по-важно е какво е бъдещето на социалната 
психология на агресивността.  А изглежда, че то е свързано с насочване на 
изследователското внимание към промяна в изградените схеми чрез една по-широка от 
индивидуалистично-когнитивните категории, терминология - социално-психологична, 
междуличностно-интерактивна и надиндивидуално-колективна. Терминология, чрез която 
човекът с неговата психика и с неговото поведение няма да бъде описван като самотен 
атом, а като социално същество, за което Джордж Хърбърт Мийд казва, че обобщената 
нагласа на другите, на общността, на обобщения друг се превръща в собствена нагласа 
[16]. 

В развиваните по-общи теории в европейската социалната психология могат да се 
създадат предпоставки за по-адекватни частни теории за агресивността. Става дума за 
такива евристични подходи, развивани в съвременната европейска традиция като теорията 
за социалните репрезентации на Московиси /продължение на идеи на Дюркейм/, която 
създава възможност за анализ на агресивността на колективно, надиндивидуално 
равнище; за теорията за социалната идентичност и за минималната групова парадигма на 
Тажфел, които създават възможности за изследване на междугрупови, междуобщностни 
агресивни нагласи и поведения. Става дума не за противопоставяне спрямо американската 
традиция, а за съвместяване на най-перспективното и от двете. Ако прочитът ни на 
класическите /не само за американското обществознание!/ идеи на  Мийд е 
неконсервативен, а постмодерен, то тогава те биха ни задали посоката към  интегрирането 
на научното познание и биха ни разкрили начин за излизане от кризата.  
  В началото на новия век старите научно-изследователски проблеми, възникнали 
през миналото столетие, поставят своите предизвикателства пред научната общност с още 
по-голяма актуалност, доколкото темата “агресивност” не само е сложен и комплексен 
проблем, но е и тема, която не “слиза” от дневния ред на съвременната цивилизация. 
Очевидно е изоставането на социалното познание от многостранното  видово 
разнообразие, реално простиращо се от междуличностния конфликт с взаимни атаки, през 
студени и горещи войни на планетата до глобалната опасност от тероризъм, сам по себе си 
с възможност за много и различни проявления. Освен това в изследователски план  една 
по-висока проява  на интерес и към междукултурни, междурегионални и 
междунационални сравнения в сферата на агресивността би била особено полезна в 
търсенето на социално-политически и социално-психични мостове за интеграция и за 
преодоляване на немалките трудности при  процеса на глобализация в съвременния свят.  
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The Alternatives to Violence Project (AVP) workshops are personal experiential learning processes aimed at 
participant’s accepting of a non-violent style of life. All AVP workshops have four basic goals: affirmation, 
community building, communication and conflict resolution skills. The Advanced AVP workshops include 
stimulation of skills for group agreements, skills for verbal and nonverbal consensus, use of brainstorming 
techniques etc. The main exercises in the workshops are concentrated on affirmation, stimulation of empathy, 
communication skills, sooperation, conflict resolution and transformation, consensus and decision-making, 
community building, etc. This paper presents the results of the Alternatives to Violence Project (AVP) in the 
Republic of Macedonia collected from 11 Basic and 10 Advanced Workshops undertaken in the period October 
2001 – April 2002. The results of the research are based on a survey of the participants at the workshops, the 
total number being 224 (98 students of psychology and 105 students of pedagogy with approximate age of 20; 21 
students undertaking a master’s degree for peace and development, and non-formal women’s studies ages from 
25 to 50 years). 200 (89%) of the participants are women and 24 (11%) are men. 203 (91%) are under 25, and 21 
(9%) of the participants are up to 25 years. The results from all groups prove that AVP, especially Basic session, 
develop more constructive styles for conflict resolution (“transformer”, “resolver” etc.) and at the same time 
decrease the use of non-effective and violent styles for conflict resolution (“escaper”, “controller” etc.); they 
demonstrate a tendency for biggest decrease of the non-affirmative approach, than for the increase of 
affirmation, and this is for all groups. Our experience shows that only one participant is sufficient to decrease the 
readiness for cooperation of the others. As far as we concern the empathy skills, the results show that Basic AVP 
workshop stimulates empathic fantasy and perspective taking and Advance AVP workshop decrease personal 
distress. Before the start of AVP we recommend that the abilities for empathy, readiness for cooperation, level of 
affirmation and the styles for conflict resolution of participants to be assessed. The results would be an indication 
whether to put more workshops for more effective development of alternative to violence approaches and on 
which problems to put more accents. 
Key words: alternatives to violence, conflict resolution styles, affirmation, readiness for cooperation, empathic 
skills.  
 
 

This paper presents the results of the Alternatives to Violence Project (AVP) in the Republic 
of Macedonia collected from 11 Basic and 10 Advanced Workshops undertaken in the period 
October 2001 – April 2002 (21 weekends, starting Friday afternoon, and proceeding Saturday and 
Sunday). Fourteen AVP volunteers located at the Balkan Peace Studies Center, Faculty of 
Philosophy – Skopje, led these workshops.  
 The results of the research are based on a survey of the participants at the workshops, the 
total number being 224 (98 students of psychology and 105 students of pedagogy with approximate 
age of 20; 21 students undertaking a master’s degree for peace and development, and non-formal 
women’s studies ages from 25 to 50 years). 200 (89%) of the participants are women and 24 (11) are 
men. 203 (91%) are under 25, and 21 (9%) of the participants are up to 25 years. 
 The AVP workshops are personal experiential learning processes aimed at participants’ 
accepting of a non-violent style of life. All AVP workshops have four basic goals: affirmation, 
community building, communication and conflict resolution skills. Affirmation is a powerful way 
for development of self-respect and respect for the others. Community and cooperation, mutual trust 

                                                 
* Professors Ted Herman and Olga Murdzeva-Skarik initiated AVP in the R. of Macedonia.  The first Macedonian team 
of AVP trainers was trained thanks to the competency and great enthusiasm of Andrew Rose which led the first AVP 
workshops in Macedonia in 1999, and by the support of the Friends Community from USA. All materials and manuals 
for AVP trainings are translated in Macedonian. 



(confidence) and positive atmosphere are the best precondition for community building based on 
mutual respect. Development of communication skills leads to a more sophisticated approach to 
conflict resolution and transformation. The Advanced AVP workshops include stimulation of skills 
for group agreements, skills for verbal and nonverbal consensus, use of brainstorming techniques, 
etc. The main exercises in the workshops are concentrated on affirmation, stimulation of empathy, 
communication skills, cooperation, conflict resolution and transformation, consensus and decision-
making, community building, etc.  
 From the hugeness of the development effects stimulated by Basic and Advanced AVP 
Workshops, we will present statistical data from the results collected through appropriated 
instruments before and after the two “treatments”, in connection with the following dependent 
variables:  
 
Styles for conflict resolution (evaluated by a Questionnaire for the styles of conflict resolution and 
transformation); 
Adoption of affirmative approach for oneself and the others (estimated by the numbers of 
affirmative and non-affirmative messages addressed from the important other persons); 
Readiness for cooperation (evaluated by a scale for readiness for cooperation); and 
Development of skills for empathy (evaluated by the Index of the inter-personal reactivity). 
 
Independent variables in this research are the professional kind of education (branch of science), sex 
and age.  
Statistical elaboration of the results was undertaken by computer program SPSS (8.0). The sum of 
the statistical significances of the differences of the results of evaluation before and after the two 
“treatments” for the tree independent variables (education, sex and age) will be presented in this 
paper. The main results indicate positive effects from the implementation of the Alternatives to 
Violence Project.  
 
I. Influence of AVP on the styles for conflict resolution 
 
Everyone has his/her own (often unconscious) specific approach or style for conflict resolution. In 
our presentation we differentiated between persons resolving problems, compromisers, persons 
adapting to the conflict (adapters), controllers, escapers, and transformers of the conflict. The 
outcome of conflict resolution is already hidden in the process, and the process chosen depends on 
the outcome wanted in a conflict. 
 
1) “Transformer” of the conflict, selected as a first style for conflict resolution, was selected 
before, and persisted as first after the Basic and Advanced level of AVP workshops. To be the 
transformer in conflict resolution and transformation is to have the highest level of skills for dealing 
with conflicts. To be transformer means to use the transcend method which is “biased” in favour of 
transcendence as a basic outcome, trying to go beyond, “disembedding” the conflict from where it is 
located, and “embedding” it elsewhere. The transcendence as an outcome is possible by using the 
dialogue as process. 
52% of the 224 participants selected the “transformer” as a first style of conflict resolution. After 
Basic AVP, the percentage increased to 56%, and after the Advanced AVP it amounted to the 59% 
from 224 participants, which selected transformer as a first style for conflict resolution.  
How to explain the choice of transformer as a first style for conflict resolution in our group of 
students, which is estimated as a very high level of style for dealing with conflict? It may be a result 
of the socialisation practice in this culture, or perhaps is more a product of the very complex 
situation in which students are pressed from all sides (war, poverty, international military presence 



and international traffic with drugs, people, weapons)? In deep-rooted conflicts, with which we are 
faced in the Balkans, the compromise or the withdrawal is not solutions. To prevail over the others 
is based on violence or on adjudication as conflict processes, and in chronic/deep rooted conflict 
experience show that these approaches are not efficient.   
To select, as first, the style of transformer of conflict does not mean that the selector is skilled in 
using dialogue and other prerequisites for successful transformation of deep-rooted conflict. We 
have just a sign of awareness that, between the other styles for conflict resolution, to be transformer 
is the best choice for the students. To become active and efficient transformer of conflict 
presupposes deep and integral approach to conflict, i.e. an ability to resolve and to reconcile. The 
transformer is supposed to take an affirmative approach to oneself and to the others, to cooperate, 
and be empathic. The level of these three skills will be presented below in this text, after the 
indication of the changes in the other styles after the two AVP workshops.  
The style of a transformer has a tendency to increase in both age groups, and after the Advanced 
AVP workshops the style of transformer in both age groups was more often selected than before the 
training (level of statistical difference 0,01). 
 
2. The style of a “compromiser” supposes that through the negotiation process it is possible to 
reach compromise as an outcome of the conflict. The sides in the conflict are partly satisfied with 
the results. 
The “Compromiser” as a first choice for resolving conflict was selected by 19% from 224 
participants before the treatment, and dropped on 12% after the two workshops.  
 
3. The style of a “Resolver” of the conflict takes care for the interpersonal relations, and enables all 
sides in the conflict to satisfy the personal goals and interests through the process of cooperation. 
The “Resolver” as a first choice was selected by 17% from 224 participants before the workshops, 
and increased on 23% after the first Basic AVP workshop.  
 
4. An “Adapter” in conflict resolution is a person concerned especially for the maintenance of the 
interpersonal relationships at any price, with less or without consideration of the personal interests 
of the sides in conflict. To give in demands of the other, reconciliation or escaping from the 
conflict are the processes for maintaining of the relationships. 
The “Adapter” was selected as first style for conflict resolution by 4% from 224 participants and 
increased on 8% after the two treatments.  
 
5. The style of an “Escaper” is characterised by considering the conflict as a hopeless event, 
frustration for all included, without a possibility for satisfaction of the personal interests. 
Interpersonal relationships cannot be maintained, and the escaper, by using the process of 
prevarication (evasive reply), withdraws and loses permitting the other side to win.   
Only 2 (0,89%) from 224 participants selected the “Escaper” of the conflict as a first choice. After 
the treatments, only one participant or 0,45% preferred to be an escaper than to accept another of the 
styles for conflict resolution. 
 
Basic and Advanced AVP workshops have not stimulated statistically significant changes in 
the transformer, compromiser, resolver, adapter and escaper as a first choice of style for 
conflict resolution. 
 
6. For “the Controller” in conflict resolution it is possible either to win or to lose! The Controller 
is oriented to prevail by power, uses all kinds of forces to arrive to certain position, and is not 



concerned about the consequences of the relationships. “Controller” uses the process of 
adjudication, or violence.  
The controller as first choice was selected by 13% from 224 participants before the treatment, and 
dropped on 5% after the two AVP workshops. After the Basic AVP workshops the choice of the 
controller as first style for conflict resolution diminished and the difference is statistically significant 
on the level 0,05. After the Advanced AVP workshops the controller was more abandoned as a first 
style and the differences are statistically significant at the level 0,01 comparing the results with the 
initial data.  
The results of the sex differences in the styles for conflict resolution is statistically important in 
the less selection of controller by women after training (significant on the level of 0,05). There is a 
tendency for men to select more “the controller” style than women. The tendency for decreasing the 
selection of a controller style after the training appeared also for men.  
The results of the age differences (group over 25 and group under 25 years) in the styles for 
conflict resolution indicate that there is a tendency for both age groups for decreasing of the style of 
a controller. The group over 25, before the beginning of the AVP training, selected less the style of 
a controller (statistical level of significance 0,05), and after the Advanced AVP this diminishing of 
the style of a controller was more significant (statistical level 0,01).  
 
A comparison of the selection of the styles for conflict resolution and transformation between the 
groups of different kind of education (undergraduate students of the first and of the second year of 
Pedagogy, second year of Psychology, the postgraduate students for peace and development, and 
non-formal women studies) was also carried out.  
 
The students of Psychology-second year changed the selection of the first style for conflict 
resolution especially after the Basic AVP: on one hand, the selection of the compromiser decreased 
(statistical significance at the level 0,01), and there is a tendency to decrease the selection of a 
controller and an escaper as styles; on the other hand, there is a tendency to increase the selection of 
“transformer” and “resolver” as styles.  
 
The students of Pedagogy-second year, after the Advanced AVP, decreased the selection of a 
controller (statistical significance at the level of 0,05), and increased the selection of an adapter 
(statistical significance at the level of 0,01). 
 
The students of the master’s degree on peace and development, and students on non-formal 
women’s studies, decreased the compromiser as a first style on one hand, demonstrated the biggest 
tendency to increase the selection of resolver, and the transformer after Advanced AVP increased 
significantly (on the level 0,01) as a first selection for conflict resolution on the other.  
 
The students of Pedagogy-first year, after the Basic AVP, increased the tendency for selection of the 
resolver and transformer, and for the style of an “adapter” this augmentation was with statistical 
significance at the level of 0,05. After the Basic AVP the selection of the style of compromiser 
(significance on the level 0,05) decreased, and there is a tendency to have less selection of the style 
of a controller in the group of the students of Pedagogy-first year. 
 
 The results from all groups prove that AVP, especially Basic session, develop more 
constructive styles for conflict resolution, and at the same time decrease the use of non-
effective and violent styles for conflict resolution. 
 



Nevertheless, we are concerned with the results of the group of undergraduate students on Pedagogy 
–first year: the style of a controller was selected more (statistical significance) than from the all 
other groups with different kinds of education before the training; after the two trainings, especially 
after the first training session (Basic AVP) in all other groups the style of a controller had an with 
apparent tendency of diminishing. Only for the students of the Pedagogy-first year, the change was 
irrelevant. The students of Pedagogy-second year started to abandon the style of a controller after 
the Basic AVP, and after Advanced AVP they become less controllers (statistical significance of the 
differences at the level 0,05). This is a sign that not all students of Pedagogy, but only these of the 
first year, show signs which alarmed us to take care of the problems of new students 
(freshmen/freshwomen). Maybe this is especially because they are from the cohort of young people, 
which started the primary school, and continued for the secondary school, in a tumultuous time of 
changes in the socio/ economic/ political/ and system of values. More than that: the preparation and 
taking of the final examination in the secondary school was the year after NATO air attack on 
Yugoslavia (March – June 1999) when R. of Macedonia became a transit zone and base for the 
military forces of NATO; and in the moment when they had to pass entrance examination for the 
University, there was a war with the Albanian extremists (terrorists) in West and North-West part in 
Macedonia and in Skopje, in places only several kilometres away from the University.  
The students of Pedagogy-first year selected also more the style of an escaper for conflict resolution 
than students of Pedagogy-second year and student of Psychology-second year (statistical 
significance on the level 0,01). This combination of the prevalence of a controller and an escaper 
(non-effective way of conflict resolution) with the less selection of the transformer than the other 
groups (statistical significance at the level 0,01), especially after Advanced AVP training, is an 
alarming sign for organizing more workshops for younger generation, especially in the secondary 
school, for stimulation of alternatives to violence skills. This is the main recommendation for the 
future resulting from the less capability (competency) for effective positive approaches to conflict 
resolution, on one side, and because AVP (especially Basic training) stimulated positive 
development of the students of the first year of Pedagogy, on the other.   
 
II. Influence of AVP on adoption of an affirmative approach for oneself and towards others 
 
One of the goals of AVP is to increase the affirmative messages, and decrease the non-affirmative 
ones.  
Affirmation for oneself and for the others, after the Basic and Advanced AVP, increased (especially 
in the group of students of Psychology and women’s studies), and decreased in the group of 
Pedagogy – first year. 
 
Women demonstrated tendency to be more affirmative before and after the Basic AVP, and 
after the Advanced AVP affirmation increased at the level of 0,05 as statistical difference. 
The age (up and less than 25) did not demonstrate influence of the training on adopting an 
affirmative approach. 
The evaluation shows tendency to decrease non-affirmative messages after the trainings.  
The results demonstrate a tendency for biggest decrease of the non-affirmative approach, than 
for the increase of affirmation, and this is for all groups of education, sex and age. 
 
III. Influence of AVP on Readiness for cooperation 
 
Readiness for cooperation means openness for relation with others for realisation of a common 
goal. It is connected with the ability for negotiation and the respect for the others.  



Readiness for cooperation increased after the Basic AVP (statistical significance at the level 0,05), 
and after Advanced AVP (statistical significance of the difference at the level 0,01). 
The comparison between the different groups of education shows that students of Pedagogy – first 
year are less ready for cooperation than other groups of students (statistical significance on the level 
0,05), and trainings do not increase the readiness for cooperation in this group. 
The readiness for cooperation in comparison with the other groups of students was with tendency for 
biggest increase in the group of master degree students for peace and development after the Basic 
AVP, and with biggest decrease after the Advanced AVP. Why this contradiction in the results? 
Maybe the participants in the group influence the readiness for cooperation. Namely, there was a 
change in the group: the participants in the Basic AVP stimulated more cooperation in the first 
group. The absence from Advanced AVP session of a few but the more cooperative participants, and 
the confrontation of the points of view of only two participants, produced non-cooperation in the 
group. Our experiences show that only one participant is sufficient to decrease the readiness for 
cooperation of the others! 
 
The evaluation does not demonstrate differences between sex in readiness for cooperation before 
and after two training sessions. 
 
More cooperation was evaluated before and after Basic in up to 25 years group (statistical 
significance at the level 0,01). 
 
IV. Influence of AVP on abilities for empathy  
 
Abilities for empathy were evaluated by the multidimensional approach including four subscales:  
1) Fatasy scale (FS), connected with the tendency to enter in the feelings and the activities of the 
virtual characters in the books, films, etc.;  
2) Empathy concern (Ec), is related with the tendency to be concerned and in compassion with the 
troubles of the others;  
3) Perspective taking (Pt), means to have tendency for spontaneous acceptance of the perspective 
of the others in the ordinary (everyday) life; and  
4) Personal distress (Pd), is a kind of unpleasant emotional reaction such as anxiety and suffering, 
which is reaction on the suffering of the others and tensions in the inter-relationships. Persons with 
the high level of empathic ability often demonstrated Personal distress dimension. 
 
1. Results on the Fantasy Scale (FS) 
 
The two training sessions – Basic and Advanced AVP – do not stimulated differences between the 
groups with different kinds of education in the ability for imaginative introduction of emotion and 
activity in the virtual images (characters in the books, films). 
Before the training, women demonstrated more FS (more imagination) than men (statistical 
significance of the differences on the level 0,05), and this difference persisted after the Basic AVP. 
After the Advanced AVP, men become imaginative on the same level as women, and this indicates 
that the social experience (training) is the factor stimulating development of FS. 
 Before the training, participants aged less than 25 years were with more FS than these up to 
25 (statistical significance of the differences at the level 0,05). After the Advanced AVP, the two 
age groups arrived at the same level of FS, and this means that adults up to 25 through the training 
developed capability for FS that have been lees developed (maybe because of lack of social 
stimulation in previous period of development, but also maybe adults inhibited the use of FS 
estimating that this is non-appropriated ability for “serious people”!). 



The conclusion is that AVP stimulates development of FS especially in the participants with 
lower level of development of this ability.   
 
 2. Results on the Empathy Concern (Ec) dimension 
 
 Basic and Advanced AVP trainings did not stimulate differences between the different kinds 
of education groups, and between two ages groups in the ability for Ec. 
 After the Basic and Advanced AVP training, women demonstrated more Ec than man 
(statistical significance of the differences on the level 0,05). These results indicate that women have 
greater ability for empathy with the suffering people, demonstrate more concern and compassion 
with the people in trouble. 
  
 3. Results on the Perspective taking (Pt) dimension 
 
 Ability for perspective taking of the other in everyday life, before the training was more 
developed in the groups of students of Psychology – second year and students of Pedagogy – second 
year than in the group of student of Pedagogy- first year (statistical significance at the level 0,01). 
 After the Basic AVP, students of Psychology and Pedagogy (first and second year) 
demonstrated more ability for Pt than master’s degree students on peace and development (statistical 
significance at the level 0,01). 
 After Advance AVP, students of Psychology and Pedagogy (second year) were more able 
(significance at the level 0,05), and student of Pedagogy-first year (significance at the level 0,01) 
than master degree students on peace and development in Pt. 
 Students on master’s degree on peace and development demonstrated low level of ability for 
perspective taking (Pt) and this is an indication that for preparing peace workers is important to 
stimulate development of this dimension of empathy.  
 Students on non-formal women’s studies demonstrated the highest degree of Pt compared 
with the other groups of education (significance at the level 0,01). 
 Before the training, women were better on Pt (significance at the level 0,05) than man. After 
the two training these differences increased: women became better than man (significance at the 
level 0,01) 
 The students up to 25 demonstrated tendency for development of Pt after the Advanced 
AVP. 
  
4. Results on the  Personal distress (Pd) dimension 
 
Before the training students on the non-formal women’s studies group demonstrated more Pd than 
students of Psychology and Pedagogy – second year (significance at the level 0,05), and Pedagogy-
first year (significance at the level 0,01). After Basic AVP, there were not statistically significant 
differences between the groups of different kinds of education.  
 In the group of all participants (N=224), after Basic AVP, Pd increased significantly (at the 
level 0,01). The tendency to increase Pd was demonstrated in all groups. 
 After Advanced AVP students on women’s studies demonstrated less Pd than the students 
from the all other groups (significance at the level 0,01). This means that Pd decreased significantly 
in the group of participants of the women’s studies, and if we compare this result with the increase 
of the Pt in the same group, the conclusion is that AVP training produced the best positive effect on 
empathic ability for the students on women’s studies: they became more Pt and less Pd. 
 Before the training and after Basic AVP, the participants up to 25 years demonstrated more 
Pd than the participants less than 25 years (significance at the level 0,01). After the Advanced AVP 



results in Pd become inverse: participants up to 25 become less Pd than these under 25 (significant 
at the level 0,01). This indicates that AVP stimulated distressed adults to calm down.  
 
V. Conclusions 
 
5.1. Conclusive remarks for the changes in the styles for conflict resolution and transformation 
are that:  
 
1) Basic and Advanced AVP for the whole group (N=224) stimulated tendency to increase the 
positive approach (selection of the stiles resolver, adapter and transformer of conflicts), and to 
reduce the non-effective approaches (compromiser, escaper, and particularly – with statistical 
importance of differences on the level 0,05 - diminished the style of controller);  
 
2) The main and essential changes in the selection of the first style for conflict resolution and 
transformation are produced through the Basic AVP;  
 
3) For developing in wide population the alternatives to violence skills, non-violent and more 
effective approaches for conflict resolution, is more productive to include more different groups in 
the Basic AVP workshops. Advanced AVP workshops are better to be designated for groups with 
special interest and for the preparation of the future trainers; 
 
4) There are indications for an urgent need to organize Basic AVP for the secondary school 
students; 
5) After the training women decreased more the selection of controller as a first style for conflict 
resolution then man (statistical significance of the difference at the level 0,05). A tendency for 
decreasing the selection of a controller style after the training appeared also for men, and all these 
results indicate that more men need to be included in training of AVP.  
6) Students from both age groups (up to 25 and under 25 years) demonstrated wish and 
capability, readiness and aptitude to change and to develop more constructive ways for conflict 
resolution, and to decrease and abandon the use of non-effective and violent approaches to 
conflict resolution. 
 5.2. Necessity for stimulation of an affirmative approach 
 
6. AVP trainings provoked biggest decrease of the non-affirmative approaches than the 
increase of affirmative. For more affirmative society building it is necessary to organize 
stimulation of affirmative atmosphere in everyday practice inside the family, kindergartens, schools, 
universities, work places etc.  
 
7. The less affirmative approach of the men indicate that in the socialization and training process 
men need to be exposed and to be stimulated for acceptance of the affirmation attitude. 
 
5.3. AVP stimulate development of the readiness for cooperation 
 
8. Because the non-cooperation of the only one participant is sufficient to destroy or to decrease the 
readiness for cooperation, it is nice to find constructive solutions how to transform “troublers” 
in co-operators. 
 
5.4. AVP stimulate development of abilities for empathy 
 



9. The lesser abilities for empathy of the men need to be transformed by trainings and the change 
of the socialization practice into more empathy, especially for more ability for perspective taking 
and compassion with the others.  
 
5.5. Before the start of AVP we recommend that the abilities for empathy, readiness for 
cooperation, level of affirmation, and the styles for conflict resolution of the participants be 
assessed. The results would be an indication whether to put more workshops for more effective 
development of alternatives to violence approaches. 
 
Note: In the Appendix will be incorporated 14 graphic presentations of the results. 
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Процесът на формиране на впечатление се изследва в експерименталната парадигма на С. Аш за 
наличието на централна черта. Проверява се хипотезата, че появата на централна черта зависи от 
ценностите на възприемания. Избрани са две ценности – самочувствие и справедливост – представящи 
съответно индивидуалистичната и колективистичната ориентация на личността. От 100 изследвани лица 
са оформени две групи – на индивидуалисти и на колективисти. Те получават информация за набор от 
личностови качества на даден човек, сред които последователно се разполагат и качествата “със 
самочувствие”, “без самочувствие”, “справедлив”, “несправедлив”. Задачата им е да формират 
впечатление за 7 личностови качества на възприемания. 
Резултатите показват, че повечето от впечатленията на индивидуалистите са повлияни от качествата със 
самочувствие и без самочувствие, докато повече от впечатленията на колективистите са повлияни от 
качествата справедлив и несправедлив. Резултатите се разглеждат като подкрепящи идеята за 
дифиринцирано формиране на впечатление чрез появата на централна черта в зависимост от 
доминиращите ценности на личността. 
 
The impression formation process is studied in S. Asch paradigm, testing the hypothesis that the emergence of a 
central trait depends on the perceiver’s values. Two values were selected as representative of the individualistic 
vs. collectivistic orientations – self-esteem and justice. 100 Ss were administered (1) individualism-collectivism 
scale in order to discover their dominant value orientation and (2) information about target’s traits was given 
including also traits corresponding to individualistic and collectivistic values – high vs. low self-esteem and just 
vs. unjust. The Ss’ task was to form impressions about 7 characteristics of the target person. 
The results show that most of the individualists’ impressions were influenced by the trait high vs. low self-esteem 
while almost none of the collectivists’ impressions were influenced by that trait. More of the collectivists’ than of 
the individualists’ impressions were influenced by the trait just vs. unjust. 
The results are seen as supporting the idea that the emergence of a central trait depends on the dominant values 
of the perceiver. 
 

Един от най-съществените моменти в процеса на общуване между хората е 
формирането на впечатление за партньорите. С този термин се означава процесът на 
комбиниране на разнообразната информация, която получаваме от другите и чиито резултат е 
едно консистентно, непротиворечиво и интегрирано цялостно впечатление [3, 5]. Съществена 
особеност на този процес е, че при него нашето мислене много бързо се придвижва от 
наблюдаемата информация – най-често за външните белези на човека и за особеностите в 
поведението му (вербално и невербално) – към правенето на изводи за неговите личностови 
характеристики. С колкото и малко информация да разполагаме ние спонтанно и често пъти 
автоматично правим заключения за личностовите качества на човека.  
Интересът към тази проблематика в социалната психология става особено отчетлив след 
публикуването на статията на Соломон Аш “Формиране на впечатления за личността”, 
издадена през 1946 година [5]. Основният въпрос, който той си поставя е по какъв начин 
сглобяваме ”пъзела” от разнообразната и дори противоречива информация, с която 
разполагаме и формираме цялостен, консистентен образ за другия човек. 
В социалната психология съществуват два основни подхода за разбиране на този процес. 
Първият, наричан “подход на елементите” или още “когнитивна алгебра” приема, че всеки 
къс информация допринася по независим начин за цялостното впечатление. Негов главен 
представител е Нормън Андерсън [4]. При възприемане на човека всяка част от 
информацията за него се преценява независимо от останалите. Отделните оценки се 
комбинират като това може да стане по няколко различни начина. Първият е наречен 



  

адитивен (събирателен) − цялостното впечатление за човека е просто сума от всичките 
“оценки” дадени на отделните негови характеристики, за които сме получили някаква 
информация. Според втория впечатлението представлява средно аритметичната от оценките 
на отделните качества, т.е. то е резултат от усредняване на отделните оценки. 
Кардинално различен подход за разбиране на процеса на формиране на впечатление предлга 
Аш. По своята същност това е холистичен подход или наричан още гещалтиски. Според него 
формирането на впечатление е цялостен, не разчленим на части процес. Всички късове от 
разнообразната информация, която получаваме за другия човек са неразделно свързани 
помежду си и значението на всяка характеристика може да се промени в зависимост от 
връзката й с останалите. Ако научим например, че даден човек е интелигентен, у нас това 
най-вероятно ще предизвика цялостно положително впечатление за него, защото ценим 
високо интелигентността. Ако обаче освен това научим, че той е и студен, тогава 
впечатлението ни за него вероятно ще е по-малко благоприятно. Друго би се получило, ако 
към информацията за това, че човекът е интелигентен се добави и информацията, че той е 
топъл човек. В този случай цялостното ни впечатление ще е кагеторично по-добро. 
Следователно, за разлика от подхода на елементите, според хоистичния подход значението на 
информацията за всяка отделна черта на възприемания се променя в зависимост от 
взаимовръзките й с останалите черти.  
 
Идеята за “централна черта”. 
Един от основните въпроси, на които Соломон Аш търси отговор в класическото си 
изследване от 1946 година е дали някои характеристики на възприемания имат специален 
статут, т.е. служат като отправна точка, през която се пречупва смисълът на останалата 
получавана информация и които организират в консистентно цяло несвързаната и дори 
противоречиви сведения за възприемания.  
Когато изследваните лица получават информация, че даден човек е интелигентен, сръчен, 
трудолюбив, топъл, решителен, практичен и предпазлив, впечатлението на повечето от тях е, 
че той е общителен, сериозен, упорит, силен, честен, щедър, щастлив, добронамерен, 
надежден, човечен. Същата информация, с една единствена промяна – вместо “топъл” той е 
“студен” – води до друго впечатление за него. В този случай той се описва като ненадежден, 
лекомислен, незначителен, нехаен, слаб, невъздържан и нечестен. Изводът на Аш е, че 
чертите топъл и студен имат специален статут – те ни носят повече информация в процеса 
на възприемане на хората, опосредстват възприемането на останалата информация и дори 
променят нейния смисъл. Такива черти Аш нарича централни, т.е. те са свързани с голям 
брой други черти, въздействат върху начина, по който те се възприемат и оценяват, и силно 
влияят върху процеса на формиране на впечатления в много и различни контексти. 
Естествено възниква въпросът дали централните черти имат универсален характер, т.е. 
съществува ли набор от личностови черти, които винаги изпълняват функцията на централна 
черта в процеса на формиране на впечатление. Или е по-скоро обратното, редица личностови 
качества могат да поемат функцията на централна черта в зависимост от определени условия. 
На първо място сред тези условия  може да се посочи контекста, в който се появява 
информацията за дадено качество – напр. дали това е нова информация в сравнение с тази, с 
която вече разполагаме. На второ място информацията за дадена черта може да се превърне в 
централна в зависимост от целта на формиране на впечатление – напр. ако целта е да се 
формира впечатление за интелектуалните способности на човека, очевидно информацията за 
такива качества като интелигентност, съобразителност, добра памет и подобни ще се 
превърне в централна; ако целта обаче е да се формира впечатление за социалното 
функциониране на човека, други качества ще бъдат централни, напр. тези свързани с 
дименсията екстраверсия-интроверсия. На трето място може да се предположи, че 



  

личностовите особености на възприемащия – потребности, мотиви, ценности - също могат да 
са предпоставка за появата на централна черта. Информацията за дадена личностова 
характеристика, която е тясно свързана напр. с определени ценности на възприемащия би 
имала по-голямо влияние върху формирането на окончателното цялостно впечатление – тя би 
могла да промени смисъла и да организира цялото разнообразие от информацията, която сме 
получили за даден човек. 
 
Целта на това изследване е да провери третата възможност. Въпросът, на който се търси 
отговор е дали информацията за определена личностова характеристика на възприемания, 
която е свързана с някои от основните ценности на възприемащия се превръща в централна 
черта в процеса на формиране на впечатление за него.  
За целта бяха избрани две качества: самочувствие и справедливост представени чрез 
личностовите характеристики - “със самочувствие”, “без самочувствие” и “справедлив”, 
“несправедлив”. Тези личностови качества са същевременно и две от основните ценности, 
чрез които се изразява една личностова особеност от много висок порядък, а именно 
индивидуалистичната или колективистичната ориентация. За индивидуалистите основните 
ценности са успех, самочувствие и богатство. За тях социалните взаимодействия се 
основават на принципа на размяната и всеки от участниците защитава своята позиция и 
интереси. За колективистите междуличностните взаимодействия се базират на обвързаността 
и взаимозависимостта между членовете на групата. Справедливостта, сътрудничеството, 
традицията и реда са техни основни ценности [1].  
Би могло да се очаква, че лицата различаващи се по дименсията индивидуализъм-
колективизъм, ще бъдат чувствителни към онази част от информацията за човека, за когото 
формират впечатление, която съответства на доминиращата за тях ценностна ориентация. 
Иначе казано, при лицата с индивидуаялистични или колективистични ориентации различни 
качества на възприемания ще се превърнат в централна черта - в зависимост от това доколко 
съответстват на техните индивидуалистични или съответно колективистични ценности. 
 
Хипотеза 1: При формирането на впечатление за въображаемо лице, в централна черта за 
индивидуалистите ще се превърне информацията за наличието на личностовите особености 
“със самочувствие” или “без самочувствие”, поради това че самочувствието е сред най-
важните ценности за тази категория лица. Впечатленията на колективистите за същото лице 
няма да се повлияят от тази информация. 
Хипотеза 2: При формирането на впечатление за въображаемо лице, в централна черта за 
колективистите ще се превърне информацията за наличието на личностовите особености 
“справедлив” или “несправедлив”, поради това, че справедливостта е сред най-важните 
ценности за тази категория лица. Впечатлениета на индивидуалистите за същото лице няма 
да се повлияят от тази информация. 
 
Метод на изследване. 
Индивидуалистични или колективистични ориентации. За определяне на 
индивидуалидтичните и колективистичните ориентации е използван психосемантичен метод, 
наречен “Българска скала за индивидуализъм/колективизъм”, която се състои от 21 двойки 
думи представящи типичните за индивидуалистите и колективистите ценности. Методът 
представлява избор по предпочитание на една от двете думи във всички възможни двойки, 
формирани от седем понятия (богатство, ред, самочувствие, справедливост, сътрудничество, 
традиционност и успех) [1].  
Стимулен материал за формиране на впечатление. Всяка от хипотетичните централни черти 
(със самочувствие/без самочувствие и справедлив/несправедлив) беше последователно 



  

разположена в средата на 2 списъка с различни личностови черти: Първият се състои от 
чертите-стимули използвани от Аш – “интелигентен, сръчен, трудолюбив, решителен, 
практичен, внимателен”. Вторият е съставен от други личностови черти, които обаче имат 
приблизително същите стойности като оригиналните в експеримента на Аш по скалите 
честота на използване, полезност, социална желателност и яснота според Тезауруса на 
личностовите дескриптори в българския език – “енергичен, работлив, находчив, толерантен, 
умен, смел” [2]. 
Формиране на впечатление. Изследваните лица формират впечатление за 7 личностови 
качества на възприемания – 6 от тях са от оригиналния списък използван от Аш (общителен, 
мъдър, щедър, честен, сериозен, упорит), а последното представлява обобщена оценка за 
неговата “симпатичност”. Задачата на участниците е да преценят доколко възприеманият 
притежава всяко от 7-те качества на 7-степенна скала: 1 (Категорично не), 2 (Не), 3 (По-скоро 
не), 4 (Колкото да, толкова и не), 5 (По-скоро да), 6 (Да) и 7 (Категорично да). 
Изследвани лица. В изследването участваха 100 лица (49 жени и 51-мъже), студенти в 
различни дисциплини в няколко висши учебни заведения − МЕИ, УНСС, НБУ, СУ, МГУ. 
Възрастта им варира от 19 до 39 години, като средната за мъжете е 22,5г , а за жените –23,4г.. 
Изследването беше проведено анонимно.  
 
Резултати и анализ 
Чрез серия от двуфакторни дисперсионни анализи беше проверено дали формирането на 
впечатление зависи от дименсията индивидуализъм-колективизъм и от спецификата на 
информацията за чертите на възприемания (близост да доминиращата ценностна ориентация 
на възприемащия).   
1. Влияние на чертата със самочувствие/без самочувствие върху формирането на 
впечатления. Като цяло данните показват, че когато формират впечатление лицата с 
индивидуалистична ориентация реагират на информацията за самочувствието на 
възприемания в по-голяма степен отколкото тези с колективистична ориентация (фиг. 1- 6).  

 
Фиг. 1. Влияние на чертата самочувствие върху            Фиг. 2. Влияние на чертата 
самочувствие върху 
впечатлението за “симпатичност”                                   впечатлението за “симпатичност” 
(нов контекст) 
 
От фигури 1 и 2 ясно се вижда, че индивидуалистите оценяват като значително по-
симпатичен човек, който е със самочувствие в сравнение с този без самочувствие. Макар че 
не се регистрира влияние на взаимодействието между двата независими фактора и в двата 
контекста (F=3,42, р<.069 и F=2,71, р<.10), разликите между средните стойности в оценките 



  

на индивидуалисите и в двата случая са статистически значими (р<.000 и p<.001). 
Следователно преценявайки симпатичността на даден човек за индивидуалистите е от 
съществено значение дали той е със самочувствие, докато за колективистите тази негова 
характеристика не е от такова съществено значение. 
Информацията за самочувствието на възприемания влияе значимо върху впечатлението на 
индивидуалистите за три други характеристики на възприемания – това са мъдрост, честност 
и щедрост. Човек със самочувствие те възприемат като значително по-мъдър (р<.02), по-
нечестен (р<.01) и по-малко щедър (р<.05). Същевременно впечатленията на колективистите 
за тези качества на възприемания не се различават в зависимост от това дали той е със 
самочувствие или без самочувствие (съответно, р<.65, р<.26, р<.25). И в трите случая няма 
влияние на взаимодействието между личностовата дименсия индивидуализъм-колективизъм 
и самочувствието на възприемания върху формираните впечатления за тези му качества 
(съответно, F=2,16, p<.15; F=1,38, p<.24; F=.47, p<.49) (фиг. 3-5).  
 

  
Фиг. 3. Влияние на чертата самочувствие върху        Фиг. 4. Влияние на чертата 
самочувствие върху 
впечатлението за “мъдрост”                                         впечатлението за “честност” 
 

 
 Фиг. 5. Влияние на чертата самочувствие върху                Фиг. 6. Влияние на чертата 
самочувствие върху 
впечатлението за “щедрост”                                        впечатлението за 
“общителност” 
 



  

Впечатлението за общителността на възприемания се влияе от информацията за неговото 
самочувствие както при индивидуалистите така и при колективистите. И в двете групи човек 
със самочувствие се възприема като по-общителен (р<.000; фиг. 6). Това вероятно се дължи 
на факта, че в имплицитните теории за личността качествата общителност и самочувствие 
силно корелират и това тушира възможните индивидуални различия при извеждане на едното 
качество на базата на другото. 
 
 
 
2. Влияние на чертата справедлив/несправедлив върху формирането на впечатления. 
Впечатленията на колективистите за четири качества на възприемания – мъдрост, щедрост, 
честност и сериозност – се различават статистически значимо в зависимост от това дали той е 
справедлив или несправедлив човек (фиг. 7-10). 

 
Фиг. 7. Влияние на чертата справедлив върху         Фиг. 8. Влияние на чертата 
справедлив върху 
впечатлението за “мъдрост”                                         впечатлението за “щедрост” 
 
Както ясно се вижда от фиг. 7 колективистите възприемат справедливия човек като по-мъдър 
от несправедливия (р<.001), докато разликата в оценките на индивидуалистите е незначима 
(р<.56). Освен това в този случай се регистрира и статистически значимо влияние на 
взаимодействието на двата фактора (F=4,39, p<.04), което означава, че за колкото по-
справедлив се смята един човек толкова по-вероятно е той да бъде оценен като мъдър от 
колективистите и като не особено мъдър от индивидуалистите. 
Подобен резултат се получава и по отношение на впечатлението за щедростта на 
възприемания – само преценките на колективистите се различават статистически значимо 
(р<.01), докато тези на индивидуалистите не се повлияват съществено от тази информация 
(фиг. 8).  
При останалите две впечатления – за честността (фиг. 9) и за сериозността (фиг. 10) на 
възприемания – качеството справедливост диференцира оценките както на колективистите 
така и на ндивидуалистите. 
 



  

 
Фиг. 9. Влияние на чертата справедлив върху         Фиг. 10. Влияние на чертата 
справедлив върху 
впечатлението за “честност”                                         впечатлението за 
“сериозност” 
 
 
Възможното обяснение на последния резултат е, че справедливостта е една от универсалните 
ценности – макар и да е по-голяма ценност за колективистите, индивидуалистите също се 
ръководят от нея в своите преценки. Така или иначе обаче тя повлиява повече на брой 
преценки на колективистите отколкото на индивидуалистите. 
 
В заключение може да се каже, че данните от това изследване частично подкрепят идеята, 
степента на съответствие между качествата на възприемания човек и ценностите на 
възприемания е един от факторите, от които зависи появата на централна черта в процеса на 
формиране на впечатление. Колкото по-голямо е това съответствие толкова по-вероятно е 
даденото качество на възприемания да се превърне в централна черта и да окаже съществено 
влияние върху цялостното впечатление. 
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Докладът представя резултати от проведено изследване на политическото говорене по време 
на дебати в предизборна кампания 2005 г. Представени са критериите за оценка, както и 
резултати, обобщени по парламентарно представени партии. Сравненията на средните 
показва значително различие в стила на политическо говорене между различните партии. 
Очертават се ефективно представили се партии в съответствие с формулираната им стратегия 
за предизборното дебатиране в зависимост от целите и ролите им в дадената политическа 
ситуация (НДСВ, БСП и ДСБ), както и политически формации, които не успяват да формират 
ясно очертан профил в процеса на политическото си говорене. Резултатите дават възможност 
за интерпретация на някои наложили се митологеми в българското общество. 
 
 
The article presents results from investigation of political debate during pre-election campaign 2005. 
The criteria for assessment and content analysis are outlined. The results are organized in graph 
format and are arranged according to parliamentary presented parties. Comparisons among average 
rates indicate significant differences in speaking style. There are three political subjects with effective 
participation in debates from the point of view of their roles and chosen strategies in campaign. The 
results indicates possible interpretations of some myths in Bulgarian society.  
 
 
Човекът приема по-голяма част от информацията, чрез думите на другите. Текстът, 
независимо от това дали е устно поднесен или писмен в много по-голяма степен от 
директното преживяване дава ориентация за това, което се е случвало, за това 
което е, и за това, което ще бъде. Начинът, по който думите се избират в 
съответствие с целите, мястото и контекста, изборът на говорители, интонацията и 
жестикулацията, са средства чрез които се предизвикват когнитивни, емоционални 
и поведенчески реакции. “Политическото общуване” е сфера, в която търсените 
ефекти от поднесените послания са театрално осветени и достигнали характера на 
изкуство и целенасочено развиващо се умение в страните с развити демократични 
практики. Там като че ли цялата изградена система, съставена от политическите 
актьори – политиците, анализаторите, експертите по имидж мейкър и връзки с 
обществеността, медиите, подпомагат професионалното представяне на 
политическата комуникация, защото тя е част от ефективното функциониране на 
обществото. Ако потокът на информация срещне сериозни бариери (неточно или 
едностранно интерпретиране на казаното от политиците, ограничение свободата на 
словото, неумели говорители, неясни послания и т.н.), то ефектът е рязък спад в 
доверието като среда на случващата се комуникация и последващо отчуждение 
между двете общуващи страни – политици и граждани. Какво се случва у нас в 
сферата на политическата комуникация? До колко тя поддържа демократичния 
процес и с какво се характеризира след 16 години опити за налагане на 
демократични практики? Това са въпроси, на които изследването на политическото 
говорене в предизборна кампания 2005 година, се опитва да отговори. Докладът 
представя резултати от провеждания мониторинг на политическото говорене, 
организиран от Българска медийна коалиция и Училище за политика. Основният 



акцент тук е върху изработеното ръководство за оценка на критериите за анализ и 
процедурата на мониториране, както и върху спецификата на междупартийното 
говорене по време на провежданите предизборни диспути. Принос на 
организирания мониторинг е участието на експерти с различна политическа 
ориентация по отношение на експертното си практикуване, изработването на 
ръководство, което повишава възможността за повторяемост на процедурата, както 
и нейната надеждност. Перспективата за прилагане на методиката и анализа върху 
бъдещите предизборни кампании, дава възможност за лонгитюдно проследяване на 
особеностите, както и за създаването на постоянно обогатяваща се база данни. 
Един от интересните приноси е и опита да се даде обяснение на някои 
разпространени митове свързани с нихилизма спрямо говоренето в българската 
политика. 
 
 
Метод: 
Основна задача на изследването е да се създаде методология, чрез която да се 
постигне обективно оценяване на вербалната продукция по време на 
предизборните дебати. В основата на оценката на текстова база данни стои контент 
анализа, но основния проблем е в определянето на критериите, по които да бъде 
оценявано политическото поведение на участниците в дебатите. Параметрите, по 
които може да бъде оценявано поведението по време на политически дебати са 
много и могат да бъдат изведени от широко застъпената в представяното 
направление литература. Те могат да обхващат критерии като стил на говорене [2], 
изразеност на различните мотиви в подбраните послания [6], характеристика на 
себеоценката [1], оптимизъм-песимизъм във вербалното поведение [3], ниво на 
когнитивна комплексност [5], артикулационна скорост като характеристика на 
преживявания стрес [4] и др. Критериите бяха изработени на няколко етапа: първо, 
на базата на проведен семинар с участници (млади политици от всички 
парламентарно представени партии) в Училище за политика, които чрез метода на 
“мозъчната атака” предложиха характеристики на политическото говорене, които 
биха били значими за анализ; второ - на база на опита на участниците в проекта 
като консултанти в предизборната подготовка; трето – редуциране на критериите 
след пилотна фаза на оценка, при която бяха определени затрудненията на 
кодиращите в разграничаването на отделните характеристики за оценка. Резултатът 
включва девет характеристики на вербалното поведение на политическите 
говорители по време на предизборните дебати. Основните критерии се оценяват по  
биполярни седем степенни скали, подробно описани в наръчник за кодиращите: 
 
     1. Емоционалност - рационалност 
          Вербална емоционалност – съдържание на епитети, категоризиране (добро,       
лошо, качествено, некачествено), проява на агресивност в нападките срещу 
опонента, нецентрирано изобилие на думи (артикулационна скорост). 
          Рационалност – говоренето включва конкретни предложения по програмата 
или конкретно говорене по проблем, включително атакуването му.   
 
2. Идеологичност - конкретност 



Идеологичност – говорене с термини като “ляво”, “дясно”, “център”, 
“либерализъм”, “консерватизъм”, “социализъм” и производните им. 
Конкретност – говорене чрез думите на конкретните предложения в програмата, 
конкретна атака на проблеми и предложения за тяхното решаване. 
 
3. Експертност 
 Критерии: използването на специализирани термини 
 
4. Образност 
Критерии:  използване на примери, асоциации, поговорки, нагледни материали и 
други форми на илюстриране на тезите 
 
5. Информативност - коментар 
 Критерии: Дали съобщението носи информация (факти) или е коментарно 
(интерпретация) 
 
6. Активност – пасивност 
 Критерии: Активност – умението дебатиращият да си взема думата и да си 
осигурява пространство за представяне на позиция 
 
7. Негативизъм – позитивизъм 
 Негативизъм – негативно говорене, ние – срещу те, ние сме “добрите”, те са 
“лошите”, броя на думите “не”, “нищо”, “нито”, “никога”, предимно критично и 
атакуващо говорене. 
Позитивизъм – говорене в рамките на политическите и програмни предложения.  
 
8. Детайлизация – абстрактност 
Детайлизация – подробно описание на дадена теза 
Абстрактност – замъгляване, неконкретно говорене, бягане от темата 
 
9. Стереотипизиране 
 Критерий: означава използване думи на обобщение (винаги, никога, напълно, 
завинаги) 
 
Стъпките по подготовка на екипа включваха изработване на унифицирана карта за 
нанасяне на оценките, обучение на оценителите, както и изчисление на междинни 
корелации между експертите на един и същ дебат с цел проверка на надеждността 
на оценката им. Проблемните дебати (с ниски корелационни коефициенти) се 
обсъждаха с участието на основния екип от експерти. 
 
Извадка: 
Оценявано е политическото говорене на говорителите от НДСВ, БСП, ОДС, БНС, 
ДСБ и ДПС по следните електронни медии: БНТ, БНР, БТВ, НТВ и Дарик радио. 
 
Статистика: 



Изчислени са средните стойности по отделните критерии за включените за анализ 
партии, както и статистически значими разлики (t критерий). чрез SPSS. В доклада 
се представят само графиките, които представят средните резултати по партии. 
 
Резултати:  
Графики от 1 до 9 представят средните резултати по оценените критерии за 
парламентарно представените партии. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Графика 1 Негативизъм – позитивизъм             Графика 2 Емоционалност   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Графика 3 Идеологичност - конкретност                    Графика 4 Експертност 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Графика 5 Образност                             Графика 6 Информативност - коментар 
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Графика 7 Активност – пасивност                     Графика 8 Детайлност - абстрактност 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                    Графика 9 Стереотипизиране 
 
 
 
Дискусия: 
Експерти от всякакъв характер (социолози, политолози, психолози, 

антрополози и за да спрем с –озите и журналисти) се надпреварваха по време на 
предизборната кампания, а и след нея,  да оценяват партиите по начина им на 
политическо говорене. Оценката очертаваше комуникацията между партии и 
техните избиратели като просто отсъстваща, с липса на яснота, еднотипна, не 
отличаваща говоренето на различните политически говорители. Подчертава се 
отсъствието на разлики по програмите, както и “очевидното” нежелание да се “чуе” 
гласа на избирателя. Всичко това отново подкрепи старата и вече станала 
класическа теза за непригодността на нашите политици и убедеността, че всички са 
“един дол дренки”, нагазили в мръсното блато единствено и само на личните 
интереси. Всичко това звучи популистко и затова много се харесва, както и псевдо-
истинно, особено на общо логично ниво. Какво се случва с анализа обаче, ако 
погледнем политическото говорене в публичното пространство по-детайлно и 
малко по-безпристрастно, използвайки относително обективна методология, като 
се опитаме да спазим професионална чистоплътност и оставим настрани, 
доколкото можем, личните си пристрастия и неудовлетвореност.  

Основно налагащия се извод е, че партиите по време на дебатирането в 
предизборна кампания 2005, са се различавали значително по подбора на 
говорителите си, по избраните стратегии за представяне на политиките си 
(програми, основни тези и антитези), по стила на говорене, оценен по описаните 
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девет критерия. Интересно е, че нито една от включените за анализ партии (НДСВ, 
БСП, ОДС, ДСБ, БНС, ДПС, допълнително ще бъдат представени данни за 
Коалиция “Атака”) не е била крайна в стила на поведението си. Но, независимо от 
старанието им да не нарушават “мярата” в изразните средства, разликите ясно 
очертават профили на политическо поведение. Най-емоционални в изказа си са 
били ДСБ за разлика от НДСВ, БСП и ДПС, които са в противоположния край на 
скалата. Най-идеологични в говоренето си са били отново ДСБ, противоположно на 
БСП, които са се придържали само към програмното си говорене. Данните за ДСБ 
са изцяло обясними със стратегията на политическите й говорители да 
позиционират ДСБ като ясна, автентична, дясна партия. Експертността е най-
изразена при НДСВ и БСП, следвани от ОДС и ДСБ, което очертава тенденцията 
партиите, които са били във властта или имат очаквания да я поемат, да използват 
повече експертна терминология. Образността е застъпена най-вече при 
говорителите на БНС и БСП, боравенето с фактология при НДСВ, а коментарното 
изразяване при ДСБ.  Най-умели във взимане на думата са се оказали ДСБ, а най-
неумели – ДПС. Най-позитивни – НДСВ и ДПС, а с най-много думи, включващи 
частичката “не” - ДСБ. Коалицията без статистически значими разлики спрямо 
другите политически субекти по отношение на наблюдаваните характеристики, е 
ОДС. От получените резултати могат да се определят трима отличници на 
политическо говорене 2005 от гледна точка на постигане на целите си - ясна 
идентификация на партията и изпълнение на ролята и стратегията си в 
предизборната кампания:  БСП и НДСВ, говорещи в стила на управлението и ДСБ, 
ясно позиционираща се като дясна опозиция.   

 
Заключение: 
След като се сравнят подобни данни, следва въпроса: И какво от това? По-

какъв начин избирателят се е повлиял или не от разликите? Какъв смисъл има да 
знаем, че партиите се различават и в същото време избирателя да не ги откроява?” 
Смисълът е във възможността чрез изследване да се даде обективна обратна връзка 
на партиите, а и на избирателите, като по този начин се постигат две цели: 1. дава 
се обяснение и отговор на митове, които вредят на политическата комуникация 
поради рушенето на доверие между избирател и политици; и 2. оценката по 
критериите на политическото говорене е информация за партиите относно 
постигането на стратегията им в процеса на дебатиране. А общата ефективност 
проличава от изборните резултати.  

Изследването извади на показ много сериозен проблем, който е необходимо 
да бъде допълнително анализиран. Как можем да си обясним разминаването между 
възприетата от аудиторията, т.е. от избирателите на дебатите, еднаквост и 
фактологичното стилово различие. Човек чува и вижда това, което иска да чуе и да 
види. Тази стара истина важи с особена сила за политическата комуникация. 
Лошото говорене за политиците стана толкова често и систематично, че изпълни 
друго класическо твърдение, че когато повториш нещо сто пъти, то се превръща в 
истина. Затвърдено в съзнанието ни, убеждението, че всички политици са лоши, 
поглеждайки предлаганото на политическия пазар чрез политическата реклама, 
част от която са и предизборните дебати, възприятието ни на избирател критикува, 
отрича и отхвърля всички, без да се опитва да открие разлики. По-съществения 



проблем остава обаче, кой носи отговорността за това? Политиците? Експертите? 
Самите избиратели? Медиите? Един отговор няма да е достатъчен. 

Ако се  запитаме, интересни ли ни бяха темите за дебатиране? Или, 
различаваха ли се медиите по тематика на предложените дебати? Отговорът 
вероятно ще бъде “не”. Проблемно ориентираното дебатиране по програми, 
включващо данъци, заплати, престъпност, външна политика – ЕС и НАТО и т.н. 
може да бъде интересно само за специално внимаващите наблюдатели и хората, 
които са готови да отделят достатъчно време и психична енергия, за да се 
концентрират и да открият различията. Защото, проблемите са едни и същи за 
всички, а начините за тяхното разрешаване могат да бъдат грубо казано леви и 
десни. При положение, че в дебати участваха по девет политически говорители, то 
как може избирателя да открие дълбоко скритите разлики. 

Искаме или не, изследването очерта много сериозни проблеми, които е 
добре да намерят своето разрешение. Трудни проблеми за: медийното 
законодателство, за форматирането, тематичната подготовка и воденето на 
дебатите, за отговорността на експертите при внушаване на определени тези към 
последствията от създаването на неверни митологеми, за професионалния подход 
на политиците, свързан с отговорността им да достигнат до тези, от които искат 
доверие и власт. Много проблеми, които чакат своето разрешение.      
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Едно от най-забележителните открития на 20-ти век  безспорно е Интернет. Появата на Мрежата 
промени качествено не само информационното пространство, но и света на човешките отношения и 
междуличностните връзки. Въпреки наличието на повече от десетгодишен изследователски опит, все 
още слабо познати са влиянията, които Интернет оказва върху човешката психика и особено върху 
децата, и юношите. 
Анализът ни е насочен към спецификата на междуличностните контакти, установявани в Интернет и 
ролята, която тези контакти имат в живота на специфична част от потребителите - юношите. 
Интересуваме се от юношеството като специфична възраст, при която подуктите на глобализацията 
(в частност Интернет) оказват преки влияния и създават нови качества и  отношения. 
 
This analysis is aimed on the specificity of between personality contacts made in Internet and their role on the 
life of specific customer group – the teenagers. 
We are interested in teenagers as specific age at which the globalization products (Internet in private) bring 
direct influence and create new qualities and attitudes. 
 

Нарастналото значение на Интернет - комуникацията през последните години и 
бързото масовизиране на Интернет – потреблението създадоха качествено нов вид 
междуличностни контакти – създавани в полето на виртуалното пространство и носещи 
свои специфични, несрещани досега характеристики. Въпреки разширяващата се 
популярност на Интернет-потреблението, все още доминиращо е мнението, че Интернет – 
комуникацията е сравнително ново обществено явление, за да е предоставила възможност 
на изследователите да достигнат до твърди заключения относно нейното обществено 
значение.  
Установените eмпирични данни в голямата си част са белязани от типа въпроси, които 
възникват по времето преди появата на „световната паяжина”, както духовито я нарича 
един от водещите аналзатори –  Мануел Кастелс, тоест преди 1995 година, когато 
компютърно опосредстваните контакти все още са дребно занимание на няколко хиляди 
посветени потребители. Според автора това важи с особена сила за въпроса, който 
доминира дебата за обществените измерения на Интернет през 90-те години: 
благоприятства ли Интернет развитието на нови виртуални общности или вместо това 
поражда личностна изолация, отразявайки връзките на хората с обществото и в крайна 
сметка с техния „реален” свят [2]. 
Хауърд Рейнголд  дава интересна насока на  дебата за значението на междуличностните 
връзки в Интернет, защитавайки тезата за зараждането на една нова форма на общуване и 
общност, обединяваща хората в Мрежата около общи ценности и интереси [6]. Нещо 
повече, на базата на своя собствен опит с УЕЛ, компютърна мрежа за сътрудничество в 
района на залива на Сан Франциско, авторът вижда реалната възможност общностите, 
изградени онлайн, да се развиват във формата на лични срещи, приятелски партита и 
материална подкрепа.  
Друга авторска позиция, която считаме, че е важно да бъде представена, е тази на Уилям 
Мичъл, според която новите форми на общуване и новите форми на градски живот, 
приспособени към нашата нова технологична среда се зараждат онлайн [5]. А в едно от 
първите психоаналитични изследвания на Интернет – потребителите (или по-точно на 
членовете на групите „Мулти Юзърс Динджиънс” и „Ем Ю Ди”) Шери Търкъл показва, че 
действително потребителите играят роли и изграждат самоличности по Мрежата, но това 
създава усещане за общност, макар и мимолетно, и вероятно носи известно удволствие на 
хората с потребност за комуникация, и самоизява. 



Опитвайки се да долови смисъла в объркващото многообразие от данни, Бари Уелман 
показва в един непрекъснат поток от последователни открития през последното 
десетилетие, че онова, което възниква в напредналите общества са така наречените от 
него „персонални общности”: „социална мрежа от неформални междуличностни връзки 
на един индивид, обхващащи от половин дузина близки контакти до стотици по-слаби 
връзки. Както груповите, така и персоналните общности функционират едновременно във 
и извън мрежата” [7]. От тази гледна точка социалните мрежи заменят общностите, като 
локалните общности са една от многото възможни алтернативи за създаването и 
поддържането на социални мрежи, а Интернет представлява друга такава алтернатива.  
Уелман и Гулия доказват, че както при физическите персонални мрежи, повечето връзки 
във виртуалните общности са специализирани и диференцирани, тъй като хората 
изграждат свои „персонални портфейли”. Интернет –потребителите се включват в мрежи 
или онлайн групи на базата на споделени интереси и ценности, и тъй като интересите им 
са многостранни, такива са техните онлайн членства. Авторите обобщават, че в крайна 
сметка взаимодействието чрез Интернет разширява обхвата на комуникацията с течение 
на времето [7]. 
 Представените, макар и накратко становища, относно значението на Интернет-контактите 
демонстрират един засилен интерес на специалистите от различни области, в това число и   
на психолозите, към  развитието и значението  на този специфичен вид комуникация.  
В търсене на спецификата на междуличностните взаимодействия в Интернет приемаме за 
водеща тезата на Бауман, че: „природата на всяка заедност придава свой вкус на срещите 
в нейните рамки...В срещата участва само такава част от личността, колкото изисква 
наличния проблем; от Аз-а не се разкрива повече, отколкото наличния проблем 
позволява... ”[1]. Необходимо е да уточним, че под „заедност” Бауман има предвид 
различни форми на физическа, манифестирана или постулирана заедност – мобилна, на 
моментна близост, неподвижна, премерена. Интернет дава възможност за друг, 
специфичен тип заедност, при която физическото присъствие на хората на едно и също 
място не налага своите ограничения, но и липсват неговите предимства. Смятаме, че 
особено голямо е значението на този вид заедност в юношеска възраст.  
Специфика на юношеските контакти в Интернет.   
Междуличностните взаимодействия със значимите други играят съществена роля през 
всички периоди от живота, но за юношеството те са приоритетни. В много от анонимните 
си изповеди, които юноши публикуват в различни сайтове на Интернет споделят, че са 
имали периоди, в които са се чувствали болезнено самотни и че Интернет им е помогнал 
да намерят нови приятели, макар, и по един нетрадиционен начин. В Интернет 
съществуват „чат-румове”, които се посещават от потребители със сходни интереси и на 
практика дават възможност за създаването на нови взаимодействия с връстници. 
Болезнената изолация в юношеството, независимо от причините, може да бъде преодоляна 
чрез общуване по Интернет. Когато взаимоотношенията в реалния живот не носят 
необходимия психологически комфорт, могат да бъдат компенсирани чрез  приятелства, 
възникнали в Мрежата.  
Когато се разглеждат предимствата и недостатъците на специфичните за Интернет 
междуличностни връзки е важно да се отчете, че Интернет предлага качествено ново 
възприятие на времето и пространството, а и на традиционните човешки ценности и 
стилове на общуване. Виртуалността променя и самото разбиране за общуване и 
принадлежност. Също така, въпреки отчитаните многобройни предимства, чрез Интернет 
се осъществяват най-мощните съвременни манипулации на съзнанието. Манипулативните 
технологии с появата на виртуалното пространство придобиват качествено ново равнище. 
Тези технологии получават названието „High-hume  ” технологии. По мнението на Удовик 
те  крият следните възможности и опасности: 



- Възможност за формиране на виртуална реалност, която изменя стереотипите на 
поведение на участниците и потребителите. Възниква ефект на самопрограмиране, 
протича загуба на адекватното възприемане на реалността.  

- Възможност за манипулация на чувствата. Особено опасна е манипулацията, която 
е свързана със стимулиране на ненавист, чувство за превъзходство и т.н. 

- Възниква желанието насъщните проблеми да се решават посредством high-hume 
технологиите. 

- Възниква колективно съзнание, което притежава признаци на „социален наркотик” 
и грози обществото с последствия, които се получават при употребата на 
действителен наркотик, но в значително по-голям мащаб [4] . 

Особено опасно влияние оказва виртуалният свят върху неоформеното детско 
съзнание. Детското творчество се заменя от чуждо творческо съзнание, у децата се 
развива зависимост от външно манипулативно въздействие. Развитието на децата в 
манипулативна среда води до формиране на инфантилно съзнание, от което се 
възползват различни секти и псевдорелигиозни течения.  
 Една от най-сериозните опасности, до която може да доведе прекомерното 
потребление на Интернет-услуги е формирането на Интернет-зависимост. По 
определение на Короленко зависимото поведение се характеризира със стремеж за 
бягство от реалността посредством изменението на собственото психическо 
състояние[3]. Тоест, вместо решение на проблемите „тук и сега”, човек избира 
аддиктивна реализация, достигането на възможно най-комфортно психическо 
състояние в дадения момент, като се отлагат  настоящите проблеми за по-късно. 
Проблемите с аддикацията се появяват, когато стремежът за бягство от реалността, 
свързан с изменение в психическото състояние започва да доминира в съзнанието и 
става централна линия на поведение.  Протича процес, при който човек не само, че не 
решава важните за себе си проблеми, но и изостава в своето личностно развитие.  
 Ученичка от Русия разказва по следният начин за собствените си преживявания, 
свързани с Интернет (http//studik/index.php): ”По-рано аз не разбирах големия си брат, 
който, прибирайки се вкъщи хвърляше чантата и включваше компютъра, 
съединявайки се с Интернет. Пред компютъра той можеше да стои с часове като 
хипнотизиран. Когато се регистрирах и получих своето име в Мрежата, аз започнах да 
се държа по същия начин. Не успявах да изляза навреме за училище и да подготвя 
уроците си, защото прекарвах продължително време в Мрежата. Сутрин ставах рано, 
за да прочета електронната си поща, а вечер спорехме с моя брат кой от нас да влезе в 
чат-а”. 
 Експертните данни помагат да се разберат причините за психическите зависимости на 
потребителите на Интернет. Дълбинното влияние на Интернет върху психиката и 
съзнанието на юношите се обяснява със специфичния ключов момент на „ефекта на 
виртуалната реалност, създаващ усещане за присъствие във виртуалния свят и 
интерактивност – възможност за взаимодействие с обектите, и влияние над тях.  
Основните доводи на специалистите са в тезата, че Интернет удовлетворява 
много съзнателни и несъзнателни потребности на потребителите.   
Бягството в света на фатазиите при трудни житейски ситуации, се превръща в една от 
най-разпространените поведенчески стратегии на съвременните младежи. Например 
компютърната игра се превръща в механизъм за бягство от реалността за голяма част 
от децата и младежите. Вече съществува концепция, че „алкохолът” на 
постиндустриалното общество са наркотиците, а на информационното общество – 
компютърните игри. Най-често срещаното психологическо последствие е постоянното 
увеличаване на времето, прекарано в Интернет, като се пренебрегват ежедневните 
задължения или общуването с близките, появата на депресия без компютъра. Появява 
се раздразнителност и желание за съпротива срещу всички пречки и обстоятелства, 
които биха ограничили достъпа до компютъра. Физическата вреда от продължителната 



употреба на компютъра не е така очевидна, както при повечето зависимости, но има 
своите дълготрайни влияния. Проявите са свързани с безсъние, проблеми със зрението, 
раздразнителност, обездвижване.   
Особена опасност специалистите откриват  в т. нар. „графически чатове”. Докато 
ранното виртуално общуване представлява само по себе си обмен на съобщения, то 
графическият чат се определя като „виртуален дворец”, в който всеки участник е 
представен във вид на графичен образ. Общуването в графическия чат напомня 
непрекъсната забава – участниците непрекъснато пристигат или напускат компанията, 
образите им се смесват, обменят се реплики, посетителите могат да си шепнат един на 
друг, така че да не ги чуват другите, могат приятелски да се потупват по рамото, да се 
отделят в специални виртуални стаи и т.н. Предполага се, че от гледна точка на човек, 
който има проблеми в реалното общуване такава замяна е забавна и необходима. 
Предимствата са в обстоятелствдата, че участниците могат да създадат предпочитан от 
тях образ за себе си, който може да събира чертите, които те биха желали да 
притежават в реалността. Също така анонимността, която въобще е свойствена за 
виртуалното общуване, защитава от разочарования и създава чувство за безопасност. 
Анонимността позволява безопасно да се експериментира със собствения образ, да се 
проиграят във виртуалната реалност собствените фантазии, което в реалния живот в 
повечето случаи е невъзможно. Особено важна е интерактивността, която позволява 
виртуалното общуване и която дава възможност за илюзорно възпроизвеждане на 
реалното живо общуване.  
Изводи: 
Направеният теоретичен анализ за специфичните особености на междуличностните 
контакти в Интернтет позволява да се направят следните изводи:  
1. В Мрежата човекът не е пасивен наблюдател, а действен индивид, който има  

възможност активно да общува по специфичен, „onlain” начин.  
2. Във възрастта на юношеството, когато междуличностните контакти са от особено 

значение за изграждането на стабилност и личностна идентичност, Интернет се 
явява специфичен канал за   междуличностни контакти, който може значително да 
компенсира изолацията в реалния живот. 

3. Общуването в Интернет може да се яви удачна алтернатива за юноши, които 
поради различни причини срещат трудности в общуването в реалния живот и 
често се чувстват самотни и отхвърлени, т.е. Интернет – общуването може да 
компенсира много от дефицитите на междуличностните контакти „offlain”.  

4. Появяват се опасности, свързани с прекомерната употреба на различни по 
характер Интернет – услуги. Тези опасности основно са свързани с формирането 
на Интернет – зависимост, която по сериозност на последствията е съизмерима със 
зависимостите от алкохола и наркотиците. Виртуалното пространство може да се 
използва като стимулант за всички преживявания, което е в основата на 
формирането на Интернет-зависимост. 

5. В Интернет-контактите потребителите могат по специфичен начин да изразят 
своите възгледи, чувства и воля, но и могат да прикрият степента на своята 
искреност и ангажираност. Дори и най-модерните дигитални разделителни 
системи, при които образът на другия се проецира на екрана с максимална яснота 
не могат да заменят директните контакти. Невербалните сигнали, които се явяват 
мощен информационен източник за преживяванията и индикатор за проявите на 
емпатия губят доминиращата си роля в общуването. В този смисъл Интернет 
променя усещането зо близост и уединение с другите човешки същества. 

В заключение ще добавим, че не по-малко важен е  и фактът, че Интернет способства за 
тиражирането на еднакви ценности, предимно западни, тъй като Западът е най-мощният 
потребител и разпространител на Мрежата. Съвременният човек все по-често е затормозен 
в избора си на това, което желае като лично достояние. Особено чувствителни към тези 



влияния са юношите.  Задълбочава се и неудовлетвореността от наличния ценностно-
психичен статус, което подтиква към бърза промяна в ценностните предпочитавия и 
некритичност към това, което се възприема. Темпът на връхлитане на новите ценности 
изостря съзнанието за неудовлетвореност от наличното, постигнатото и придобитото. В 
случая считаме, че не става въпрос за вещомания, а за вътрешни състояния на личността, 
пред която се демонстрират нови, разнообразни перспективи. 
Лавинообразно нарастващото разпространение на Интернет – потреблението сред една от 
най-активните групи от  населението – юношите, налага непрекъснато обогатяване на 
емпиричните данни, свързани с комплексните влияния на Интернет върху личността и 
свързаните с тези влияния психологически последствия.  
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В процесите на общуване комуникативността на посланията придобива значими от 
социалнопсихологична гледна точка измерения, които се проектират в когнитивната, афективната, 
оценъчната и поведенческата страна на междуличностните интеракции. Всяко комуникативно 
послание може да се разглежда като “пакет” от символи, които характеризират потербностите, 
чувствата, нагласите и интенциите на всеки човек и достигат до партньора в общуването посредством 
специфични вербални и невербални знаци. 
Във фокуса на доклада е проблемът за семиотичната същност на комуникативното послание и 
неговата четириизмерна структура, включваща информационно-съдържателен, афективно-оценъчен, 
себепредставящ и апелативен компонент. Заедно с краткия анализ на видовете послания, които се 
обменят в общуването, специално място се отделя на т.нар. фигуративни езикови символи 
(метафори), използвани в масовата комуникация, по-точно – във вестници, излизащи в България,  
Русия  и Съединените Щати, отразяващи събитията от 11 септември 2001 г. 

 
In communication processes the different appeals of messages exchanged between partners become 
exclusively important on social and psychological point of view. This diversity of appeals actually come out of 
a message dimensions that are projected on different sides of interpersonal interactions – e.g. cognitive, 
affective, evaluative and behavioral ones. Each communication appeal could be revealed as a “package” of 
symbols connected with needs, feelings, attitudes and intentions of humans that touch the communication 
partners through specific verbal and nonverbal figures. 
The central topic of this paper is the semiotic nature of communication messages and their four-dimensional 
structure, which includes information-content, affect-evaluation, self disclosure and appeal component. 
Together with a brief analysis of different types of messages exchanged in communication a special attention 
is drawn to figures of speech used in mass communication, especially – in newspapers editorials printed in 
Bulgaria, Russia and the United States in concern with the events of 09/11.  
 

В съвременната психология няма съмнение, че освен дарба, общуването с другите 
хора е и умение, което със сигурност може да се развива и усъвършенства, стига човек да 
има желае. Затова и един от най-често задаваните въпроси, който не спира да вълнува 
изследователите на човешките взаимоотношения, е свързан със същността на 
междуличностната комуникация и с възможностите тя да бъде оптимизирана. В процеса 
на междуличностното общуване голяма част от предаването и получаването на 
информация се осъществява естествено по вербален път. Това, разбира се, не означава, че 
общуването се свежда единствено до линеарен обмен на езикови съобщения с 
информационен характер. Реалните човешки взаимодействия се ситуират в определен 
пространствен, времеви, социален, културен и психологичен контекст [4].  
Всяко комуникативно послание представлява единство от множество силмволи и знаци от 
вербален и/или невербален произход или особен “пакет”, който превръща общуването в 
сложен и уникален по своята същност процес. Анализирайки етиологията и семиотиката 
на комуникативните послания, обменяни в хода на междуличностните интеракции, 
Лангер, фон Тун и Тауш (1981), стигат до извода, че комуникативността и интегративният 
характер на тези посланията е възможна благодарение на тяхната четириизмерна 
структира, включваща информационно-съдържателен, афективно-оценъчен, апелативен и 
себеразкриващ компонент [12].  
Каква е същността и ролята на тези компоненти за установяването на конструктивни, 
успешни и ефективни както междуличносни, така и масмедийни взаимодействия, е един 
твърде сериозен изследователски въпрос. Защото имплицитно в него се включва и още по-
глобалният проблем за интегративността на човешката комуникация [5]. Макар и 
накратко, в доклада ще направим опит не да предложим еднозначно решение на този 
проблем, а по-скоро да маркираме някои възможни интерпретации, които могат да бъдат 
използвани при неговото дебатиране като дадем пример и от собствени изследвания.  



 
Информационно-съдържателен компонент на комуникативното послание 

Природата на този компонент може да бъде обяснена с факта, че всяко 
комуникативно послание съдържа определена информация по дадена тема. Или, 
информационните единици за дадени факти от действителността се “кондензират” в 
посланието като намират определен логичен, вербален или невербален израз, на който 
хората приписват определено значение. Или, с други думи казано “под информационно-
съдържателен компонент на посланието се разбира целенасоченият обмен на 
информационни единици под формата на факти, аргументи, тези, мнения. Това е обмен, 
който често се осъществява в контекст, лишен от емоционални конотации” [14]. 
Осъществяването на съдържанието на този компонент удовлетворява едновременно три 
изисквания: възможност за създаване и кодиране на информация; необходимост от 
предаване/споделяне на тази информацията и естествено нейното използване [5]. 

Комуникативността на посланията е силно обвързана с въпроса как да се 
структурира, организира и обменя определена информация без да се създават 
комуникативни нарушения и бариери. Постигането на взаимно разбиране и убеждаване в 
междуличностните взаимодействия, което е и една от основните цели на комуникацията, 
както и осмислянето на информационни съобшения в различните средства за масова 
комуникация (СМК), може да се осъществи на основата на спазване на няколко основни 
принципа при организирането на комуникативното послание [5, 11, 12]. 

Първият от тях е свързан с еднозначност и яснота при формулиране на посланието. 
Необходимо е както вербалният код, така и невербалните знаци, с помощта на които се 
изгражда определено послание, да са еднозначни и идентично разбираеми за участниците 
в интеракциите, за да се гарантира взаимно разбиране. За нас е извън съмнение, че този 
принцип е особено съществен както за междуличностната, така и за масмедийната 
комуникация. Ако обаче това изглежда себепонятно на равнището на междуличностното 
общуване [3], то не е толкова очевидно при СМК, особено, ако се има предвид масовата 
комуникация в междукултурен план. Общуването чрез СМК се усложнява още повече 
поради невъзможността на практика нито точно да се идентифицира аудиторията, към 
която е насочено съобщението, нито пък при изготвянето му да се заложи на 
индивидуализация на подхода. И накрая, кулминацията в затрудненията при изготвяне на 
еднозначни и ясни послания се проявява в междукултурните аспекти на масовата 
комуникация. И това не е изненада, тъй като в този тип общуване освен 
интериндивидуалните, се привнасят и междукултурните различия. Проблемът обаче се 
заключава в това, че независимо дали сме „за” или „против”, Европа се обединява и 
съвременната комуникация се глобализира най-вече чрез различните СМК, което поставя 
все по-сериозно актуалният въпрос за междукултурните аспекти на комуникацията [5]. 

Принципът на адекватно структуриране на посланието включва съблюдаването на 
определени логико-граматични правила при формирането и организирането на 
комуникативните послания. Например, необходимо е да се съхранява последователността 
и да се експлицират адекватно причинно-следствените връзки в структурата на 
информацията; да се спазват логическите паузи и ударения при вербализиране на факти, 
аргументи и мнения; или най-общо, посланията да са формирани така, че да запазват 
смисловото единство и цялост на съобщението.  

Третият принцип засяга караткостта и точността на посланието. При обмен на 
информация, особено от вербален характер, лаконичността при формулиране на 
комуникативните послания е по-адекватна и се предпочита пред тяхното обстоятелствено 
експлициране, защото това дава възможност за по-честа обратимост в междуличностните 
взаимодействия – смяна на комуникативните позиции, от комуникатор в реципиент и 
обратно. Тясно свързана с този принцип е и необходимостта от формиране на умение за 
придържане към конкретната тема – непосредствен предмет на комуникативното 
взаимодействие. Дискутираният принцип е не по-малко важен и за медийната 



комуникация. Нещо повече, към психологичната му същност се прибавят и причини от 
друго естество: Телевизионният и радио-ефирът са много скъпи, а обемът на печатните 
издания е строго ограничен.  

И накрая не по-малко съществен е принципът на емоционална наситеност на 
посланието. Обикновено, само чисто фактологичната страна на обменяните в процеса на 
общуване послания не е достатъчна, за да се предизвика и поддържа взаимен интерес 
между взаимодействащите партньори. Затова в комуникативните стратегии се включват и 
допълнителни езиково-стилистични и невербални средства, които провокират не само 
когницията, но и емоциите на участниците в общуването. Например, към стратегиите за 
допълнителна емоционална стимулация в живото общуване се отнася  използването на 
езика на тялото, включително на доброжелателните интонационни модели, като и 
оперирането с т.нар. “фигуративен език” [11]. Той се оказва изключително полезен в 
медийната комуникация, особено при предаването на актуални новини, дискутиращи 
съществени и едновремено с това неясни социални и политически събития [6]. 
Ще дадем пример с резултатите от индуктивния анализ на характерните фигури на речта, 
използвани в редакционните материали в течение на една година (12.09.01 – 12.09.02) в 
три добре известни всекидневника в три култури. Става въпрос за вестниците „Сега”, 
“Известия” и ”Ню Йорк Таймс”, в които използваните характерни метафори се обособяват 
в следните области: 
 

в. „Сега” в. “Известия” В. ”Ню Йорк Таймс” 
1. Време, хора и история: 

„След 11 септември 
Америка никога няма да е 
същата” 

2. Трагедията от 11.09 и 
същност на тероризма: 
„Целият свят е потресен” 

3. Паника, страх и тре-
вожност: „Заразата на 
масовия страх” 

4. Военна сила, между-
народна подкрепа и борба 
срещу терора: 
„Колективен контра-удар 
срещу тероризма” 

5. Обществената реакция 
на войната в Афганистан 
и Ирак: „Войната е една 
голяма лъжа” 

6. Силата и решимостта 
на Америка: 
„Американците застанаха 
като един срещу 
заплахата” 

7. Значение на събитията 
от 11.09 за България: 
„България предоставя 
небето си на Съединените 
Щати” 

8. Възпоменание, емпатия и 
респект: „Ню Йорк 
потъна в  мълчние три 
пъти”   

1. Позицията на Русия: 
“Русия да се определи в 
новата межд-народна 
координатна система” 

2. Новата доктрина на 
САЩ: “Америка ще 
отговори на атаките 
сякаш й е обявена война” 

3. Отбелязвяне на 
годишнината от 11 
септември: 
“Американската трагедия” 

4. Покровителство на 
тероризма: “Сблъсък 
между ислямския Изток и 
християнския Запад” 

5. Справяне с тероризма: 
“Американските военни да 
се настроят на продъл-
жителна битка срещу 
тероризма” 

6. Антитерористична 
коалиция: “Коалиция, 
водена от САЩ” 

7. Глобализация и 
безопастност: “Единно 
информационно простран-
ство” 

8. Религиозен фанатизъм и 
терорист №1: ”Религиозен 
фанатизъм на световното 
болшинство на бедните” 

9. Същност на тероризма: 
“Международният 
тероризъм се отличава с 
непредсказуемост и безпо-
щадност, срещу него са 
безсилни военните 

1. Утеха и обновление: 
Издържливостта на 
Америка: „Герои посред 
ужаса” 

2. Опазване на небето: 
Сигурност на родината, 
нов терор: „Спектърът  
на биологичния терор”  

3. Възмездие и предот-
вратяване:” Да ка-
либрираме използването 
на сила” 

4. М-р Буш и изискванията 
на лидерството: 
„Несигурният тромпет” 

5. Истински съюзници: 
Проблеми с Афганистан, 
Пакистан и Саудитска 
Арабия: „Заграбване на 
властта в Пакистан” 

6. Тероризъм и терористи: 
Войната срещу Америка: 
„Скритите досиета” и 
„Портрет на терорист” 

7. Ню Йорк/Ню Йорк: Как 
да запълним дупката при 
Кота Нула: 
„Психологични рани за 
години напред” 

8. Секретност и 
деформирано право-
съдие: Човешки свободи, 
тероризъм и консти-
туция: „Напрежение  
между свобобоата и 
сигурността” 



доктрини 
 
Без да се впускаме в подробности, струва си да се отбележи, че само от 

представената по-горе феноменология на метафоричния език, става ясно, че българските, 
руските и американските читатели ще извлекат по-различен смисъл за едно и също, 
безспорно значимо събитие, каквото са терористичните атаки срещу Ню Йорк на 11.09.01. 

 
Афективно-оценъчен компонент на комуникативното послание 

Докато в своя информацинно-съдържателен компонент посланието придобива измерения, 
намиращи непосредствено отражение в когнитивната сфера, в своята комуникатияна 
същност, то кореспондира пряко с афективно-оценъчната сфера на участниците в 
комуникативната ситуация. “Значението на информацията, чрез която се експлицира 
лично отношение към партньора в рамките на едно комуникативно послание, се състои не 
само в оказване на моментно въздействие върху емоционалната сфера на индивида. В по-
далечна перспектива, информацията, която личността извлича от този компонент на 
посланията, се интегрира в нейната Аз-концепция” [12, с. 156 ]. 
Интересът към този компонент на посланието нараства през последните години. 
Изследванията в тази насока са от голямо значение за социалните и поведенческите науки 
– психология, педагогика, управление на организациите, социален мениджмънт и др. Едно 
от съвременните схващания за формирането на личността, например, се основава на 
разбирането, че равнището на формираност и интегрираност на личността е резултат не 
само от научаването на социалните норми, правила и ценностни ориентации, а е и продукт 
на възприемане, преработване и съхраняване на информация за себе си и структурирането 
й в Аз-схемата.  
Този компонент на посланието, чрез който се изразява определено отношение към 
партньора в общуването, съдържа две различни измерения, изразени чрез т.нар. 
имплицитни и по-рядко – експлицитни, “Ти-послания” и “Ние-послания”. Типовете 
отношения най-добре могат да се опишат чрез дименсиите приемане/равноправие – 
отхвърляне/омаловажаване ценността на другия и упражняване на контрол/протекция – 
осигуряване на свобода на избора [14]. 
Цитираните от фон Тун типови отношения, характерни за междуличностните 
взаимодействия, лесно могат да се трансферират и в медийната комуникация. Например, 
когато новините са „направени така”, че експлицират уважение към политическо решение, 
взето в друга култура, макар и трудно разбираемо за нашата, очевидно подобна 
толерантност можем да отнесем към положителния полюс на дименсията  приемане/ 
равноправие/ - отхвърляне/омаловажаване ценността на другите. Отношенията на 
приемане в процеса на комуникация се отличават с доверителност и тактичност, и което е 
особено интересно – с очакване за взаимност (реципрочност).  
Отрицателният полюс в тази дименсия е отхвърлянето. То се изразява в отсъствие на 
равноправие между общуващите страни. Като пример за подобна нетолерантност от езика 
на американските СМК можем да дадем относително честата употреба по телевизията и в 
пресата на фразата „балканизираща се бюрокрация” като нарицателно за нещо 
неработещо или още по-общо – нещо лошо.  

 
Себеразкриването като компонент на комуникативното послание 

Не е възможно осъществяването на ефективна комуникация – независимо дали на 
междуличностно или масово равнище, без това да е свързано с определено себеразкриване 
от страна на участниците. В широк смисъл себеразкриването в междуличностните 
взаимодействия означава изпращане на такива комуникативни послания, които 
информират за определени аспекти от собствената ни личност. Например, като казваме 
“Не мисля, че външната политика на страните членки на Европейския съюз е пример за 
единна европейска външна политика”, ние разкриваме личното си мнение и показаваме 



начина, по който мислим за определено събитие. Комуникативни послания от типа 
“Потресени съм от това, което се случи на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк” са проекция 
на определени емоции, които предизвикват у нас терористични събития, характерни за 
най-новата история на нащата цивилизация. Интересен е въпросът за принципите, от 
които се ръководи процесът на себеразкриване във междуличностните взаимодействия. 
Вердербър и Вердербър обобщават четири ръководни принципа на себеразкриването [1]: 

1. Човек откровено споделя такава информация, каквато би желал да получи от 
другите. Когато хората разберат повече един за друг, те започват да споделят 
информация, която в съответната култура е прието да се споделя между хора, 
намиращи се в определени отношения помежду си.        

2. Откровенността в споделянето и себеразкриването се установявава 
постепенно. Някои хора започват да се чувастват неловко, когато степента на 
себеразкриване от страна на партньора превишава техните очаквания. 
Интересното е, че става въпрос не за спонтанна първоначална откровеност, а за 
установяване на такава в по-късните етапи на взаимоотношенията [10]. 

3. Себеразкриването продължава само тогава, когато намира реципрочност у 
партньорите  в общуването. Психологични изследвания показват, че хората 
имат определени очаквания за постигането на равновесие в себеразкриването. 
Когато то очевидно не е взаимно, участниците в комуникацията е необходимо да 
се замислят за предела на собствената си откровеност и откритост [9]. 

4. Информация от личен и интимен характер се подава само, когато се прецени, че 
това е допустим и разумен риск. Процесът на себеразкриване обикновено е 
свързан с определен риск. Този риск е малко вероятен, когато между 
взаимодействащите страни се установят доверителни отношения [1]. Както казва 
Рихтер “да бъдеш добър, да не искаш прекалено много, да се подчиняваш, да 
потискаш гнева и сексуалността си – всичко това са изисквания, които трудно се 
интериоризират от индивида и от които всъщност зависи, дали личността ще се 
се адаптира в обществото и ще се чувства добре” [13, c.80].  

Как се себеразкриваме? Съществува ли и противоположният феномен – 
„себескриване”? Кой са механизмите и техниките да предствим пред другите силните и да 
скрием от тях слабите си страни?  

Многообразието от техники за себепредствяне може да се раздели на два вида: В 
зависимост от това, дали съществува желание или стремеж за акцентиране върху 
собствените положителни качества и силни страни, или за “маскиране” – прикриване на 
недостатъци и слабости, говорим за техники за предствяне в най-благоприятна светлина 
и за фасадни техники, т.нар. феномени на маскиране [2]. Основната цел и на двата вида 
техники е постигането на успех в междуличностното общуване. Само, че средствата са 
различни: Ако при първия тип техника индивидът се стреми към утвърждаване на 
основата на позитивното у себе си, което вярва, че ще се хареса на другите и те ще го 
приемат, то при използването на фасадните техники, индивидите се ръководят най-често 
от желанието си за избягване на неуспех или от страха от него.  

Отново бихме казали, че не е толкова трудно основните принципи на 
себеразкриването в междуличностното общуване да се екстраполират към масовата 
комуникация.  Нека дадем за пример с развитието на посланията в СМК от времето на 
„студената война” или, когато Европа беше разделна от т.нар. „желязна завеса” през 
годините на „перестройката” до днес, когато „демокрацията е необратима”. 

По отношение реализацията на тези принципи в сферата на масовата комуникация 
можем да кажем, че е изминат дълъг път – от скриването на информация с голяма 
значимост или умишленото избягване тя да бъде обявявеха като „гореща новина” 
(например, стъпването на американски австронавти на Луната през юли 1969 или аварията 
в ядрената централа в Чернобил прз април 1986) до отразяването на събития, които само 
до преди 10, даже по-малко години, биха били невъзможни (например, подробна 



информация в СМК по спасителните операции от американски и английски екипажи на 7-
членния екипаж, хванат като в капан в аварирала руска подводница в Тихия океан през 
юли 2005). 

Смятаме, че на равнището на масовата комуникация изграждането на образ (image 
making) на държавата, както и на личности от публичното пространство, може да се 
третира като аналог на компонента себепредставяне, опериращ на междуличностно 
равнище. И което е още по-важно, и в този случай можем да говорим за прилагане на 
двата типа техники – за представяне в най-добра светлина и за маскиране. За да избегнем 
риска от политизирането на този момент, само ще споменем, че преди събитията от 1989 
г. у нас повече се разчиташе на фасадните техники. Може би и поради факта, че нямаше 
подготвени специалисти по изграждане на образ (image-makers). Казано по-просто, 
добрият имидж акцентира върху реално съществуващи позитивни характеристики – 
високо ценени от социална гледна точка, независимо дали се отнася за държава или 
конкретен индивид.  

 
Апелативен компонент на комуникативното послание 
Този последен компонент е пряко свързан с проблема за въздействието, което дадено 
комуникативно послание оказва върху участниците в общуването и с поведенческите 
реакции, които то мотивира у тях. В този контекст се вписва и проблематиката за 
социалнопсихологическите феномени като власт, влияние, лидерство, манипулация. 
 Комуникацията почти винаги цели оказване на определено въздействие върху 
партньора и медииране на взаимно влияние. Чрез първите три компонента на посланието 
– информационно-съдържателен, афективно-оценъчен и себепредставяне – ние изразяваме 
мненията, оценките, чувствта и емоциите си към реалността, в която живеем, с нейните 
явления и факти, към другите, с които общуваме и към самите себе си. Функцията на 
апелативния компонент на комуникативното послание е да въздейства, да провокира 
изявата на поведенчески реакции или да предотвратява настъпването на определено 
поведение. Апелът е “двигателят”, движещата и най-динамична страна на посланията, 
които обменяме в процесите на комуникация. От психологична гледна точка, безспорно, 
най-силен интерес предизвиква въпросът за видовете апели, които биха могли да да се 
съдържат в посланията в процеса на общувне и за техните възможности да комуницират 
влияние. 
Хмбургската група изследователи на човешките отношения – Лангер, Шулц фон Тун, 
Тауш и Тауш, разграничават три вида апели, които медиират най-голямо влияние и 
въздействие в контекста на директните междуличностни интеракции. Това са скритите 
(имплицитни) апели, парадоксалните апели и откритите (експлицитни) апели [12].  
Скрити (имплицитни) апели. Не е тайна, че посредством думите или чрез използване на 
други средства за предаване на информация може да се повлияе или въздейства върху 
поведението на хората. По-малко известно е, че това влияние може да се осъществи 
непреднамерено, без да е било цел в процеса на общуване. “Хората могат да изразяват 
подсъзнателните си желания по индиректен начин, създавайки условия за установяването 
и утвържадаването на определен емоционален климат, който кара другите да реагират, 
изпълнявайки тези желания” [14, с. 221]. 
Често в своите комуникативни възможности имплицитните апели са много по-ефективни 
от експлицитните, защото провокират емоционалната сфера на реципиента и мотивират 
изявата на поведение или реакции, които са в консонас със скритите в този компонент на 
посланието желания. Тези апели са обаче и вид защитен механизъм на личността. 
Рекламните послания, излъчвани от различните СМК, също съдържат имплицитни апели, 
чрез които обаче наред с емоциите се провокира и когницията на реципиентите.  
Парадокаслни апели. Съвсем естествено е, апелите да се формулират така, че чрез тях да 
се медиира въздействие, целящо изява на реакции или поведение в желана за 
комуникатора посока. Още Адлер насочва своето внимание към т.нар. парадоксални 



апели. Такива са онези апели, които целят да провокират реакции и поведение, 
противоположни на онези, които в действителност желаем да внушим [7]. Подобни 
ситуации често се създават във всекидневните човешки взаимоотношения. Например, ако 
малко дете не иска да се храни, често майка му казва, че храната не е за него и то не бива 
да я докосва. Ефектът на пръв поглед е шокиращ: детето направо се нахвърля върху 
храната с широко отворена уста! И възрастните, подобно на децата се противопоставят на 
определени изисквания и желания на другите. И това е така не защото смятат, че не могат 
да ги изпълнят, а защото ги възприемат като недопустимо посегателство върху 
собствената им свободна воля. Следването на такива чужди изисквания и желания не 
рядко се приема и като признание за лично поражение.  
Открити (експлицитни) апели. Отвъд манипулацията и упражняването на скрито влияние 
се намират откритите, явните апели. Изпращането, получаването и реагирането на такива 
послания способства за дефинирането на ясни, честни и конструктивни граници и 
отношения в процеса на общуване. Директно изразените желания и изисквания са един от 
най-важните стълбове на ефективната и убеждаващата комуникация [8]. Често обаче 
хората пренебрегват възможностите на откритите и вместо това прибягват до 
използването на скрити или парадоксални апели. Кои са причините да се избягват 
откритите апели в междуличностните отношения? 
На първо място, това е срахът от себеразкриване. Формулирайки ясно собствените си 
интереси и желания, “поемаме риска” да покажем пред другите това, което в 
действителност сме, а  може би и да бъдем наранени. Втората причина е страхът от отказ. 
Във всички случаи, когато формулираме изискванията си ясно и открито, съществува 
възможност да получим отказ, намеренията ни да бъдат отхвърлени. А това често се 
преживява като лично поражение и неуспех. На трето място, това е опасението, че не 
даваме достатъчно голяма свобода за избор на другия. И накрая, може би последната 
причина се корени в това, че директно заявените изисквания означават ясно деклариране и 
поемане на отговорност за последиците от тях за себе си и другите. Ето защо понякога, 
дори несъзнателно  предпочитаме индиректните апели като стратегия за избягване на 
отговорност. 
Навлизането на новите, и по-специално – на дигиталните технологии, открива още по-
големи възможности за развитие на комуникацията. Според нас, няма място за 
скептицизъм, защото съвременните технологии благоприятстват появата на нови 
вазможности без да унищожават старите. Нещо повече: от опита си в електронната 
комуникация хората могат да научат много за правилата на взаимодействие и да пренесат 
тези познания в живото общуване. По този начин ще се повиши комуникативната 
компетентност, а тя е сигурен залог за успех.  
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Представят се резултатите от изследване на половите роли и разпределението на ролите в 
семейството, проведено в Софийска и Благоевградска област през 2004-2005 г. Съществува връзка 
между атрибутирането на маскулинни и феминни качества на себе си, и определянето на това кой от 
семейните партньори трябва да се занимава с възпитанието на децата, материалното обезпечение и 
емоционалния климат в семейството, организацията на развлеченията, поддържането на дома и други 
роли, свързани със семейния живот. 
 
This paper presents the results from a study of gender roles and of the allocation of the roles in the family 
carried out in the regions of Sofia and Blagoevgrad in 2004 – 2005.  There is a connection between the self-
attribution of masculine or feminine characteristics and the opinion who is this one of the conjugal partners 
who has mostly to bring up children, to finance the family, to maintain the emotional climate in the family, to 
organize the entertainments, to keep house, etc. 
 
Въведение  
Полът е комплекс от репродуктивни, соматични, поведенчески и социални 
характеристики, определящи отделния индивид като мъж или жена [7]. Прави се 
разграничение между психичен пол (gender) и биологичен пол (sex) [3, с. 19]. Биологичният 
пол на едно лице е специфициран от половите хромозоми [15, с. 422] и описва анатомически, 
хормонални и физиологически особености на мъжете и жените [9, с. 177]. Психичният пол се 
отнася до черти, норми, стереотипи и роли, типични или желани за мъже или жени [16, с. 5]. 
При мнозинството хора психичният пол, собствената полова идентичност съответства на 
биологичния [15, с. 428]. За биологическата разлика Х. Хофстеде използва термините мъжки и 
женски; за социалните, културно определени роли – мъжественост и женственост [12, с. 111]. 
Фактори за формиране на психичния пол 
Съзнанието за полова принадлежност се формира у детето на 1,5 годишна възраст, като се 
свежда до неговата обща самооценка, че е момче или момиче [3, с. 26]. Половата идентичност 
е вече определена до 3-4 годишна възраст и после е трудно да се промени [15, с. 430]. От 
раждането си детето се сблъсква с различно отношение в зависимост от половата си 
принадлежност. Момчетата са стимулирани да играят физически по-активни и по-
агресивни игри. Половите стереотипи възникват към 3-годишна възраст [3, с. 24]. Децата от 
тази възраст забелязват, че военни, полицаи, пожарникари и др. са предимно мъже, а 
медицински сестри, учители и др. са предимно жени; осъзнават, че момичетата 
обикновено играят с кукли, а момчетата – с технически играчки [5, с. 72]. Половите 
стереотипи се зараждат в предметната дейност, чрез изразяване на предпочитание за 
действия с определен тип играчки, като възрастните насърчават поведение, което се 
вписва в обществените представи като адекватно за поведението на съответния пол и 
порицават поведението, което противоречи на тези обществени представи [3, с. 28]. 
Социалните очаквания и вярвания за поведението и характеристиките, подходящи за жени 
и мъже, са стабилни и трайни [13]. В хетерогенна културна ситуация различните системи от 
свързаните с пола правила и вярвания са по-гъвкави, отколкото в хомогенна културна 
ситуация, където са по-строги и ограничаващи [2, с. 58]. Ролята на пола, която е приета в 
дадено общество, се предава на следващото поколение чрез социализацията в 
семейството, училището, приятелската група, медиите. В реклами виждаме жената като 
добра домакиня, любяща съпруга, всеотдайна майка. Съпругът е представен съответно 
като преуспяващ бизнесмен, прилежен работник, спортист.   
Видове полови стереотипи 
Полови роли са културните очаквания за начините, по които мъжете и жените би трябвало 
да мислят и да постъпват [15, с. 429]; социални стандарти, предписания, стереотипи, на които 



човек трябва да съответства, за да го признаят за мъж или жена [8, с. 164]. Половият стереотип 
е опростен, устойчив, емоционално украсен образ за поведението и чертите на характера 
на мъжете и/или жените. Съществуват няколко групи полови стереотипи: стереотипи за 
маскулинност-фемининност; представи за разпределението на семейните и 
професионалните роли между мъжете и жените; стереотипи за спецификата на 
съдържанието на труда на мъжете и жените [10, с. 143-144]. Маскулинност се наричат 
нормативните представи за соматически, психически и поведенчески свойства, 
характерни за мъжете [9, с. 177]. Обобщените представи за типичното за жената поведение 
очертават характеристиките на фемининния стереотип [3, с. 28]. До към 1970 г. психолозите 
са разполагали маскулинноста и фемининноста на противоположните полюси на 
едномерен континуум [14]. По-късно се приема, че маскулинността и фемининносттта 
представляват независими континууми, т.е., високото ниво на "фемининност" не винаги е 
свързано с ниско ниво на "маскулинност" [17]. Андрогинност е състояние на едновременно 
наличие на мъжки и женски качества [11]. В маскулинните полови стереотипи се включва 
предпочитанието на децата към технически играчки, мъжки дрехи, а във фемининните 
стереотипи – предпочитание към кукли, женски дрехи [3, с. 28]. На маскулинността се 
приписват творчески и инструментални черти на личността като активност, 
доминантност, увереност в себе си, агресивност, способност за лидерство и др. 
Фемининността се свързва с характеристики като зависимост, тревожност, емоционалност и др.  
В представите за разпределението на семейните и професионалните роли между мъжете и 
жените за жената най-значимата социална роля се счита ролята на домакиня и майка; на 
нея се възлага отговорността за взаимоотношенията в семейството [10, с. 143-144]. През 
Средновековието жените се свързват с грижата за децата или с образа на сексуални 
съблазнителки [16, с. 8, 42]. Значимостта на ценността "възпитание на децата" е по-висока при 
жените в България [1, с. 74]. На мъжа се приписва включеност в обществения живот, успех в 
професията, отговорност за материалното обезпечение на семейството [10, с. 144]. 
Традиционите полови роли определят мъжете като осигуряващи прехраната на 
семейството, състезатели, закрилници, а жените – като зависими, подкрепящи и 
емоционално отзивчиви. Феминизмът цели разчупването на тези традиционни полови роли на жените [2, с. 58].  
Традиционните представи за спецификата на съдържанието на труда определят, че 
женския труд е в обслужващата сфера, здравеопазването, образованието, че жените са по-
скоро изпълнители, а мъжете заемат ръководни длъжности [10, с. 144]. Най-мъжествените 
професии са инженери/учени. Най-женствените професии са служители в канцеларии 
(офиси) и неквалифицирани работници [12, с. 119].  
Стереотипите за ролите на мъжете и жените в обществото са започнали да се променят. 
Жените, дори омъжените с деца, все повече постигат професионални успехи и напредват в 
кариерата, работят в сфери традиционно доминирани от мъжете като армия, полиция и др., а 
мъжете поемат повече отговорности, свързани с домакинството и отглеждането на децата.  
Съществуват три типа семейства според характера на разпределението на семейните роли. В 
традиционните семейства всички домашни задължение строго се разделят на “мъжки” и “женски”, и 
голяма част от тях изпълнява жената. В егалитарните семейства семейните роли не са разделени на 
“мъжки” и “женски”, съпрузите се сменят взаимно в тяхното изпълнение. В семействата от 
промеждутъчен тип няма изразен типичен вариант на разпределение на ролите в семейството [6, с. 273]. 
Методология 
(1) Хипотезата на изследването предполага, че са се запазили традиционните стереотипи 
за половите роли на жената, като занимаваща се с възпитанието на децата, и за мъжа като 
отговорен за материалното осигуряване на семейството, но по-възрастните хора вероятно 
считат, че тези полови роли се разпределят между двамата съпрузи, тъй като резултати от 
научни изследвания свидетелстват за по-слаба изразеност на половия стереотип при 
старите хора [4, с. 49].  
(2) Предполагаме, че са налице различия между половете, между сключилите брак и 
неженените, както и между християни и мюсюлмани, относно стереотипите им за 



половите роли. Считаме, че най-силно изразени са междуетническите различия, тъй като 
те са свързани и с културни и религиозни различия по посока на по-традиционни 
стереотипи за половите роли в мюсюлманската общност и по-егалитарни в християнската.  
(3) Предполагаме, че съществува връзка между атрибутирането на маскулинни и феминни 
характеристики на себе си, и определянето на това кой от семейните партньори трябва да 
се занимава с възпитанието на децата, материалното обезпечение и емоционалния климат 
в семейството, организацията на развлеченията, поддържането на дома и други роли, 
свързани със семейния живот. 
За проверка на посочените хипотези една от използваните методики е въпросник на 
Сандра Бем за половите роли. Bem Sex Role Inventory (BSRI) е създаден през 1971 г. и 
оценява маскулинността и фемининността чрез самоотчета на изследваните лица за 
притежаването от тях на стереотипи за мъжки и женски личностни характеристики. 
Въпросникът се състои от 60 айтема (20 айтема - стереотипи за мъжа като “амбициозен, 
независим”; 20 айтема за стереотипи за жената като “нежна” и 20 айтема за неутрални 
характеристики като “щастлив”). Наличието едновременно на много маскулинни и много 
фемининни характеристики означава андрогиния; малко фемининни и малко маскулинни 
характеристики, приписвани на себе си, означават недиференцираност; много маскулинни 
и малко фемининни характеристики означават маскулинност; малко маскулинни и много 
фемининни качества означават фемининност. Прилага се при лица над 14 години до 65 
години [14]. Преведена е руската адаптация на методиката на С. Бем, според която 
изследваните лица отговарят само с “Да” и “Не” дали притежават всяко качество и въз 
основа на сумата от отговорите “Да” по всяка скала се изчислява бал по нея [6, с. 277-280]. 
За различни етноси надеждността на методиката на Бем варира над 0,77 за всяка скала 
[13], за настоящата извадка αмаскулинност= 0,86, а αфемининност = 0,88. 
Използва се и въпросникът на Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман и Е. М. Дубровская (1987) за 
разпределението на ролите в семейството, който се състои от 21 айтема, описващи 
моменти от семейния живот, всеки с по-четири варианта на отговор – дали поведението е 
характерно само за мъжа; само за жената в семейството, или и за двамата, но все пак е по-
характерно за мъжа/жената. Айтемите са групирани по 3 в седем сфери от семейния 
живот: възпитание на децата; материално обезпечение на семейството; поддържане на 
емоционалния климат в семейството; организация на развлеченията; изпълняване ролята 
на домакин/домакиня; отговорност за удовлетвореността от интимните отношения; 
организация на семейната субкултура [6, с. 272-273; 292-297]. 
Изследвани са 164 човека в края на 2004 г. и началото на 2005 г. От тях - 67 мъже  и 97 
жени; 44 неженени, 103 женени, 8 разведени и 9 вдовци; 127 християни и 37 мюсюлмани. 
От 14 до 25 години са 69 изследвани лица, а от 26 до 72 години са 95 изследвани лица. 54 
са студенти по психология и социални дейности І, ІІ и ІІІ курс в ЮЗУ “Неофит Рилски” – 
Благоевград; 52 са жп работници по гарите в Софийска област; изследвани са и жители на 
селата в Благоевградска област Брезница (N=37; всички мюсюлмани) и Мосомище (N=11), 
и град Гоце Делчев (N=10). Изследваните в Благоевградска област са интервюирани със 
следните въпроси: “Как възпитавате децата си; Как са разпределени задълженията 
вкъщи”. 
Анализ на резултатите 
12,2% от изследваните лица са с изразена маскулинност по теста на С. Бем, 68,3% са с 
изразена андрогинност и 19,5% са с изразена фемининност. От изследваните мъже 20,9% 
са с изразена маскулинност; 71,6% са с изразена андрогинност и 7,5% са с изразена 
фемининност. От изследваните жени  6,2% са с изразена маскулинност; 66% са с изразена 
андрогинност и 27,8% са с изразена фемининност. Най-често изследваните лица заявяват, 
че притежават маскулинните качества “защитава своите убеждения” (42%) и “разчита 
само на себе си” (41,4%), а от фемининните качества - “обича децата” (61,4%); “добър” 
(56%); “внимателен към другите” (51,4%); “състрадателен” (50%); “доверчив” (48,7%); 
“верен”, “съчувстващ” и “разбиращ” (по 46,7% всяко); “отстъпчив”, “весел” и “готов да 



утеши другите” (по 42% всяко). Неутрални качества, които изследваните най-често 
заявяват, че притежават, са: “искрен” (60,7%); “готов да оказва помощ” (60%); “честен” 
(58,7%); “добросъвестен” (49,4%); “дружелюбен” (48,7%); “тактичен” (46,7%); “вежлив” 
(46%); “умее да се приспособява” (44%); “приятен” (42,7%) и “сериозен” (42%).  
Таблица № 1 Процентно разпределение на отговорите на изследваните лица относно 
възпитанието на децата 
 Кой в 

семейството 
трябва да си 
играе с 
малките деца? 

Кой в 
семейството 
трябва да следи 
поведението на 
малките деца? 

Кой в семейството 
трябва да ходи с 
детето на кино, 
театър, цирк и др.? 

Възпитани
ето на 
децата се 
реализира 
от  

мъжа 3,1 % 1,7 % 8,1 % мъжа: 19,8 
%  

в по-голяма 
степен мъжа, но 
също и жената 

16,8 % 17,4 % 34,2 % двамата 
съпрузи 
приблизите
лно в равна 
степен:  
39,7 % 

в по-голяма 
степен жената, 
но също и мъжа 

67,2 % 66,1 % 55 % 

жената 13 % 14,8 % 2,7 % жената: 
40,5 % 

Запазва се традиционният полов стереотип за жената като отговорна за възпитанието на 
децата. Всички изследвани с изразена маскулинност и повече от половината от 
изследваните лица с феминни характеристики (67,9%) считат, че жената трябва да се 
занимава с възпитанието на децата; най-голям процент от лицата с андрогинни 
характеристики (43,1%) считат, че дадената роля се реализира от двамата съпрузи 
приблизително в равна степен (χ|4|

2=14,355; Phi =0,331; р=0,006). Най-голям процент от 
християните (45,3%) считат, че дадената роля се реализира от жената, почти толкова 
християни (41,9%) считат, че с възпитанието на децата се заемат двамата съпрузи 
приблизително в равна степен; докато повече от половината от изследваните мюсюлмани 
(78,6%) считат, че тази роля се реализира от мъжа (χ|2|

2=34,895; Phi =0,516; р=0,0001). Най-
голям процент от изследваните лица до 25 години (49,2%) считат, че дадената роля се 
реализира от жената в семейството; докато най-голям процент от изследваните лица над 
26 години (37,1%) считат, че двамата съпрузи реализират приблизително в равна степен 
тази роля (χ|2|

2=10,201; Phi =0,279; р=0,006). На въпроса “Как възпитавате децата си” 
отговорите са: “строго, дори с бой, ако не слушат” (40,5% от изследваните мюсюлмани); 
“да има дисциплина и контрол, но да не се бият децата” (24,3% от изследваните 
мюсюлмани); “с труд” (13,5% от изследваните мюсюлмани) и “не ги ограничаваме, 
родителите са приятели на децата” (21,7% от изследваните мюсюлмани). 
Таблица № 2 Процентно разпределение на отговорите на изследваните лица относно 
материалното обезпечение на семейството 
 Ако възникне 

необходимост, 
кой първи 
трябва да 
намери откъде 
да заеме голяма 
сума пари? 

Ако у двамата 
съпрузи се появи 
възможност да си 
сменят работата с 
по-високоплатена, 
но по-
безинтересна, кой 
пръв ще си смени 
работата? 

Ако в 
семейството 
възникнат 
парични 
затруднения, кой 
от съпрузите 
трябва да 
потърси 
допълнителна 
работа? 

Материалн
ото 
обезпечени
е на 
семействот
о се 
реализира 
от 

мъжа 32,8 % 20,2 % 44,2 % мъжа: 77,1 



%  
в по-голяма 
степен мъжа, но 
също и жената 

61,1 % 45,6 % 50,4 % двамата 
съпрузи 
приблизите
лно в равна 
степен:  
18,3 % 

в по-голяма 
степен жената, 
но също и мъжа 

5,3 % 21,9 % 2,7 % 

жената 0,8 % 12,3 % 2,7 % жената: 4,6 
% 

Запазва се традиционният полов стереотип за мъжа като осигуряващ материалното 
обезпечение на семейството, въпреки че в Брезница, откъдето са изследваните 
мюсюлмани, главно жени ходят на работа (шивачки) и издържат семействата си. 
Таблица № 3 Процентно разпределение на отговорите на изследваните лица относно 
емоционалния климат в семейството 
 От кого 

зависи 
настроени
ето в 
семейство
то 

Кой в 
семейството в по-
голяма степен 
трябва да обръща 
внимание на 
самочувствието 
на другия 

Кой в семейството има 
по-голямо основание да 
се обижда на 
равнодушието, 
коравосърдечието, 
нетактичността на 
другия 

Емоционал
ният 
климат в 
семействот
о зависи от 

мъжа 4,6 % 18,4 % 4,5 % мъжа: 
22,9% 

в по-голяма 
степен мъжа, но 
също и жената 

30 % 42,1 % 16,1 % двамата 
съпрузи 
приблизите
лно в равна 
степен: 
45,8% 

в по-голяма 
степен жената, 
но също и мъжа 

47,7 % 31,6 % 49,1 % 

жената 17,7 % 7,9 % 30,4 % жената: 
31,3% 

За отговорни за емоционалния климат в семейството се считат и двамата съпрузи. Всички 
изследвани с изразена маскулинност и най-голям процент от лицата с андрогинни 
характеристики (48%) считат, че емоционалният климат в семейството зависи в 
приблизително равна степен от двамата съпрузи; повече от половината от изследваните 
лица с феминни характеристики (60,7%) считат, че емоционалният климат в семейството 
зависи главно от жената (χ|4|

2=17,556; Phi =0,366; р=0,002). 
Таблица № 4 Процентно разпределение на отговорите на изследваните лица относно 
организацията на развлеченията 
 Кой от 

семейството 
по-често кани 
гости вкъщи 

По чия 
инициатива 
семейството 
отива на 
кино, театър 

Кой от семейството 
трябва да планира 
къде и как да 
прекарат отпуската 

Организацията 
на 
развлеченията 
се реализира от 

мъжа 16,5 % 15,7 % 12,4 % мъжа: 31,3 %  
в по-голяма 
степен мъжа, но 
също и жената 

26,8 % 25,6 % 34,7 % двамата съпрузи 
приблизително в 
равна степен: 29 
% в по-голяма 

степен жената, 
но също и мъжа 

30,7 % 38 % 38,8 % 

жената 26 % 20,7 % 14 % жената: 39,7 % 



60,4% от изследваните мъже считат, че по-често мъжа кани гости вкъщи; а 67% от 
изследваните жени считат, че предимно жената кани гости вкъщи (χ|3|

2=12,85; Phi =0,318; 
р=0,005). 75% от изследваните лица до 25 години считат, че жената по-често кани гости 
вкъщи; а 59,7% от изследваните лица над 26 години считат, че мъжа по-често кани гости 
вкъщи χ|3|

2=16,535; Phi =0,361; р=0,001). 
63,9% от изследваните мъже считат, че семейството отива на кино, театър главно по 
инициатива на мъжа; а 73 % от изследваните жени считат, че семейството отива на кино, 
театър главно по инициатива на жената (χ|3|

2=17,811; Phi =0,384; р=0,0001). 74,5% от 
изследваните лица до 25 години считат, че жената дава инициативата семейството да 
отиде на кино или театър; а 56,5% от изследваните лица над 26 години считат, че мъжа 
дава инициативатата (χ|3|

2=15,185; Phi =0,354; р=0,002).  
64,4% от изследваните мъже считат, че мъжът трябва да планира къде и как да прекарат 
отпуската; а 63,2% от изследваните жени считат, че жената трябва да планира къде и как 
да прекарат отпуската (χ|3|

2=10,724; Phi =0,298; р=0,013). Петима от изследваните 
отговарят, че не отиват на почивка през отпуската си, а търсят допълнително работа. 65 
%от изследваните лица до 25 години считат, че жената трябва да планира къде и как да 
прекарат отпуската; а 59,1% от изследваните лица над 26 години считат, че мъжа трябва 
да планира къде и как да прекарат отпуската (χ|3|

2=8,867; Phi =0,271; р=0,031). 
Най-голям процент от мъжете (43,8%) считат, че организацията на развлеченията се 
реализира от мъжа в семейството; докато най-голям процент от изследваните жени 
(48,2%) считат, че тази роля се реализира от жената (χ|2|

2=8,006; Phi =0,247; р=0,018). Най-
голям процент от изследваните лица до 25 години (52,5 %) считат, че жената организира 
развлеченията; докато най-голям процент от изследваните лица над 26 години (48,6 %) 
считат, че мъжът се занимава с организация на развлеченията (χ|2|

2=20,978; Phi =0,4; 
р=0,0001). 
Таблица № 5 Процентно разпределение на отговорите на изследваните лица относно 
ролята на домакин/домакиня 
 Кой от 

семейството 
се грижи за 
уюта и 
удобството у 
дома 

Кой в 
семейството 
трябва да се 
занимава с 
всекидневните 
покупки 

Кой от семейството 
трябва да вика 
представители на 
различни ремонтни 
служби и да се 
договаря с тях  

Ролята на 
домакин/домак
иня се 
реализира от 

мъжа 2,4 % 5,6 % 60,7 % мъжа: 13 %  
в по-голяма 
степен мъжа, но 
също и жената 

5,6 % 6,3 % 27,9 % двамата 
съпрузи 
приблизително 
в равна степен: 
55 % 

в по-голяма 
степен жената, 
но също и мъжа 

46,8 % 52,4 % 4,1 % 

жената 45,2 % 35,7 % 7,4 % жената: 32 % 
Мнозинството изследвани считат, че двамата съпрузи в равна степен си разпределят 
задълженията на домакин/я.  
На въпроса “Как са разпределени задълженията вкъщи” най-голям процент от 
отговорилите мюсюлмани заявяват, че с домакинството повече се занимава жената, но и 
мъжа й помага (40,5 %); че само жената се занимава с домакинството отговарят 32,4%; че 
с домакинството се занимава жената, а децата й помагат, дори да са синове, отговарят 
27,1%. 
Таблица № 6 Процентно разпределение на отговорите на изследваните лица относно 
организацията на семейната субкултура 
 От кого 

зависят 
Кой в 
семейството 

Чии жизнени 
принципи и 

организацията 
на семейната 



интересите и 
увлеченията 
на 
семейството 

трябва да 
решава какви 
вестници и 
списания да 
се купуват 

правила 
(отношение към 
лъжата, 
изпълняване на 
обещания и др.) 
трябва да бъдат 
определящи в 
семейството 

субкултура се 
реализира от 

мъжа 10 % 14,4 % 16 % мъжа: 38,2% 
в по-голяма 
степен мъжа, но 
също и жената 

46,9 % 36,8 % 45,6 % двамата съпрузи 
приблизително в 
равна степен: 
44,3 % в по-голяма 

степен жената, 
но също и мъжа 

40 % 36,8 % 33,6 % 

жената 3,1 % 12 % 4,8 % жената: 17,5 % 
62,5% от изследваните мъже считат, че главно мъжа трябва да решава какви вестници и 
списания да се купуват; а 55,9% от изследваните жени считат, че предимно жената трябва 
да решава какви вестници и списания да се купуват (χ|3|

2=8,252; Phi =0,257; р=0,041). 
Двама от изследваните отговарят, че децата трябва да решават какви вестници и списания 
да се купуват. 55 % от изследваните лица до 25 години считат, че жената трябва да решава 
какви вестници и списания да се купуват; а 56,9 % от изследваните лица над 26 години 
считат, че мъжа трябва да решава какви вестници и списания да се купуват (χ|3|

2=9,211; Phi 
=0,271; р=0,027). 
Най-голям процент от мъжете (50%) считат, че организацията на семейната субкултура се 
реализира от мъжа в семейството; докато най-голям процент от изследваните жени 
(44,6%) считат, че двамата съпрузи реализират приблизително в равна степен тази роля 
(χ|2|

2=8,3; Phi =0,252; р=0,016). Най-голям процент от християните (47,9%) считат, че 
дадената роля се реализира от двамата съпрузи приблизително в равна степен; докато 
повече от половината от изследваните мюсюлмани (78,6%) считат, че тази роля се 
реализира от мъжа (χ|2|

2=10,857; Phi =0,288; р=0,004). Най-голям процент от изследваните 
лица до 25 години (44,3 %) считат, че двамата съпрузи приблизително в равна степен се 
занимават с организацията на семейната субкултура; докато най-голям процент от 
изследваните лица над 26 години (47,1 %) считат, че мъжът се занимава с организацията 
на семейната субкултура (χ|2|

2=10,086; Phi =0,277; р=0,006). 
Заключение 
Потвърди се хипотезата на изследването, че са се запазили традиционните стереотипи за 
половите роли на жената, като занимаваща се с възпитанието на децата като по- 
възрастните хора считат в по-голяма степен, че и двамата съпрузи изпълняват тази роля. 
Запазил се е и стереотипът за мъжа като отговорен за материалното осигуряване на 
семейството.   
Няма значими различия по фактора семейно положение, между сключили брак и 
неженени, относно възгледите им за половите роли в семейството. Възможно е това да се 
дължи на малката извадка или на инструкцията изследваните лица да дадат мнението си за 
това как въобще трябва да се разпределят семейните роли, а не как е в тяхното семейство. 
Различия между половете са налице само при стереотипите за организацията на 
развлеченията и семейната субкултура, като мъжете считат, че с това се занимава мъжа, а 
жените – жената. Това са роли, свързани с доминиране, налагане на своите интереси и 
проличава съревнованието между половете. Различия между християни и мюсюлмани се 
наблюдават в стереотипите им за възпитанието на децата, и за организацията на семейната 
субкултура, като възгледите на християните са по-егалитарни – и на двамата съпрузи 
отреждат приблизително еднаква роля. 



Установи се връзка между себеатрибутирането едновременно на маскулинни и феминни 
характеристики на себе си (андрогинността), и стереотипа, че и от двамата партньори 
еднакво зависи възпитанието на децата и емоционалният климат в семейството; 
фемининните характеристики са свързани със стереотип за ролята на жената като водеща 
при възпитанието на децата и в определянето на емоционалния климат.  
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СТРЕС И КОНФЛИКТНОСТ ПРИ БЪЛГАРИ И РОМИ 
 

Филипова Милена*, Цани Цанев** 
*Психолог-магистър по социална психология 

** Проф., д.пс.н. 
 
Целта на изследването е да определи нивото на стреса при българския и ромския етнос, нивото на 
вътреетническата и междуетническа конфликтност и връзката между тях. 
Изследването обхваща 110 човека, разделени в 8 групи по етнос, пол и възраст. 
Използван е тест за измерване на стреса по четирибална скала от 1 до 100 бала и тест за уреждане на 
конфликти от 21 въпроса, отчитащ нивото на вътрешна поддръжка, съгласуваност в общуването, и 
нивото на конфликтност вътре във всеки етнос и между етносите.  
Установява се, че: 
- Спрямо стреса няма съществени различия при изследваните групи. 
- Стресът повлиява на вътреетническата и междуетническа конфликтност. По отношение на 
показателите на междуетническата конфликтност най-силно е обаче влиянието на наслоените, 
стереотипизирани нагласи, натрупаните втвърдени предразсъдъци, опосредстващи същинското 
опознаване на истинското лице на другия.  
- Спрямо другите изследвани категории не се наблюдават съществени различия между двата етноса, 
нито форми на засилена конфликтност.  
- С нарастването на възрастта нивото на конфликтност се понижава.  
- Полът оказва влияние върху конфликтността, но с нарастване на възрастта влиянието му намалява.  
- По-високото ниво на междуетническа конфликтност се обяснява с трудностите, възникващи при 
общуване на различни по произход, манталитет, култура и пр. етнически личности. 
-Наблюдават се бариери в междуетническото общуване.  
 

Stress and confliction between Bulgarian and Gypsy 
 

Filipova Milena*, prof. Tzani Tzanev 
 
The aim of this research is to determine the stress level in the Bulgarian and Gypsy ethnic groups, the level of 
internal ethnical and inter-ethnical confliction and the relation between them.  
The research covers 110 people divided in 8 groups by ethnos, sex and age.  
A stress measurement test with a four-point scale from 1 to 100 points is used, as well as a conflict settlement 
test with 21 questions accounting for the level of internal support, communication coordinanation, and the 
level of confliction in each ethnic group and between the ethnic groups.  
It was found that:  
- There are no considerable differences regarding the stress in the examined groups.  
- Stress influences the internal ethnical and inter-ethnical confliction. In respect to the indices of inter-
ethnical confliction, the most powerful influence is that of the deeply-rooted stereotyped attitude and 
prejudices, which prevent people, form truly understanding the real personality of the Other.  
- In respect to other studied categories there are not any significant differences observed between the two 
ethnic groups, nor any forms of increased confliction.  
- The older the age, the lower the level of confliction.  
- Sex influences confliction, but with the advance of age its influence is diminished.  
- The higher level of inter-ethnical confliction is explained with the difficulties arising in the communication 
between various ethnical personalities with different origin, mentality, culture and so on.  
- Barriers are observed in inter-ethnical communication. 
 

Въведение 
 
  В съвременния свят, характеризиращ се с динамични темпове на развитие на 
икономиката и обществото, глобализация, информационна натовареност и стресогенна 
среда, честотата на емоционалното стресово състояние все повече нараства и обхваща 
всички възрастови групи. 
  Стресът се определя като състояние на организма, което настъпва в резултат на 
необикновено продължително дразнение и изисква напрежение с оглед адаптация към 
дразнителя.(10). Според редица автори стресът се свързва най-вече със заплахата, 
отнасяща се както до съществуването на индивида, така и до удовлетворяването на 



жизнено важни за него потребности(12). Засилващите се социални противоречия, 
икономическите, политическите и нравствените проблеми, пред които е изправено 
съвременното българско общество задълбочават проблемите на разпознаването и 
приемането на другите (отношенията мнозинство-малцинство) и още повече в контекста 
на взаимоотношенията българи-роми в мирно съжителство, но и в границите на 
социокултурно неразбиране.(2, 3, 4, 6, 7). Според някои изследователи стреса влияе върху 
агресията, а тъй като тя е влияе на конфликтността, предполагаме, че стреса влияе и на 
конфликтността(9).  
  Най общо задачите на настоящето изследване се свеждат до: 
1. Определяне на равнището на стреса при двата етноса 
2. Определяне на нивото на вътретническата и междуетническата конфликтност 
3. Анализ на конфликтността и междуетническите отношевия във връзка със стреса в 
конкретната ситуация. 
 

Методики на изследването 
 
Изследването обхваща 110 човека, разделени в 8 групи по етнос, пол и възраст. Избрани 
са по напълно случаен принцип. Бяха тестирани 75 души българи: мъже до 35 години-20, 
мъже над 35 години-9, жени до 35 години-26, жени над 35 години-20, и роми:  
мъже до 35 години-11, мъже над 35 години-7, жени до 35 години-10, жени над 35 години-7 
  Използван е тест за измерване на стреса по четирибална скала от 1 до 100 бала. 
Възможните отговори са групирани в четири вида отговори. Използван е също тест за 
уреждане на конфликти вътре в етноса и между етносите от 21 въпроса. Ключът към 
въпроси № 2, 5, 9, 12, 14, 18 и 20 отчита нивото на вътрешна поддръжка между 
събеседниците (ВП). Ключът към въпроси №1, 4, 6, 8, 11, 15 и 19 отчита нивото на 
съгласуваност в общуването (СО). Ключът към въпроси № 3, 5, 7, 10, 13, 16, 17 и 21 
отчита нивото на уреждане на конфликти (УК). Балът за всяка една може да варира от 7 до 
28т., като колкото повече бала намалява под 21 тестови единици се задълбочават проявите 
на за конфликтно поведение, Колкото балът повече клони към 7, толкова вероятността да 
се оправят взаимоотношенията между субектите намалява.  

 
Резултати и дискусия 

 
Анализ на резултатите от емпиричните данни по отношение на стреса 

 
Стойностите на средноаритметичната величина ( X ) по отношение на стреса при двата 
етноса се движат в границите на лекия и умерен стрес-(фиг.1) В условията на социална 
криза действието на стресогенните фактори се изостря и предизвиква промени в 
мисленето и поведение на личността. Политическата, икономическата и културна криза 
създават условия за несигурност, страх, фрустрация у личността и засилва нейната 
агресивност при междуличностно общуване. Това води до влошаване на общуването и 
разбирането вътре и между етносите. 
 

Анализ на резултата спрямо вътреетническата конфликтност 
 

Вътрешната поддръжка вътре в етносите има стойност на X  между 20,44 и 23 тестови 
единици (т.е.)-(фиг.2). По-висока ВП се наблюдава във втората възрастова група при двата 
етноса, независимо от пола. Въпреки това и при двете възрастови  групи, независимо от 
пола и етноса се наблюдава ниско ниво на ВП. Причините са предизвикани от изостряне 
на социално-икономическата криза, нарастващото отчуждение и стресогенната среда. 
Митът за традиционната сплотеност на ромите се пропуква, под напора на модерната 
епоха и тежките условия на живот.  



По отношение на съгласуваността в общуването стойностите на X  се движат при 
българите между 18 и 22 тестови единици, а при ромите между 17 и 22 тестови единици-
(фиг.3). По-висока СО се наблюдава при мъжете от втората възрастова група.при двата 
етноса, X около 22 т.е. При жените от тази възрастова група X  е около и под критичния 
минимум, независимо от етноса. При втората възрастова група, независимо от пола и 
етноса стойностите на X  са под критичния минимум, което се дължи на процеса на 
отчуждаване сред младите хора. Като цяло социално-икономическата криза и свързания с 
нея стрес, нарушава съгласуваността в общуването и затруднява нормалното му 
протичане. 
По отношение на уреждането на конфликти вътре в етноса стойностите на X  а се движат 
от 18,11 до 20,89 т.е.-(фиг.4). Свързаната с развитието на съвременното общество 
тенденция за засилване на конкуренцията и стесняване на социално поносимите социални 
и професионални ниши води до фрустрация на членовете и на двата етноса и влошава 
междуличностното общуване. Въпреки това няма остри прояви на агресия и 
конфликтност. Вероятно икономическата криза и свързания с нея стрес водят до страха от 
насилие и враждебност тласка етносите към намиране на адекватни поведенчески форми 
за преодоляване на кризата и свързания с нея стрес. 

 
Анализ на резултата спрямо междуетническата конфликтност. 

 
X  на вътрешна поддръжка между етносите се движи около и под критичния минимум от 
21 т.е. (фиг.5) Тя има по-високи стойности при ромския етнос. Вероятно поради известен 
малцинствен конформизъм от страна на ромите по отношение на мнозинството. 
Конкурентната социална среда оказва видимо въздействие върху междуетническото 
общуване като го ограничават до възможния минимум. Това влошава качеството на 
междуетническата комуникация. Същевременно не се наблюдават прояви на нетърпимост, 
а резервирано защитно поведение.И при двата етноса се проявява стереотипизация при 
междуетническото общуването и опростено междуетническо възприятие. Наблюдават се 
слаби прояви на междуетническа враждебност продиктувани от междуетнически 
предразсъдъци и стереотипи.  
Стойностите на X  по отношение на съгласуваността в общуването са близки. при 
българите( X  между 15,71 и 17,5 т.е.)и ромите ( X  между 17,6 и 19,6 т.е.) (фиг.6).  
Взаимните контакти и общуване почиват на принципа на ненамеса в границите на 
чуждата етническа група, но и недопускане в границите на собствената етническа група. 
Борбата за оцеляване тласка двата етноса до затваряне в своите групи и до недопускане на 
близост с друг етнос. В междуличностните контакти се наблюдава сблъсък със езикови, 
културни , социални бариери трудни за преодоляване. Наслоени с времето стереотипи и 
предразсъдъци пречат на адекватното оценяване на другите. Все пак при ромите се 
наблюдава по-голяма отвореност в общуването с българи, отколкото обратно. 
По отношение на уреждане на конфликти между етносите, стойностите на X  при 
българите( X  между 16,42 и 19 т.е.) и ромите ( X  между 18,6 и 20,4 т.е.)-(фиг.7. Вероятно, 
стреса влияе върху уреждането на конфликти между етносите. Свързаната с развитието на 
съвременното общество, тенденция за засилване на конкуренцията и стесняване на 
социално поносимите социални и професионални ниши  води до фрустрация на членовете 
и на двата етноса. Въпреки това не се наблюдава силно изявени прояви на агресия.и 
конфликтност. Вероятно страха от насилие и враждебност тласка етносите към намиране 
на адекватни поведенчески форми за преодоляване на кризата и свързания с нея стрес. 
Изповядвайки различни цели и интереси представителите на двата етноса търсят своята 
реализация като личности в рамките на своята етническа група. Наблюдава се слаба, но 
постоянна междуетническа враждебност продиктувана от междуетнически предразсъдъци 
и стереотипи. 



 Анализ на индивидуалния резултат 
 

За анализ на индивидуалния резултат е използван метода на F- критерия на Фишер, даващ 
обективни резултати при малки извадки При сравнение на групите по двойки се 
наблюдават някои съществени различия. 
По отношение на съгласуваността в общуването вътре в етноса между групите на БМ2 и 
РМ1-FЕМП>FТАБЛ, 2,78>2,65. При българите се наблюдава по-добра съгласуваност в 
общуването, вероятно зрелостта и по-големия жизнен опит води до по- качествено 
общуване. Въпреки по-голямата сплотеност и наличието на групов ефект в ромския етнос, 
при РМ1 се наблюдават и повече прояви на вътреетническо насилие. Това влошава 
взаимоотношенията, особено при по-млади хора с недостатъчно добре формирани 
поведенчески модели на поведение. 
По отношение на уреждането на конфликти вътре в етноса съществени различия се 
наблюдават при три двойки групи. Първото съществено различие се наблюдава при 
групите на БМ2 и РМ1-FЕМП>FТАБЛ, 4,00 >2,90. Вижда се, че при уреждането на конфликти 
възрастта води до подобряване на общуването. Младите роми имат проблеми с 
уреждането на конфликти вътре в етноса. Причините са свързани с липсата на опит и по-
високото ниво на вътреетническо насилие. Второто съществено различие се наблюдава 
при групите на БЖ2-РЖ2-FЕМП>FТАБЛ , 14,05> 4,56. По-високата стойност на X  при 
ромската група, се обяснява с по-силно проявената склонност към компромисно 
поведение при уреждане на конфликти в собствената група от страна на ромките от тази 
възрастова група. От друга страна при българките се наблюдава по-индивидуализирано 
поведение при уреждането на конфликти с българи.  
Третото съществено различие се наблюдава при сравняване на групите на БЖ2 и РЖ1- 
FЕМП>FТАБЛ, 12,46>4,56. По-голямата зрялост и по-богатия жизнен опит са причина за по-
високия резултат при българките. Явно при по-младите роми-жени общуването зависи 
силно от наложените стереотипи.на вътреетническа комуникация. Малцинственият 
статус, високата безработица сред ромите, негативната конкурентна среда явно влошават 
взаимоотношенията в рамките на ромската общност. По- голямата зрялост и по-богатия 
жизнен опит е причина за по-високия резултат при българките. Явно по- младите ромски 
жени, с течение на времето, постепенно овладяват способи за преодоляване на 
конфликтите. Те вземат по-зрели решения в по-късна възраст. В по- ранна възраст 
проявяват известна склонност към прояви на известна конфликтност в поведението 
спрямо членове на собствената група. 
По от отношение на съгласуваност в общуването между етносите съществени различия се 
наблюдават при групите на БЖ2 иРЖ2-FЕМП>FТАБЛ , 16,49>4,77. Резултатите са по-високи 
при ромската група. Малцинственият статус, страхът от насилие предизвиква по-
компромисно поведение у ромските жени при контакти с българи и търсене на по-добра 
съгласуваност в общуването с представители на мнозинството. Съществени различия се 
наблюдават и сравняване на групите на БЖ1 и РЖ2-FЕМП>FТАБЛ, 3,58 >2,95. Отново при 
ромките се наблюдава по-висок резултат, но и в двата случая X  е под критичния 
минимум от 21 т.е. Тук 
По от отношение на уреждането на конфликти между етносите, съществени различия се 
наблюдават при групите на БЖ2 и РЖ2-FЕМП>FТАБЛ, 16,49>4,56. По-високите резултати на 
ромките се обясняват с проявите на конформизъм спрямо членовете на българската група. 
Ромските жени от тази възрастова група са по-склонни на компромисно разрешение на 
конфликта,отколкото българките. Съществени различия има и при сравняване на  и 
групите на БЖ2 и РЖ1-FЕМП>FТАБЛ, 10,47> 4,56. По- голямата зрялост и по-богатия жизнен 
опит е причина за по-високия резултат при българките. Явно по- младите ромите- жени с 
течение на времето постепенно овладяват способи за преодоляване на конфликтите. Като 
цяло, обаче се наблюдават несподелени противоречия между двата етноса, без силно 



изразени външни прояви.Поради толерантността при българи и роми се стига до мирно 
съжителство без сериозни прояви на междуетническа конфликтност. 
 
                                                                                                                             Фиг. №.1-7 
 
Фиг.№1 Разпределение на X спрямо  
фактора стреса 

Фиг.№2 Разпределение на X спрямо  
категорията вътрешна поддръжка в етноса 

 

 

 
Фиг. №3 Разпределение на X спрямо 
категорията съгласуваност в общуването 
в етноса 

Фиг. №4 Разпределение на X спрямо 
категорията уреждане на конфликти в етноса 

 

  

 

  
Фиг. №5 Разпределение на X спрямо 
 категорията вътрешна поддръжка  
между етносите 

Фиг. №6 Разпределение на X спрямо категорията 
съгласуваност в общуването  
между етносите  

 

 

 
 

 

 
 
 

  

Фиг. №7 Разпределение на X спрямо  
категорията уреждане на конфликти  
между етносите  

Легенда: 
 

           1- българи-мъже до 35 годишна възраст 



 

        2-българи-мъже над 35 годишна възраст 
       3- българи-жени до 35 годишна възраст 

         4- българи-мъже над 35 годишна възраст 
  5- роми-мъже до 35 годишна възраст 
  6- роми-мъже до 35 годишна възраст 
 7- роми-жени до 35 годишна възраст 
  8- роми-жени до 35 годишна възраст 

 
 

Изводи и препоръки 
 

1. Спрямо фактора стрес няма съществени различия при нито една от изследваните групи. 
В условията на социална криза стресогенните фактори се изострят и предизвикват 
промени в мислене и поведението на хората. Социално-икономическата криза в 
обществото създава чувство на несигурност, страх, психично напрежение и влошава 
общуването вътре в етноса и между етносите. 
2. Стресът повлиява на конфликтността, като влошава общуването както в етноса, така и 
между двата етноси. Влошените социални условия намаляват възможностите за 
удовлетворяване на жизнено необходими потребности у индивидите. и ги поставя в 
конкурентни отношения по между им. Като следствие общуването обеднява, вътрешната 
поддръжка отслабва, а всичко това създава пречки при разрешаването на междуличностни 
конфликти. 
3. Спрямо другите изследвани категории, а именно вътрешна поддръжка, съгласуваност в 
общуването и уреждане на конфликти при сравняване на резултатите на някои от групите 
се наблюдават някои съществени различия  вътре във всеки етнос и между двата етноса, 
без прояви на засилена конфликтност..Като цяло по отношение на променливите вътре в 
етноса, по-ниско ниво на конфликтност се наблюдава при представителите на втората 
възрастова група, независимо от етноса. Тази тенденция е по-добре изразена при ромския 
етнос. Оказа се, че с нарастване на възрастта влиянието на фактора пол отслабва и 
резултатите на двата пола се изравняват. 
При първата възрастова група се наблюдава по-висока конфликтност. Отново резултати са 
изравнени между двата пола., но тук отново натежава влиянието на фактора възраст. При 
младите хора се наблюдават процеси на отчуждение, които засягат и по-възрастните, но в 
по-малка степен.Това важи и за двата етноса. Затворената сплотена ромска общност 
започва да се пропуква под влиянието на модерната епоха. 
По отношение на показателите на междуетническата конфликтност най-силно е влиянието 
на наслоените , стереотипизирани нагласи, натрупаните втвърдени предразсъдъци, които 
опосредстват същинското опознаване етносите Това особено ясно личи при уреждането на 
конфликти между тях. .Затова и резултатите показват наличие на известно,макар и 
подтиснато напрежение в общуването им. 
4. С нарастването на възрастта нивото на конфликтността вътре в етноса се понижава. 
Тази тенденция се дължи вероятно на натрупания жизнен опит и по-гъвкава и богата 
система за вземане на решения и разрешения на конфликтите.Наличието на стресогенна 
социална среда я поддържа относително висока..При показателите на междуетническо 
общуване, влиянието на възрастта отслабва, а се засилва влиянието на междуетническите 
предразсъдъци и стереотипи.  
5. Икономическата криза, влошените условия на живот, стресогенната среда и нарушения 
психоклимат повлияват негативно върху нормалните взаимоотношения вътре в етноса. 



6. По-високото ниво на междуетническа конфликтност се обяснява с влиянието на 
икономическата криза. и съществуването на естествените бариери при общуването на 
различни по произход манталитет, култура, образование и пр. етнически личности и (6,11) 
7. Наблюдават се бариери в междуетническото общуване, където различията 
(икономически, културни, социални и др.), липсата или недостатъчната реална представа 
за другия етнос, исторически-наслоените и реално съществуващите предразсъдъци, 
пропагандата, и най-често конфликтните интереси (икономически, социални, културни, 
образователни, политически и пр.) допълнително затрудняват общуването. 
8. Етническият модел на толерантност се потвърждава от направеното изследване. 
Получените резултати не са обезпокоителни. Те, обаче показват необходимост за по-добро 
познаване и  задълбочаване на контактите между двата етноса. 

 
Библиография 

 
1. Аскевис-Лерпьо,Ф. Какво не е наред със стереотипите? // Социол. проблеми,1996,№2, с. 
66-82. 
2. Георгиев, Л. Бъдещето на Балканите, С., 1993 
3. Грекова, М. Аз и другият.-София,Св.Климент Охридски,1996. 
4. Етнокултурната ситуация в България",1992. 
5. Зографова, Й. Проблеми на агресивността у човека. С., 1987 
6. Зографова, Й. Междуетнически нагласи и социални дистанции.//Социол. проблеми, 
1996, №2, с. 55-65. 
7. Стоицова,Т.,Й. Зографова, В. Клинчарски. Групови взаимоотношения-междуетнически 
баланс или вражда // Псих. изследвания,1998,№1-2,с.23-37. 
8. Русинова,В.,Й. Зографова. Стрес и агресия в съвременната социална ситуация, С. 
Социологически проблеми,1992, №.2, .12-20. 
9. Селие, Х. Стрес без дистрес. С., 1982. 
10. Стоицова,Т., Й. Зографова, В. Клинчарски.Групови взаимоотношения-междуетнически 
баланс или вражда // Псих. изследвания,1998,№1-2,с.23-37. 
11. Темков, Х., И. Попов. Стрес и кризи на личността. С. 1987. 
12. Цанев, Ц. Статистически методи за обработване на резултати.// В кн: Пирьов, Г. и Ц. 
Цанев. Експериментална психология.-София, Наука и Изкуство, 1973.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция 5 ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ 



СТРУКТУРА, ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТИРАНЕ НА ЕКИПА 
 

Джонев Сава*,  Ирена Емилова **  
**Проф., д.пс.н.,катедра по “Социална, трудова и педагогическа психология”, Софийски 
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Настоящата разработка представя авторска методика за диагностика на екипа.  
Първоначално е дефинирана категорията “екип”, отграничена е от малките групи, колективите, 
учебните и тренинг групите. Доколкото екипът е сложен, интегративен феномен, в работата е 
реализиран комплексен подход, при описание на неговата структура. На тази база е разработен 
въпросник. Приведени са данни за неговата валидност, надеждност и норми. Накрая са дадени 
указания за използване на резултатите от теста в организационното консултиране и управлението на 
екипите. 

 
STRUCTURE, DIAGNOSE AND CONSULTING TEAM 

 
Djonev Sava,  Irena Emilova 

 
The article exposes author’s method for team diagnosis.  
At the beginning it is defined the category “team”, which is differentiated from small groups, collectives, 
educational and training groups. As far as team is complicated, integrative phenomena, in the work is 
realized complex approach, describing its structure. On this base is developed questioner. Data are given for 
its validity, reliability and norms. Lastly, instructions for utilizing the test results in organizational consulting 
and team management are brought.  
 

Винаги, когато целите надхвърлят индивидуалните възможности на хората, е важно 
високоефективното взаимодействие между членовете на общностите, организирали се за 
постигането им, а категорията за означаване на това взаимодействие е “екипът”. Затова 
диагностиката, изграждането и управлението на подобен род човешки групи е важна 
задача пред организационното консултиране. 

Всеки опит да се дефинира категорията “екип” ни изправя пред редица сходни 
понятия, с които малко или много си прилича – малка група, колектив, учебни групи, 
групи за социлнопсихологичен тренинг и пр. 

Специфичното за екипа, което го отличава от малката група, е това, че връзките 
между членовете при него са опосредствани от съвместната дейност [Deeprose, D.,1995], в 
смисъл, че стойността на отделната личност за другите зависи от отношението й и 
приноса й към общата работа, която всички заедно изпълняват. Докато в малката група 
междуличностните отношения се основават на атрактивността и емоционалната близост 
между индивидите. Същевременно по численост екипът е тъждествен с малките групи – 
от 3 до към 40 човека, всеки от които контактува непосредствено с всички останали. 

От “колектива” екипът се различава по ниската степен на идеологизация на 
неговата същност. “Колективът” е социалистическа креатура, която спекулира със 
саможертвата на личното в името на общественото [Петровски, А., 1986]. Но пък двете 
формирования си приличат по първостепенното значение на дейността в 
междуличностните отношения, споделяните ценности, взаимната отговорна зависимост. 

От учебните групи или от групите за тренинг отличието е в характера на 
съвместната дейност. В екипите тя е продуктно ориентирана, в учебните групи и групите 
за тренинг тя е образователна. В екипите индивидите са силно зависими един от друг и 
взаимообвързани. В учебните групи дейността е индивидуалистична по своята същност – 
най-често липсва екипната интеграция, взаимната отговорна зависимост, ценностното 
ориентационно единство, общите цели. 

Най-характерното за екипът, което очертава сърцевината на неговата дефиниция е, 
че той представлява съвкупност от индивиди, обединени за високоефективно изпълнение 



на обществено полезна съвместна дейност. Действителната му същност обаче, може да 
бъде разкрита само като се опише съдържанието на влизащите в неговата структура 
компоненти – понятия от втори порядък: 

В екипа хората се събират за съвместна работа, където върховен императив са 
изискванията на дейността – върховно разпоредителство на дейността [Follet, M., 1942; 
Шелдрейк, Дж., 2001] – а не диктатът на властта, силата, приумиците и пр. За тази 
дейност всеки се нуждае от другия и поради това е налице разпределение на функциите 
[Belbin, M., 1992, 1996; Margerison, Ch. and D. McCann, 1985] и разделение на труда, при 
което всеки си знае работата и не се дублира излишно с работата на другите, а собствената 
интерпретация на ролята се покрива с очакванията на другите. Т. е. налице е ефективна 
ролева обвързаност. 

Екипът е високо организирано формирование където не само цари ред и 
обвързаност, но всеки индивид се грижи за самоинтеграцията си [Follet, M., 1942], т. е. за 
съчетаване на своя труд с труда на другите. В този контекст членовете са високо 
инициативни и не чакат разпореждания, а сами предприемат необходимото на базата на 
високия си професионализъм и отлично познаване на дейността. С ниско квалифициран 
персонал ефективен екип не може да се сформира.  

Тази висока компетентност влече други две характеристики на работата в екип – 
привличане за участие при взимането на решение [Likert, R.,1967; Margerison, Ch. and D. 
McCann, 1985] на всички членове и равнопоставеност на участниците, а не 
съперничество, неравенство, търсене на доминиране, подтискане. 

За членовете на екипа е характерно високо единство на целите, ценностна 
[Margerison, Ch. and D. McCann, 1985] и мотивационна ангажираност и на таза база 
вътрешен локус на контрол и силно чувство за отговорност [Петровски, А., 1986]. 
Хората са отдадени на постигане на целите и реализиране на резултати, а не на търсене на 
обосновки и оправдания за несвършената работа. 

Както във всяка организация, така и в екипа комуникациите [Haney, W., 1986] са 
от първостепенна важност за безпроблемното протичане на организационните процеси. В 
екипа комуникациите са свободни, съдържателни и високо информативни, вместо 
увредени, изкривени или провалени. 

В технически план екипът е високо ефективен инструмент за постигане на 
съвместни цели, поради други два съществени фактора. От една страна в него господства 
атмосфера на позитивно мислене [Вентрела, С., 2003] – въпросът е не как нещо не може 
да стане, а как да се направи така, че то да стане. Вместо отрицание на идеите на другите и 
инстинктивно критикарство, цари стил на взаимна подкрепа обогатяване. Това се съчетава 
по един здравословен и ефективен начин с рационалното мислене, изградено върху 
анализа, задълбочеността и критичността. 

Както във всяка група, така и в екипа могат да възникнат противоречия и 
конфликти. Но тук те се разрешават в интерес на общите цели и съвместната дейността, а 
не за частната изгода на някого. За това способства и изградената система от правила и 
норми, чийто субект и изпълнител са всички членове [Джонев, С., 2004]. 

В екипът индивидът реализира себе си [Джонев, С., 2001] професионална 
квалификация, мотивировка и контрол върху личното си пространство. Това създава 
здравословен климат на доверие и откритост и колективизъм, в смисъл на мислене за 
другите и взаимопомощ, а не на егоизъм и себичност.  

Всичко това представлява един вид екипна култура, която осигурява висока 
ефективност при постигане на целите, стоящи пред групата. 

Хипотезата на настоящото изследване е, че екипът представлява конгломерат от 
свойства, които, обединени в единно цяло и изменяйки се съгласувано, му придават онази 
социална стойност, която го превръща в предпочитана и най-ефективна форма на трудова 
организация. 



На базата на горната съдържателна валидизация на категорията “екип” е 
разработен въпросник с 21 айтъма, който визира следните компоненти (Таблица 1): 

 
Таблица 1: Понятия от втори порядък в категорията “екип” 

Компоненти на екипа Компоненти на екипа Компоненти на екипа 
1. Организация; 
2. Разделение на 

труда; 
3. Комуникации; 
4. Самоинтеграция; 
5. Позитивно мислене;  
6. Общи цели; 
7. Привличане за 

участие; 
 

8. Инициативност; 
9. Доверие и откритост; 
10. Равнопоставеност; 
11. Отговорност; 

Вътрешен локус на 
контрол; 

12. Професионализъм;  
13. Колективизъм; 
14. Рационализъм; 

 

15. Ролева обвързаност; 
16. Самореализация; 
17. Разрешаване на 

конфликти; 
18. Норми; 
19. Мотивация; 
20. Върховно 

разпоредителство на 
дейността; 

21. Ефективност. 
 
В окончателната си редакция въпросникът има следния вид (Таблица 2): 
 

ЕКИП ЛИ Е ВАШАТА ТРУДОВА ГРУПА? 
 
Уважаеми Госпожи и Господа,  
 
Моля, прочетете долните съждения и срещу всяко отбележете с  степента, в която то е 
изпълнено за Вашата трудова група. 

 
Таблица 2: Въпросник за екипна култура 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКИПА 

Н
ап

ъл
но

 

В
 г

ол
ям

а 
ст

еп
ен

 

Н
а 

ср
ед

но
 

ра
вн

ищ
е 

В
 м

ал
ка

 
ст

еп
ен

 

Н
ик

ак
 

1. Групата е добре организирана, вместо да 
работи безцелно, хаотично и 
дезорганизирано. 

     

2. Има балансирано разпределение на задачите 
и отговорностите и ефективно разделение на 
труда, а не хората да не си знаят работата или 
да се дублират излишно. 

     

3. Налице са свободни и ефективни 
комуникации, вместо липса на информация и 
яснота по въпросите. 

     

4. Всеки има грижата да съгласува и интегрира 
своя труд с труда на другите, а не да мисли 
само за своята си работа. 

     

5. Цари позитивно мислене и взаимна подкрепа 
на идеите на другите, вместо отрицание и 
отхвърлянето им. 

     

6. Има ясни и приети от всички общи цели, 
вместо разнопосочни лични цели и 
разминаващи се виждания за бъдещето на 
екипа. 

     

7. Търсят се и се включват членовете при      



решаване на общите проблеми на 
съвместната дейност, а не се държат настрана 
при взимането на решения. 

8. Всеки в екипа е активен и поема 
инициативата, вместо да чака заповеди. 

     

9. Цари климат на доверие и откритост, вместо 
недоверие и притворство. 

     

10. Хората се чувстват равнопоставени и 
освободени, а не подтиснати и притеснени. 

     

11. Всички се чувстват отговорни за резултатите 
от общата работа, а не да търсят вината за 
неуспехите у другите. 

     

12. Влиянието и приносът в групата се определят 
от професионализма и познанията на 
индивида, а не от статуса и властта му. 

     

13. Цари мислене за другите и взаимопомощ, а 
не егоизъм и себичност. 

     

14. Господства аналитичното и критичното 
мислене, а не да се мисли повърхностно и 
безпринципно. 

     

15. Всеки си знае работата и изпълнява стриктно 
своята част от общата дейност, а не се 
разминава и конфронтира с очакванията на 
другите. 

     

16. Всеки има възможност за пълноценна и 
ефективна самореализация в съвместната 
дейност, а не чувството за отблъскваща и 
похабяваща го натрапена работа. 

     

17. При възникване на проблемни ситуации и 
конфликти те се решават в интерес на 
общите цели, съвместната дейност и екипа, а 
не за частната изгода на някого. 

     

18. Има ясни правила на взаимодействие, 
поддържани и следвани от всички, а не 
непредсказуемост и самоуправство. 

     

19. Всички са мотивирани да работят активно, а 
не да се покриват или прехвърлят работата си 
на другите. 

     

20. Координацията и изискванията към 
персонала произтичат закономерно от 
съвместната дейност, а не от властта и 
приумиците на ръководството. 

     

21. Доколко считате, че Вашата група има 
екипна култура и работи като ефективен 
екип? 

     

 
Скалата на отговорите се точкува по следния начин: “напълно” – 4; “в голяма 

степен” – 3; “на средно равнище” – 2; “в малка степен” – 1; “никак” – 0. Изчислява се 
сумарен тестов бал, чиято минимална стойност е 0, а максималната е 84. 

Верификацията на горния въпросник е проведена върху 164 случайно подбрани 
трудови групи, което осигурява широка амплитуда на качеството “екип”. 



Статистическата проверка на вътрешната съгласуваност на въпросника дава 
стойност за α на Кронбах = 0,974. Тази оценка говори за отлично качество на скалата и за 
нейната вътрешна консистентност, което потвърждава направената хипотеза за 
единството на изведените компоненти на екипа. 

Валидизацията на въпросника посредством самооценката на екипността от 
изследваните лица дава коефициент на корелазция Pearson = 0,863 при Sig = 0,000 и 
Kendall's tau_b = 0,725 при Sig = 0,000. 

Факторният анализ също подкрепя направената хипотеза. Сойността Kaiser-Meyer-
Olkin, която оценява разпределението на стойностите за адекватно провеждане на 
факторен анализ е 0,902. Bartlett's Test има Sig = 0,000, което означава,че разпределението 
е отлично пригодно за факторен анализ. 

Факторната процедура дава един фактора (Таблица 3), който съдържа всички 
променливи на равнище на тежест ≥ 0,637, обясняващ 66,631 % от вариацията, с факторна 
тежест 18,831. 

 
Таблица 3: Матрица на факторните компоненти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полигонът на факторните тежести има вида, показан на Фиг. 1. Съобразно 
утвърдените статистически критерии се приема такъв брой фактори, колкото имат тежест 
над единица и колкото са до мястото, където графиката се “чупи”, т. е. един фактор.  

 

Компоненти на екипа Фактор 
 

1. Организация; ,692 
2. Разделение на труда; ,637 
3. Комуникации; ,767 
4. Самоинтеграция; ,802 
5. Позитивно мислене;  ,847 
6. Общи цели; ,863 
7. Привличане за участие; ,777 
8. Инициативност; ,719 
9. Доверие и откритост; ,902 
10. Равнопоставеност; ,857 
11. Отговорност; Вътрешен локус на контрол; ,849 
12. Професионализъм;  ,818 
13. Колективизъм; ,909 
14. Рационализъм;  ,850 
15. Ролева обвързаност; ,854 
16. Самореализация; ,812 
17. Разрешаване на конфликти; ,811 
18. Норми; ,756 
19. Мотивация; ,802 
20. Върховно разпоредителство на дейността; ,792 
21. Ефективност ,863 



    
   

Фиг. 1. Полигон на факторните тежести 
 
Горните резултати говорят в полза на тезата, че задстоящите причини за 

изменението на отделните айтъми от теста са сведени до една – и тя се въплъщава от 
категорията “екипност”. 

Получените данни дават възможност и за едно предварително нормиране на теста 
(Таблица 4): 

 
Таблица 4: Статистически 
характеристики на разпределението 

 
Брой изследвани 

лица 
Валидни  115 
Липсващи 0 

Средна величина 44,82 
Стандартно отклонение 19,717 
Skewness -0,355 
Kurtosis -0,689 
Персентили 0 0 

3 6,65 
10 15,50 
25 30,25 
50 49,00 
75 58,00 
90 69,00 
97 78,45 
100 84,00 

 
 
Съгласно приетите статистически стандарти стойностите за Skewness и Kurtosis 

говорят за висока степен на нормалност на разпределението (Фиг. 2).  
 
 



 
 

Фиг.2. Разпределение на отговорите на изследваните лица 
 
Това означава, че можем да приемем за норма средната величина ± едно стандартно 

отклонение, т. е.  44,82 ± 19,72. На практика това е интервалът между бал 24 и бал 64. 
Ако предпочитаме да работим с по-детайлни персентилни скали, то имаме следните 

интервали (Таблица 5): 
 

Таблица 5: Норми за “екипност” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
За практическата работа по изграждане на екипи следва да се има предвид, че 

идеалът е бал 84. Освен това всеки айтъм може да бъде разглеждан сам за себе си като 
обект за оценяване и при диагнозиране на проблеми за консултативна интервенция. 

Изводи: 
В резултат на проведеното изследване беше демонстриране тезата, че екипът 

представлява конгломерат от свойства, обединени в единно цяло. Разгърната беше 
структурата на това цяло, което даде възможно за изработване на диагностичен тест за 
оценка както на екипа, така и на отделните му съставки. На тази диагностична база могат 
да бъдат осъществени детайлни консултативни интервенции в зависимост от проблемите 
и неблагополучията в отделните точки.. 
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ОРИЕНТАЦИЯТА КЪМ БЪДЕЩЕТО И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА 
ЛИЧНОСТТА 

 
Драганова Ружа  

Магистър по психология; докторант, “Трудова и организационна психология” - БАН 
 

Различните индивиди имат различни представи за собствена кариера и нейното изграждане като си 
поставят различни цели в дългосрочен и кратокосрочен план. Индивидите, които в по-голяма степен 
са склонни или способни да структурират начини за действие и да ги отнасят към по-далечно бъдеще, 
демонстрират в своето поведение завидна настойчивост. Противоположно на тях, индивидите, които 
си поставят кратокосрочни цели, живеят хедонистично за мига или фаталистично избягват да се 
тревожат за бъдещето, което смятат за предопределено. Ориентацията към бъдещето от друга страна 
не представлява само индивидуална характеристика, а може да бъде разглеждана като аспект на 
организационната култура, оказващ пряко влияние върху стила на управление и модела за кариера в 
организацията. Организациите, поддържащи краткосрочния подход, ценят незабавните резултати и 
пренебрегват ползата от дългосрочните инвестиции в обучение и развитие на персонала. Като 
резултат, компаниите, стремящи се към краткосрочни резултати за сметка на изграждането на 
дългосрочни възможности, не успяват да използват пълноценно човешкия потенциал. В представения 
материал се разглежда отношението между ориентацията към бъдещето като индивидуална и 
организационна характеристика и кариерното развитие на личността в теоретичен план. Използват 
се теориите на J.Raynor, Hofstede, G.Trommsdorff, H.Lamm и R.Schmidt и др. 

 
Orientation towards Future and Personal Career Development 

 
Individuals have different notions of their own career and its development as they set themselves different 
long-term and short-term goals. People who tend to or are able to structure action plans and relate them to 
more distant perspectives are usually more persistent in their behavior. On the opposite are those who act 
according to short-term goals, have a hedonistic way of life living for the moment or fatalistically avoiding to 
worry about future which they anyway consider predetermined. Orientation towards future is not only a 
personal characteristic but an aspect of organizational culture influencing directly management styles and 
career models. Organizations supporting the short-term model value immediate results and neglect the 
benefits from long-term investments in training and personnel development. As a result, short-term oriented 
companies do not succeed in utilizing the full potential of their human resources. This report presents a 
theoretical view of the relationship between orientation towards future as both individual and organizational 
feature and personal career development. The background theories used are those of J.Raynor, Hofstede, 
G.Trommsdorff, H.Lamm, R.Schmidt and others. 
 
В професионалната си дейност хората правят избори, които предопределят техния 
кариерен път като променят или продължават дадена посока дейности. Изборът на 
кариера се обуславя от една страна от вътрешните потребности и нагласи на личността, а 
от друга от външните влияния на средата като семейство, образователна система и 
професионални структури. Част от кариерното развитие на личността представлява 
съзнателното градене на планове и предприемане на действия, ориентирани към 
определена цел в бъдещето, изискващи ангажираност и лично развитие в рамките на 
определен времеви период. В зависимост от краткосрочната или дългосрочна ориентация 
на индивида към бъдещето, моделът на кариерата при различните индивиди се 
структурира по различен начин. Дългосрочната ориентация предполага поставяне на 
амбициозни времево-ориентирани цели и полагане на усилия за постигането им, докато 
краткосрочната ориентация се изразява в неясно определен кариерен път или застояване 
на едно и също място, без това да предизвиква вътрешна съпротива или напрежение в 
личността.  
От гледна точка на организационната среда перспективите за кариерно развитие на 
членовете на организацията и моделите за кариера вътре в самата организация са пряко 
обвързани с аспектите на организационната култура. Краткосрочно-ориентираните, 
консуматорски култури залагат на постигането на бързи организационни резултати, за 
което използват потенциала на своите служители или привличат бързо и непрекъснато нов 
потенциал отвън. Използвайки знанията и компетенциите на служителите по 



предназначение, без да предлагат възвръщаемост под формата на бъдещо обучение и 
развитие, тези организации не предлагат стабилни кариерни модели. Противоположно на 
тях, дългосрочно-ориентираните организации инвестират в поддържане и 
усъвършенстване на знанията и уменията на персонала, издигане и отличаване на база 
оценка и принос. Подобна организационна среда ангажира служителите не само със 
смислени организационни цели, но и с примамливи лични професионални перспективи. 
 
Целта на настоящия доклад е да представи теоретичен преглед по отношение на връзката 
на ориентацията към бъдещето, както като индивидуална, така и като организационна 
характеристика, с кариерното развитие на личността в организацията.  
 
Понятие за кариера. Модели на кариерата. 
Определението за кариера синтезира различни понятия и смисъл: вид професия, 
последователност от работи или заемани роли, издигане в организационната йерархия. 
Според Hall [8], кариерата е “индивидуално възприемана последователност от нагласи и 
типове поведения, свързани с преживяванията и дейностите в работата по време на 
жизнения път.” Clark [7] от своя страна възприема кариерата като “поредица от планирани 
или непланирани занимания или дейности, включващи усъвършенстване, ангажираност и 
лично развитие в рамките на определен период от време.” 
Индивидуалните различия в кариерните модели са отразени нагледно от Clark, който 
определя осем модела на кариера: 

• Триъгълник – изкачване от най-ниските нива на организацията чрез повишения на 
база признание на работата. Не отразява планирана последователност на заеманите 
длъжности; 

• Стълба – За разлика от “триъгълника” присъства планиран растеж в длъжностите. 
Трудно приложим модел на кариера при съвременните плоски организационни 
структури; 

• Спирала – Растежът включва преместване не само от една длъжност в друга, но и 
от една област в друга или в различни организации; 

• Устойчиво състояние – задържане на една и съща позиция за продължителен 
период от време; 

• Преходно състояние – преминаване през различни фази на развитие и в различни 
организации; 

• Пътешествия и маршрути – непланирано преминаване през длъжности и занятия; 
• Катерушка – използване на възможности за придобиване на по-широк опит, 

умения и поглед върху цялата организация чрез включване в различни обучения, 
заемане на временни длъжности в други отдели и т.н. За разлика от “стълбата” 
отсъства предварително зададен план за достигане до върха; 

• Шеметна пързалка – отразява бързия възход и падение на съвременните 
организации. 

Кариерният модел се оформя в хода на жизнения път на индивида, попадайки под 
влиянието на външни обстоятелства като семейна, образователна и организационна среда. 
Същевременно с това той е строго индивидуален и отразява мотивацията на индивида за 
успех в кариерата и присъщата му времева перспектива или как индидвидът възприема 
последователността от своите действия в професионалната област и дали ги подчинява на 
някаква определена времево ситуирана и значима за него цел. 
 
Ориентация към бъдещето като индивидуална характериситка. 
Идеята за развитието и усъвършенстването на личността се свързва с необходимост от 
прогнозиране и планиране на бъдещето с оглед на целенасочена намеса. “В частност 
отношението на личността към вероятните и очаквани бъдещи събития присъства като 



траен, централен проблем в концепциите за психологическото време. Неизменно 
способността на индивида да “обхване” в познавателно и емоционално отношение 
събитийното поле в неговата перспектива се обвързва със степента на ефективност на 
психичната му регулация, на мотивацията, а оттук – и на цялостното му поведение в 
многообразните социални ситуации и взаимодействия... На равнището на индивидуалната 
психика времето се включва именно чрез осъзнатата възможност и необходимост от 
извършване на определени действия спрямо (по посока на или срещу) настъпващите 
промени.” [3] 
Някои индивиди по-забележимо от други са склонни или способни предварително да 
структурират начини за действие и да ги отнасят към по-далечно бъдеще като 
демонстрират в своето поведение завидна настойчивост. Тя може да се проявява под 
различни форми: 

1. Продължителност на непрекъсната работа над задачата/ занятието; 
2. Възобновяване на прекратената работа над задачата/ занятието; 
3. Продължително стремене към достигане на някаква обща цел. 

Последният фактор е използван от J.O.Raynor [5] при разработването на модел на 
ориентация на текущото решение на задачата към постигането на бъдещи цели. Той 
установява, че настойчивостта при постигането на далечни цели води до повишаване на 
равнището на сумарните постижения. 
 
Модел на J.O.Raynor за ориентация към бъдещето 
Значимостта на действието за субекта, който го е извършил, е свързана с перспективите, 
които това действие открива за по-нататъшни действия и придвижване към по-високи 
цели. Ориентацията към бъдещето предполага верига от действия, в която всяко 
последващо действие предполага успешно завършване на предишното. J.O.Raynor [5] 
обозначава това като верига на обусловените действия и я различава от случайната, в 
която последващото действие не е обусловено от предходното и не е насочено към 
достигане в крайна сметка на по-висока цел. Авторът установява, че най-малка мотивация 
има при много трудни задачи и при вериги, състоящи се от повече от две звена. 
Мотивираните за успех индивиди със средни постижения са по-ориентирани към 
настоящето, т.е. най-силно от всичко се мотивират при верига от действия, съдържаща 
минимално количество звена. Индивидите с високи постижения предпочитат дейности, 
насочени към далечното бъдеще. Индивидите с ниски постижения при каквато и да е 
дължина на веригата остават слабо мотивирани. Неочаквани се оказват изводите за 
индивидите, мотивирани за избягване на неуспех. Индивидите с високи постижения по-
силно от всичко избягват дейности, свързани с осъществяване на веригата от реалистични 
действия. Последното се потвърждава и от изследване на C.H.Mahone [6] за избор на 
професия – мотивираните за ибягване на неуспех индивиди предпочитат професии, 
предявяващи към тях завишени или занижени изисквания, и не се стремят да получат 
реалистична информация, касаеща възможностите за развитие на необходимите 
професионални навици. При обусловените вериги мотивираните за успех изследвани лица 
превъзхождат мотивираните за избягване на неуспех. При последните се наблюдава 
обратното – техните достижения са по-високи при решаване на случайни вериги. 
По-късно Raynor започва да различава броя на прогнозируемите звена във веригата (той 
нарича това “йерархия на задачите”) и преживяваната времева продължителност на 
веригата (“времева йерархия”). Паралелно с издигането във времевата йерархия, т.е. 
отдалечеността на най-общата цел, силата на мотивацията трябва да спада, а с издигането 
в йерархията на задачата в съответствие с вече разгледания модел, напротив, трябва да се 
увеличава. 
Въздействието на най-общата цел върху мотивацията за решаване на непосредствено 
предстояща задача не зависи само от количеството звена в обусловената верига (както 
сочи J.O.Raynor), но и от изходната структурираност на веригата, както и от времевата 



отдалеченост на най-общата цел. Изследванията на T.Gjesme [5] разкриват ролята на 
психологическата отдалеченост на целта като важен фактор за силата на мотивацията. 
Получените данни не са съвсем еднозначни, но може да се предположи, че при решаване 
на съотнесени с бъдещето задачи постиженията на мотивираните за успех индивиди ще се 
подобряват, ако им е свойствена висока ориентираност към бъдещето, а при индивиди, 
мотивирани за избягване на неуспех, напротив, тези постижения ще се подобряват при 
слаба ориентираност към бъдещето. 
G.Trommsdorff, H.lamm и R.Schmidt [5] определят няколко основни компоненти на 
ориентацията към бъдещето: 

1. плътност или брой на събитията, които личността смята за предстоящи; 
2. продължителност или кое е най-далечното бъдещо събитие, което ще се случи; 
3. оптимизъм-песимизъм по отношение на предвижданите възможни бъдещи 

събития; 
4. характер на контрола, оказван от личността върху бъдещите събития или дали 

човек смята, че може да ги управлява (вътрешен контрол) или че те не зависят от 
неговите усилия (външен контрол) 

Подчертаната ориентация към бъдещето емпирично се свързва с оптимистична нагласа 
спрямо очакваните събития. В една по-обобщаваща хипотеза това е специфичен 
личностен профил, характеризиращ се с висока самооценка, високо равнище на 
потребност от постижение, емоционална стабилност и интерес към иновациите. 
 
Ориентацията към бъдещето като дименсия на организационната култура. 
Подобно на отделните индивиди и организациите съществуват във времето и се базират 
на заложените им времеви перспективи за постигане на резултати и развитие. 
Ориентацията към бъдещето не е само индивидуална характеристика, но и дименсия на 
организационната култура. В своите изследвания Hofstede [9] я свързва с присъщите на 
източния и западния модел на мислене характеристики. Дългосрочната ориентация се 
определя чрез: постоянство (упорство), подреждане на отношенията според статуса и 
съблюдаване на този ред; пестеливост и наличие на чувство за срам. Противоположно на 
това, краткосрочната ориентация се характеризира с лична устойчивост и стабилност, 
запазване на реномето (“да имаш лице”), зачитане на традицията и взаимност на 
поздравите, услугите, подаръците.  
В организационен аспект дългосрочната перспектива се изразява в ясно формулирани 
цели, стратегии и политики, в това число и по отношение управлението и развитието на 
човешките ресурси и инвестирането в тези насоки. Дългосрочно-ориентираните компании 
създават възможности за обучение и развитие на своите служители и предпоставки за 
тяхното задържане и дългосрочно ангажиране с фирмените цели. 
В съвременната организационна среда, обаче, доминира управленската краткосрочност, 
която цени незабавните резултати и възнаграждава постиженията и мениджърите в 
относително краткосрочни хоризонти при заемането на дадено работно място. 
“Мениджърите разбират формално (чрез изпълнението на управленските цели) и 
неформално (чрез изискванията на техните началници), че основният им приоритет са 
краткосрочните “твърди резултати”, цифрите, месечните продажби, докато “по-меките” 
дългосрочните и свързаните с хората въпроси са по-маловажни. В резултат те нямат 
особен стимул да инвестират в дългосрочно планиране или в развитие на кариерата, които 
им носят ограничена отплата.” [4] 
 
Типология на кариерните системи в организацията и връзката им с ориентацията 
към бъдещето. 
Краткосрочната или дългосрочна ориентация на организациите се отразява в степента на 
отвореност към външния пазар на труда и обратно на нея, по степента, в която ценят и 



разчитат на ангажираността и лоялността на продължително работещите в организацията 
служители. Съгласно една от популярните типологии на Sonnenfeld & Peiperl [10]  
организационните култури “Академия”, “Клуб”, “Футболен отбор” и “Крепост” имат 
следните характериситики на кариерните си системи: 
 
           Таблица 1 
 

 АКАДЕМИЯ КЛУБ ФУТБОЛЕН 
ОТБОР 

КРЕПОСТ 

Стратегическа 
мисия 

Анализиране Защита Предвиждане Рекация 

Приоритети в 
кариерните 
системи 

Разивитие на 
специфичните 
за 
организацията 
функционални 
специалисти 

Задържане на 
специфичните 
за 
организацията 
общи 
специалисти 

Набиране на 
талантливи 
експерти и 
“звезди” 

Съкращаване и 
оборот на 
гъвкави 
специалисти 

Поток на 
снабдяване 

Специален 
ограничен вход 
по време на 
ранната 
кариера. Изход 
при 
пенсиониране 

Aкцент върху 
вход по време 
на ранната 
кариера. Изход 
при 
пенсиониране 

Вход по време 
на различни 
етапи от 
кариерата. 
Изход при 
натиск, поради 
слабо 
индивидуално 
изпълнение или 
издърпване 
навън от други 
възможности 

Входът е 
ограничен от 
оборота на 
специалисти и 
по-евтиното им 
заместване. 
Изход при 
слабо 
изпълнение на 
организацията, 
съкращения, 
ранно 
пенсиониране 

Поток на 
назначения 

Индивидуален 
принос. 
Вътрешната 
конкуренция е 
двигател на 
напредъка в 
кариерата 

Групов принос. 
Служене на 
организацията. 
Лоялност/ 
продължителна 
служба. 
Специални 
назначения. 
Преместване. 
Категории 
възрасти 

Индивидуален 
принос. 
Вътрешна и 
външна борба 
за напредък. 
Отличното 
изпълнение 
винаги е 
приоритет. 

Групов принос. 
Жертви за 
организацията. 
Гъвкавост да се 
поемат 
различни 
задачи. Воля за 
промяна. 
Оцеляване под 
стрес. 

Обучение и 
развитие 

Постоянно 
преобучение 
при движението 
в работата 

Обучение за 
общо 
обогатяване 

Много малко 
обучение, 
поради 
преносимостта 
на уменията 

Липса на 
обучение, 
поради 
финансовите 
изпитания и 
високото 
текучество 

 
Организациите тип “Академия” и “Клуб” могат да бъдат отнесени към полюса на 
дългосрочната ориентация, докато останалите две: “Футболен отбор” и “Крепост” се 
отнасят към краткосрочната ориентация.  



Респективно на условията, които създават и на утвърдениете практики и правила, 
организациите “Академия” и “Клуб” налагат кариерни модели, които се базират на 
разширяване на компетенциите и растеж в йерархията, примерно” “Стълба” и 
“Триъгълник”. Обратно на тях “Футболен отбор” и “Крепост” толерират модели на 
карирерата, които са по-скоро неопределени и непланирани като ”Пътешествия и 
маршрути”, “Преходно състояние”, “Шеметна пързалка”. В тях попадат индивиди, които 
не осъзнават ясно своите потребности и интереси, имат многостранни и противоречиви 
такива или лесно се поддават на влияние от страна на обкръжението. Краткосрочно 
ориентираните организации бързо “консумират” потенциала на служителите си и търсят 
нови от вън. Тъй като те не инвестират в обучение и развитие, новите “звезди” с времето 
не могат да посрещат непрекъснато повишаващите се изисквания на бизнеса и се стига до 
етап, в който организацията или естествено ги “изхвърля” или ги обрича на изгнание, 
определяйки им втoростепенни поддържащи роли. Процесът е двустранен, тъй като 
служители, които имат ясно изразена дългосрочна ориентация и висока мотивация за 
успех биха използали подобни организации единствено като етап от развитието на своята 
кариера. Подобен сценарий съответства на кариерните модели “Катерушка” и “Спирала”. 
 
Изборът на кариерен път отразява ориентацията към бъдещето на индивида и може да 
повлияе на избора на организация и удовлетворението, което индивидът получава от 
работата си в нея. Служителите с дългосрочна ориентация са в по-голяма степен 
целенасочени и склонни да полагат усилия с оглед на достигането на желана 
професионална цел. Същевременно организациите, които предлагат дългосрочни 
перспективи  пред своите служители, извличат максимална полза от техния потенциал и 
получават възвръщаемост от инвестициите, направени в обучение и развитие.       
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Въпреки широкото участие на жените в работната сила, относителният дял на жените мениджъри по 
света е нисък. Тази ситуация в повечето случаи се явява резултат от действието на редица фактори, 
описани в литературата като бариери, проявяващи се на равнище индивид, семейство, организация и 
общество, които възпрепятстват професионалното израстване на жените. В настоящия доклад 
емпирично се идентифицират и анализират бариерите пред кариерното развитие на жени на 
ръководни позиции в България. Участвалите в изследването жени мениджъри оценяват личностните 
бариери като основна доминираща пречка, възпрепятстваща техния професионален напредък. На 
второ място те поставят конфликта между семейство-работа и едва на трето място се обособяват 
организационните бариери. Повечето от изследваните лица оценяват положително своето развитие в 
кариерата, като голяма част от тях изразяват амбиция и стремеж за бъдещо професионално 
израстване. 
 

BARRIERS TO PROFFESIONAL CAREER OF WOMEN MANAGERS 
 
In spite of the large participation of women in the work force, the percentage of women managers in the 
world remains low. In most cases, the situation is a result of the influence of series of factors, described in the 
literature as barriers, which emerge on individual, family, organizational and social level and impede 
professional development of women. In this study, barriers to women’s career in leading organizational 
positions in Bulgaria, are investigated. Women managers who participated in the study evaluate personal 
barriers as a principle dominant obstacle in their professional advancement. Secondary they indicate family-
work conflict and in a third place are differentiated the organizational barriers. Most participants evaluate 
positively their career development and a great part of them show ambitions and desire for a professional 
progress in the future. 
 
Въведение 

Mениджърската позиция не е просто поредното стъпало в организационната 
йерархия, а качествено различно ниво в кариерното израстване, свързано със специфични 
задължения и отговорности, позиция, която е от важно значение за организационния 
живот, култура и развитие. Професионалните способности, личностните качества и 
умението за общуване и работа с хора на организационния мениджър обуславят 
удовлетвореността на подчинените му и силно влияят върху ефективността на 
извършваната от тях дейност.  

Индустриалната революция поставя началото на навлизането на жените в средите на 
работната сила в световен мащаб – участие, което се разраства и развива с изключително 
бърз темп. Жените приписват голяма значимост на своята професия не само поради 
финансови причини, а защото тя им дава възможност за себереализация и личностно 
развитие, поддържа тяхната идентичност и самочувствие. Работата се превръща във важна 
област, която определя общата удовлетвореност на жените от живота. През 90-те години 
на ХХ век те навлизат и в ръководната сфера. Нарастващата конкуренция между 
отделните компании прави нецелесъобразно пренебрегването на талант и способности, 
единствено защото са демонстрирани от индивид от женски пол. Кантер посочва, че 
оценяването и издигането в организационната йерархия на хората, съобразно техния 
потенциал и умения и независимо от половата им принадлежност, се превръща в основа 
на успеха в бизнеса през ХХ и ХХI век (Kanter, R, 1977, цит. по Adler, N., 2002). 
Относителният дял на жените мениджъри в световен мащаб, обаче, е малък, както в 
сравнение с този на мъжете ръководители, така и в сравнение с цялостното присъствие на 
дамите на трудовия пазар (Barberá, E., Ramos, A. & Sarrió, M., 2000). Въпреки че 
съществуват законодателни разпоредби, насочени срещу дискриминацията на жените на 
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работното място, изглежда тяхното израстване до лидерски позиции в организациите 
продължава да бъде възпрепятствано (Dennis, M. & Kunkel, A., 2004). Резултатите от 
много изследвания на западни автори доказват влиянието на пола върху кариерата, като 
професионалното развитие на мъжете е по-бързо и успешно от това на жените (Cohen, A. 
& Gutek, B., 1991), (Morgan, S., Schor, S. & Martin, L., 1993), (Schneer, J. & Reiman, F., 
1995). 

Жените, които се опитват да се издигнат до ръководни позиции в рамките на една 
организация обикновено се изправят пред т.нар. “стъклен таван” (the glass ceiling). Това е 
метафоричен термин, който се отнася до невидимите, изкуствено поставени ограничения, 
които съществуват в повечето компании спрямо жените, стремящи се към високи постове 
в организационната йерархия (Burn, S., 1996). 

В психологическата литература трудностите, възпрепятстващи развитието на 
професионалната кариера, представляват специфични фактори на равнище индивид, 
семейство, организация и общество, които се възприемат като бариери. Крайтс (1969) 
дефинира бариерите като неблагоприятни, осуетяващи условия, които възпрепятстват 
кариерното развитие. Тя описва два типа бариери пред кариерата: вътрешни конфликти 
(Аз-концепция, мотивация за постижение) и външни фрустрации (дискриминацията на 
работното място и заплащането) (Crites,1969; цит. по Swanson & Woitke, 1997,p.444). 
Суонсън и Йотке определят бариерите като “събития или условия, намиращи се или в 
личността, или в нейната среда, които затрудняват професионалния прогрес” (Swanson & 
Woitke, 1997, p.446).  

В настоящото изследване е използвана класификационната система на Суонсън и 
Токар, според която се идентифицират три категории бариери:  

• социално-междуличностни бариери - включват балансирането на кариера-
семейство и справянето със задълженията на множеството роли.  

• атитюдни бариери – те са вътрешни по характер и включват Аз-концепция, 
нагласи към труд, мотивация за постижение, страх от успех, интереси. 

• интеракционни бариери - обхващат демографските характеристики (пол, възраст, 
раса), дискриминацията, трудовата среда, организационната структура и култура (Swanson 
& Tokar,1991, цит. по McWhirter et al., 1998, p.453).  

Изискванията към мениджърската роля се изменят в зависимост от особеностите на 
отрасъла, корпоративната и регионална култура. Ситуацията на жените мениджъри в 
България и отношението към тях се отличават с известни специфики, които ще бъдат 
разгледани по-подробно.   

Според Конституцията на Република България, гражданското, търговското и 
трудовото законодателство, българската жена има право да участва в икономическия 
живот наравно с мъжа (Николова, М., 1994). Излиза че не съществуват пречки от 
формален характер пред установяването на равнопоставеност на двата пола по отношение 
на възможностите пред тях за професионално развитие. Процентният дял на жените 
мениджъри (38%) в държавните и частни организации у нас е значително по-висок от този 
в много европейски държави и САЩ (НСИ, Отчет за заетите лица, средствата за работна 
заплата и други разходи за труд за 2002г.). На пръв поглед изглежда, че българските 
организации сравнително добре се справят с проблема за установяването на равни 
възможности за кариерно издигане на двата пола. Дали тази насока ще има развитие и за в 
бъдеще, обаче, зависи от съществуването и въздействието на гореописаните бариери пред 
професионалното израстване на жените. На установяване въздействието на тези бариери 
върху български жени мениджъри е посветено и настоящото изследване. 

 
Цел на изследването 

Целта на настоящото изследване е да се определят възприетите бариери пред 
професионалното развитие и израстване на жени, заемащи ръководни позиции и да се 
установи дали съществува взаимовръзка между възприетите бариери от една страна и 
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удовлетвореността от кариерното развитие и стремежа към по-нататъшен напредък, от 
друга. 

 
Участници в изследването 

В изследването участват 31 жени, заемащи ръководни позиции, които работят в 
малки (от 11 до 50 заети лица), средни (от 51 до 100 заети лица) и големи предприятия 
(над 101 заети лица) предимно от частния сектор. Трудовият стаж на заеманата ръководна 
позиция в повечето случаи е до 5 години. Изследваните лица са на възраст от 25 до 58 
години, като средната възраст е 38 години. Преобладаващата част от тях са семейни и 
имат деца. 

 
Метод 

Използвана е адаптираната за български условия скала за оценка на трудността на 
възприетите бариери пред напредъка в кариерата (Драгова, 2004). Въпросникът съдържа 
42 айтема. Отговорите се фиксират чрез четиристепенен формат. Вътрешната 
консистентност на скалата е α = 0.90. От скалата са обособени три фактора: личностни 
бариери, организационни бариери и конфликт между работа и семейство. Включени 
са и два допълнителни айтема, измерващи удовлетвореността от професионалното 
развитие и стремежа към бъдещо израстване. 

 
Резултати и обсъждане 
С помощта на paired-samples t-test се сравняват трите фактора от скалата (табл.1).  

 
Таблица 1. Сравнение на факторите по двойки (N=31) 

Типове бариери М SD t-value Р 

Личностни бариери 27.45 10.30 5.70 .000 

Конфликт семейство-работа 18.23 6.31   

 

Типове бариери М SD t-value Р 

Личностни бариери 27.45 10.30 7.25 .000 

Организационни бариери 14.68 4.25   

 

Типове бариери М SD t-value Р 

Конфликт семейство-работа 18.23 6.31 2.88 .007 

Организационни бариери 14.68 4.25   

 
Данните показват, че жените мениджъри оценяват личностните бариери като 

основна доминираща пречка, възпрепятстваща техния професионален напредък. На второ 
място те поставят конфликтa между семейство-работа и едва на трето място се обособяват 
организационните бариери. Следователно, жените мениджъри поддържат убеждението, че 
причините за постигнатите резултати и успехи в кариерата лежат преди всичко в самия 
човек, в неговите относително постоянни характеристики и усилия и той е основният 
причинен агент при взаимодействието със средата. Доминирането на личностните бариери 
означава, че участниците в изследването възприемат управлението и развитието на 
кариерата като дейност, върху която могат да упражняват контрол чрез своето лично 
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действие. С други думи професионалният успех или неуспех се атрибутират на вътрешни 
причини. Особеностите на личността, нейната активност и увереност, съчетани с висока 
квалификация и опит представляват притежавания човешки капитал, който има решаващо 
значение за кариерното развитие. 

Оценяването на личностните бариери като основен фактор, затрудняващ 
професионалното развитие на жените мениджъри, би могло да е породено от същността 
на самата ръководна дейност, която предявява по-високи изисквания към личността и се 
отличава с по-голямо натоварване, отговорности и професионален стрес. 

Разбирането на жените мениджъри, че личностният фактор е най-важният предиктор 
за успешна кариера, може да се дължи от една страна на силната вътрешна конкуренция 
между колегите в организацията за ограничени ресурси и свободни места, което налага 
притежаването на висока професионална квалификация и потенциал. От друга страна, 
значимостта на личностните бариери е възможно да се дължи на факта, че изискванията 
на работодателите и управляващите спрямо компетентността и квалификацията на жените 
мениджъри са по-високи, отколкото изискванията, предявявани към мъжете. Жените 
трябва да се доказват по-упорито и дълго, за да направят професионална кариера, дори в 
области, в които преобладават жени (Такева, 2003), защото “жената на управленска 
позиция или в нетрадиционна професия се мери с двоен аршин: как като жена изпълнява 
ролята на мениджър и как като мениджър се вмества в представите за женственост” 
(Kanter,1977, цит. по Димитрова, 1998, с.107). Жените мениджъри са обект на 
несъвместими очаквания - от страна на ръководната роля и на женската полова роля. 
(Eagly, A., Makhijani, M. & B. Klonsky, 1992) Признанието на техните качества се 
осъществява при далеч по-голямо напрежение, време и усилия, на по-висока 
психологическа цена, отколкото при мъжете. 

Доминирането на личностните бариери крие в себе си и известно противоречие. 
Силно изразеното възприемане на личностни бариери пред кариерното израстване от 
страна на жените мениджъри показва, че те се чувстват неуверени, недостатъчно 
компетентни, страхуват се от високите отговорности и справянето с тях. Но в същото 
време, те заемат ръководни позиции, което означава, че са се доказали като 
професионалисти, че са ценени; освен това, получените резултати отразяват тяхната 
удовлетвореност от работата и стремеж към по-нататъшно развитие. Следователно това 
противоречие показва или известна склонност към себеподценяване, или прекалена 
самокритичност, перфекционизъм и поставяне на високи вътрешни стандарти. По-силното 
преживяване на личностни бариери като понижена мотивация за постижение, неувереност 
според редица автори може да бъде обяснено с наличието на допълнителни условия като 
конкурентна среда, амбивалентна обратна връзка и социално неодобрение (McClelland et 
al., 1953, цит. по Зиновиева, 1997, с.132; Peplau,1976, цит.по Nieva & Gutek,1982, p.95). По 
принцип професионалните аспирации на жените са свързани повече с получаването на 
предизвикателна и удовлетворяваща работа, отколкото с участието в конкурентна борба за 
достигане върха на организационната стълбица. За тях предизвикателна работа е тази, 
която позволява на човек да се развива професионално и личностно; която му дава 
възможност да експериментира с нови умения, способности и подходи и му помага да 
установи високи вътрешни стандарти за себе си като професионалист (White, Cox & 
Cooper, 1992, цит. по O’Leary, 1997). Очевидно, обаче, именно тези завишени стандарти е 
възможно да се превърнат в причина за преживяването на личностни бариери пред 
кариерното израстване при изследваната извадка.   

Както показват данните от анализа, вторият по значимост фактор, затрудняващ 
професионалното развитие на жените мениджъри, е конфликтът семейство-работа. Този 
факт потвърждава разбирането на Сапър, че кариерното развитие е функция от 
взаимодействието между факторите на работата, семейството и свободното време (Super 
& Sverko,1995). При жените професионалните въпроси трябва да се разглеждат в 
контекста на другите жизнени роли и избори. Работата и личният живот са тясно 
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свързани, затова решенията, свързани с кариерата се разглеждат като жизнени решения, 
касаещи и другите области от живота. Именно затова жените се стремят да балансират 
професионалния и семеен живот, но често се поражда междуролеви конфликт, при който 
ролевите изисквания на трудовата и семейната сфера са взаимно несъвместими и 
участието в едната роля затруднява изпълнението на другата (Greenhaus & Bentell, 1985, 
цит. по Aryee, 1992, p.814). Конфликтът семейство-кариера е фактор, който може да 
редуцира професионалните аспирации и цели на жените и да възпрепятства трудовите им 
постижения. Основна предпоставка за конфликта семейство-кариера е голямата 
значимост, която жените приписват на множество жизнени роли, които изпълняват 
едновременно. МакКенна установява, че жените не могат да разделят своя  личен и 
професионален живот толкова лесно както мъжете и следователно, по-трудно могат да се 
самоопределят от гледна точка само на работата. Когато жените са принудени да отрекат 
важна част от техния живот в името на професията, е възможно да срещнат проблеми при 
изграждането на сигурна и цялостна Аз-идентичност (McKenna,1997). Затова те 
възприемат симултантен кариерен модел, който поставя акцент върху взаимодействието 
между работата и значимите други, търсейки баланс. Проблематичното съвмествяване на 
семейния и трудов живот при жените мениджъри се дължи най-вече на характеристиките 
на заеманата ръководна длъжност, която се отличава с по-високи отговорности, работа с 
хора, допълнително натоварване, координиране на действия, специфични умения. Така 
активното включване в повече социални роли и задължения води до акумулирането на по-
голям стрес. В следствие на това, жената страда от недостиг на време, преумора, психично 
напрежение. Емоционалният стрес, породен от по-високите изисквания на многото роли, с 
които жените мениджъри трябва да се справят, води до безпокойство, чувство за вина, 
тревожност, които действат не като обективни, а като емоционални бариери. 

Тъй като работещите жени са силно обвързани и отговорни и към работата си, и към 
семейството и дома, от тях се очаква да се справят еднакво добре и като професионалисти 
на работното място, и като съпруги, и като майки, затова за жените мениджъри връзката 
семейство-кариера се отличава с по-стресов характер и се оценява като значима бариера 
пред професионалното развитие.  

Относително високата изразеност на конфликта семейство-работа като пречка пред 
кариерното израстване се определя и от това, че много често плановете за деца влизат в 
конфликт с професионалните интереси и амбиции, защото налагат временно прекъсване 
на трудовата дейност. В този смисъл, временното оттегляне от работа може да намали 
шансовете за издигане в кариерата, които и без друго са малко, поради голямата 
конкуренция и особеностите на самата организационна структура и политика по 
управление на човешките ресурси. 

Следователно невъзможността да се изпълняват добре семейните и родителските 
задължения поради същността на работата и работното място поражда сериозен проблем, 
който може да намали удовлетвореността от постигнатото до момента професионално 
развитие и да затрудни напредъка в кариерата. Това се подкрепя и от направения 
корелационен анализ, който показва, че конфликтът семейство-работа корелира 
отрицателно със стремежа към по-висока позиция и издигане на работното място (табл.2).  

 
Таблица 2. Корелационен анализ  

 Стремеж към по-висока 

позиция и развитие 

Удовлетвореност от 

професионалното развитие 

Конфликт семейство-
работа 

-. 374 

р= 0.038 

-. 349 

р=0.054 
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С други думи високото равнище на конфликт между семейство и работа поражда 
желание за редуциране на работното натоварване, понижаване на мотивацията за 
постижение и ограничаване на професионалните аспирации (Eckenrode & Gore, 1990). 
Макар и не статистически значима, се установява слаба тенденция за негативна връзка 
между ролевия конфликт и удовлетвореността от професионалното развитие (табл.2), 
което още веднъж подкрепя факта, че жените мениджъри се стремят да постигнат 
оптимално взаимодействие и баланс между работата и значимите други и когато това не 
става, те изпитват емоционален дискомфорт и неудовлетвореност от работното място, 
което затруднява тяхното функциониране. Тук организациите, ако действително държат 
на своите талантливи служители и искат да ги задържат, би трябвало да се намесят като 
въведат политика, добронамерена към семейството, която осигурява услуги за дома и 
отглеждането на децата, по-гъвкаво работно време и др. Това не “разглезва” служителите, 
а ги освобождава и им позволява да се съсредоточат върху техната работа. 

Направеното честотно разпределение показва, че 6,5 % (n=2) от жените мениджъри 
не са удовлетворени от професионалното си развитие до момента, 9,7 % (n=3) по-скоро не 
са удовлетворени, 48,4% (n=15) са по-скоро удовлетворени и 35,5 % (n=11) са 
удовлетворени. Това показва, че 83,9% от участвалите в изследването жени мениджъри 
оценяват положително своето развитие в кариерата. По отношение на стремежа към 
по-висока позиция на работното място, честотното разпределение сочи, че 16,1% (n=5) от 
жените не се стремят, 25,8% (n=8) по-скоро не се стремят, 16,1% (n=5) по-скоро се 
стремят и 41,9% (n=13) се стремят към по-нататъшно кариерно израстване. С други думи 
58 % от жените мениджъри изразяват амбиция и стремеж за бъдещо професионално 
развитие. 

Тези резултати логично кореспондират с обособяването на организационните 
бариери като фактор, който в най-малка степен затруднява постиженията в кариерата на 
жените мениджъри. Това е индикатор, че съвременните български организации 
действително се опитват да реализират на практика перспективата за равни възможности в 
труда, което говори за положителни тенденции за развитие на организационната среда и 
култура. Общият икономически климат, в рамките на който човек навлиза в дадена 
организация и се опитва да се утвърди като професионалист, също оказва голямо влияние 
върху пътя и темповете, с които ще се развие неговата кариера. Налагащ се извод е, че 
българските организации вече изпитват натиск от пазара да работят упорито за 
привличането, задържането и мотивирането на най-добрите си служители, независимо от 
техния пол и възраст. Работодателите и висшето ръководство осъзнават решаващата роля 
на човешкия фактор за постигането на конкурентно предимство на пазара и все по-
активно започват да инвестират в ефективното управление, обучение и развитие на своите 
служители. Следователно, може да се направи изводът, че организациите в България се 
стремят към хармонизиране на тяхната стопанска дейност с европейските изисквания и 
международни пазарни стандарти. 
 

Перспективи 
Настоящото изследване, поради ограничения брой изследвани лица, представлява 

пилотно проучване на проблема с бариерите пред кариерното развитие на жените 
мениджъри. В рамките на бъдещи изследвания с тази методика би могло да се направи 
разграничение на участничките по възраст, трудов стаж, семейно положение, вид и размер 
на организацията в която работят и да се сравни равнището на възприемани бариери при 
отделните групи, които се обособяват. Получените данни е възможно е да се съпоставят с 
тези в група на мъже мениджъри, за да се установи какво е влиянието на фактора пол 
върху бариерите пред кариерното развитие. 
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В армейска среда се изследва влиянието на три основни лидерски стила: либерален, транзакционен и 
трансформиращ - върху организационния климат. Подчертава се, че е необходимо е да се развие 
съвременно разбиране на лидерството след приемането в НАТО. Прилаганите лидерски стилове 
трябва да са в съответствие с радикалните промени в Българската армия. Трансформиращото 
лидерство включва четири компонента: харизматичност, интелектуална стимулация, индивидуално 
уважение и вдъхновяване на последователите. Резултатите показват, че компонентите на 
трансформиращия стил имат по-високи средни стойности, отколкото транзакционния и либералния 
стилове. Лидерството влияе върху четири типа организационен климат: ориентиран към целите, към 
правилата, към подкрепата и към иновациите. Установяват са взаимозависимости на 
транзакционния и трансформиращия стил с всички типове организационен климат. Либералният 
стил няма влияние върху организационния климат. Резултатите от регресионния анализ 
потвърждават влиянието на транзакционния стил върху всички типове климат. Интелектуалното 
стимулиране въздейства само върху климата, ориентиран към правилата. Уважението към 
подчинените детерминира климат, ориентиран към целите и към подкрепата. 
 

LEADERSHIP STYLES AND ORGANIZATIONAL CLIMATE IN ARMY SETTINGS. 
 

Ilieva Snezhana, Neli Trankova 
 
The liberal, transactional and transformational leadership styles and their influences on organizational 
climate were studied in army settings. The contemporary understanding of leadership is necessary to develop 
after membership in NATO. Тhe leadership styles should to be in congruence with radical changes in 
Bulgarian army. The transformational style includes four dimensions: charisma; intellectual stimulation; 
individual consideration and inspiration of subordinates. The results show that the dimensions of 
transformational style had higher means than transactional and liberal styles. The leadership impact four 
types of organizational climate – oriented to goals, to rules, to support, and to innovation. The 
intercorrelations between transactional and transformational styles, and all types of organizational climate 
were established. The liberal style had no influence on organizational climate. The data from regression 
analysis confirm the effect of transactional style on all types of organizational climate. The intellectual 
stimulation impacts only rules-oriented climate. The goal-oriented and support-oriented climates are 
determined by individual consideration of subordinates. 
 
 
Въведение 
 Лидерството и лидерските стилове придобиват ново значение и смисъл в контекста 
на извършващите се радикални промени в българската армия. Приемането в НАТО и 
необходимостта от преструктуриране и модернизация на армията изискват от командния 
състав не само подходящи професионални и експертни умения, но и подобряване на 
аналитичните или т.нар. концептуални умения, от една страна, и на социалните и 
организационни – от друга. Изграждането на военни лидери е процес, който се определя 
от променените функции на армията и от очакванията на обществото към нея. 
Същевременно армията е строго структурирана система, при която спазването на 
йерархията, контролът и изпълнението на заповедите са стриктно определени. Лидерската 
роля на командния състав се променя като от офицерите се очаква не само да свеждат 
заповедите и разпорежданията на съответните по-ниски равнища, но и да притежават 
лидерски качества и умения, които да им позволяват да вземат бързи и адекватни решения 
в критични ситуации и да мотивират подчинените за тяхното изпълнение. Прилагането на 



подходящи лидерски стилове е решаващо, както за успеха на осъществяващата се 
реформа, така и за цялостната ефективност на армията.  
В организационните изследвания се обособяват се три лидерски стила, които имат 
влияние върху поведението на подчинените: либерален, транзакционен и трансформиращ 
(Bass, 1990а). Либералният стил по принцип се приема за неефективен в организационна 
среда. Неговото прилагане, особено в такъв тип организация като армията, е силно 
ограничено.  
Транзакционният стил се изразява във взаимен обмен и постигане на съгласие между 
лидерите и техните подчинени, при който значение имат възнагражденията, санкциите и 
позицията на власт (Илиева, 1998, Kanungo, Mendonca, 1996). Този стил са основава върху 
даваните възнаграждения, чрез които се стимулира изпълнението на заповедите и 
нарежданията. И двете страни в социалното взаимодействие имат очаквания, които, ако 
бъдат реализирани, осигуряват приемане на авторитета на лидера и съответно високо 
изпълнение от страна на подчинените.  
Трансформиращото лидерство възниква тогава, когато лидерите създават възможност да 
се осмислят и приемат целите и мисията на организацията и вдъхновяват другите да 
погледнат отвъд собствените си интереси в полза на организацията като цяло. Лидерите от 
този тип постигат високи резултати по различни причини – могат да се възприемат като 
харизматични личности от своите подчинени и така да ги мотивират и вдъхновяват, могат 
да задоволяват емоционалните им потребности и не на последно място, могат 
интелектуално да ги стимулират (Bass, 1990). Транзакционният и трансформиращият 
лидерски стил взаимно се допълват, тъй като ефективното лидерство се основава както на 
властовата позиция в йерархията и на произтичащото от нея използване на 
възнагражденията и на санкциите, така и на личните и професионални качества, на 
авторитета и обаянието на лидерите. 
Цел на настоящето изследване са лидерските стилове в армейска среда и тяхното 
въздействие върху организационния климат. Допуска се, че в резултат на прилаганите 
лидерски стилове се формира благоприятен или неблагоприятен организационен климат, 
който от своя страна в значителна степен определя качеството и количеството на 
изпълнението на задачите и характера на социалните взаимоотношения.  
Очаква се традиционното транзакционно лидерство да е решаващо за формирането на 
организационен климат, чрез който организацията постига целите си, създава се подкрепа 
и доверие между подчинените и се стимулира тяхната инициативност. Трансформиращото 
лидерство се разглежда като необходимо условие за управление и осъществяване на 
провеждащата се реформа в армията. Предполага се, че прилагането на такъв лидерски 
стил ще допринася съществено за изграждането на подходящ организационен климат в 
армейска среда, при който да се постигнат новите цели и задачи и същевременно да се 
отчитат и съхранят правилата, процедурите и йерархичността, които придават стабилност 
и сигурност на системата. 
Ефективността на армията като тип организация не се определя съществено от 
въвеждането на иновации, откритостта и адаптацията към външната среда и 
предоставянето на подкрепа на организационните членове, т.е., създаването на 
иновационен и подкрепящ климат е важно, но не е приоритет за военните лидери. 
Сигурността и стабилността, които обществото очаква от армията, се постигат чрез 
ориентация към целите, към следването на правилата и йерархичния контрол. Именно 
тези аспекти на организационния климат се очаква да се обуславят най-значимо от 
използваните лидерски стилове.  
 
Методи на изследване 
Въпросникът за организационния климат се състои от 40 твърдения, които се оценяват 
по 6-степенна скала (Van Muijen at al., 1992). Той показва високи психометрични качества 
в български условия, като в настоящето изследване коефициентът α на Кронбах е 0.94. 



Измерват се четири типа климат, които се предполага, че съществуват в организациите и 
отразяват съответно различни стратегически ориентации, цели и ценности. 

Подкрепящият климат се отнася предимно до човешките отношения и до 
доверието и сътрудничеството между членовете на организацията. Иновационният климат 
подчертава растежа и развитието на организацията, ориентацията към търсенето на нови 
възможности и разработването и предлагането на нови продукти и услуги, креативността 
и адаптацията към външната среда. Ориентираният към целите климат се характеризира 
с определяне и постигане на организационните цели и наличие на ясни критерии за 
изпълнение. Ориентираният към правилата климат поставя ударението върху 
координацията вътре в организацията, съществуващите регулации и правила, наличието 
на ясни и точно определени процедури и начини на действие, които създават стабилност и 
ред вътре в организацията. 

Въпросникът за лидерски стилове съдържа 18 твърдения, основани на 
многофакторен въпросник за лидерство (Bass, Avolio, 1989). Измерват се трите основни 
лидерски стила: либерален, транзакционен и трансформиращ. Трансформиращото 
лидерство се разкрива чрез четири компонента: харизматичност;  уважение и внимание; 
интелектуално стимулиране и вдъхновяване и мотивиране на подчинените. От 
изследваните лица се изисква да оценят степента, в която техните висшестоящи прилагат 
даден стил, по пет-степенна скала, която варира от “напълно съм съгласен” до “напълно 
не съм съгласен”. Коефициентът за вътрешна консистентност α на Кронбах е висок - 0.91. 

Извадка. Изследвани са 100 военнослужещи от поделение на Сухопътни войски, от 
които 38% са офицери, 46% са сержанти и 16% са кадрови редници. Преобладават 
изследваните лица на възраст от 26 до 35 г. – 59% и на възраст от 36 до 45г. – 26%. Под 25 
г. са 12% от извадката, а между 46 и 55г. – 3%.  
 
Резултати и обсъждане 
 
Лидерски стилове 

За се установи как подчинените възприемат лидерските стилове, бяха изведени 
средните стойности и стандартните отклонения (Табл. 1). Най-високи стойности се 
приписват на компонентите на трансформиращия стил, като се придава особено значение 
на интелектуалното стимулиране (х=9.67), т.е. лидерите изискват от своите подчинени да 
обосновават мненията си и да намират нови решения, за да преодоляват трудните 
проблеми. Военнослужещите възприемат своите началници като харизматични личности, 
които притежават личен чар и обаяние (х=9.58), и същевременно смятат, че получават от 
тях необходимото уважение (х=9.55). От компонентите на трансформиращото лидерство 
най-ниско се оценява способността на лидерите да вдъхновяват и мотивират своите 
подчинени (х=9.33).  

 
Таблица 1. Средни аритметични стойности и стандартни отклонения за лидерските 

стилове 
 
Лидерски стилове Средни стойности Стандартно отклонение 
Либерален 8.69 2.76 
Транзакционен 9.01 3.8 

Трансформиращ   
Харизматичност 9.58 3.41 
Вдъхновяване и мотивиране  9.33 2.95 
Интелектуално стимулиране 9.67 3.07 
Уважение и внимание 9.55 3.58 
 



Като цяло, стойностите на компонентите на трансформиращия лидерски стил са 
по-високи от транзакционния стил (х=9.01) и този резултат е изключително благоприятен 
от гледна точка на осъществяващите се изменения в изследваното поделение. 
Военнослужещите отчитат и приемат лидерските качества на висшестоящите в 
йерархията. Те изпълняват заповедите и разпорежданията поради убеденост и 
съгласуваност на личните си цели и ценности с тези на организацията, а не само заради 
йерархичния статус на лидера и очакваните възнаграждения за изпълнението.  

Както се очакваше, либералният лидерски стил има най-ниски стойности (х=8.69). 
Неговото прилагане често разкрива недостатъчно добре развити лидерски умения, в това 
число и за контрол на изпълнението на задачите. В контекста на изследвания тип 
организация той е крайно неуместен и, ако се използва, има отрицателен ефект. 
 

Взаимозависимости между лидерските стилове и организационния климат 
Резултатите от корелационния анализ потвърдиха допускането, че съществуват 
взаимозависимости между лидерските стилове и организационния климат (Табл. 2). Бяха 
установени корелациите на организационния климат както с отделните компоненти на 
трансформиращия стил, така и с този стил като цяло. 
Потвърди се очакването, че либералният стил не корелира с нито един от типовете 
организационен климат. Прилагането на този стил не води до придържане към правилата, 
процедурите и начините за извършване на работата и до постигане на резултатите и 
изпълнение на задачите. Либералното отношение на началниците не повишава 
инициативността, иновативността и поемането на риск от военнослужещите и не създава 
подкрепа, доверие и взаимно разбиране между тях. 
Транзакционният и трансформиращият стил корелират положително с всички типове 
организационен климат, като най-изразените зависимости са по отношение на постигането 
на целите и на следването на правилата. От друга страна, именно наличието на тези 
типове климат в най-голяма степен стимулира прилагането на лидерски стилове и 
подходи, които се оценяват положително от подчинените и повлияват тяхното 
изпълнение.  
 
Таблица 2. Взаимозависимости между лидерските стилове и организационния климат 
Лидерски стилове Организационен климат 

Правила Подкрепа Иновации Цели 

Либерален     
Транзакционен 0,518*** 0,540*** 0,488*** 0.577*** 
Трансформиращ 0,585*** 0,553*** 0,437*** 0,631*** 
Харизматичност 0,518*** 0,542*** 0,406*** 0,586*** 
Интелектуално 
стимулиране 

0,591*** 0,443*** 0,387*** 0,555*** 

Вдъхновяване и 
мотивиране  

0,540*** 0,511*** 0,416*** 0,572*** 

Уважение и внимание 0,546*** 0,573*** 0,455*** 0,641*** 
*** p<0.001 
 
Корелациите на иновационния климат с лидерските стилове са по-ниски в сравнение с 
останалите типове климат. Този тип климат не се изразява само във въвеждане на нови 
възможности и начини на работа, но също така разкрива отвореността към външната 
среда и адаптацията в нея. Транзакционният стил е този, който повече предизвиква 
военнослужещите да търсят нови решения на проблемите, да поемат риск в трудни и 
непознати ситуации и да се адаптират към променящите се условия. Харизматичността 



или интелектуалното стимулиране от страна на лидера са по-слабо свързани с 
инициативността и иновативността на подчинените. Въпреки че се очакваше именно 
интелектуалното стимулиране като аспект на трансформиращото лидерство да 
благоприятства иновационния климат, то въздейства повече върху придържането към 
правилата и процедурите на работа, отколкото да създава отвореност към външната среда 
и приемане на предизвикателствата в нея. 
Трябва да се подчертае, че климатът, ориентиран към целите, най-силно си взаимодейства 
с лидерските стилове. При този тип климат се констатира най-високата зависимост с 
трансформиращия стил и особено с уважението и вниманието от страна на лидера. 
Организационните цели и задачи се изпълняват, ако подчинените възприемат, че 
получават нужното уважение, внимание и зачитане от страна, от една страна, а от друга, 
оценяват началниците си като харизматични и способни да ги мотивират и вдъхновяват за 
изпълнение на задачите. Позицията на власт и даването от лидера на възнаграждения за 
изпълнението също корелира повече с климата, насочен към постигане на целите, 
отколкото с останалите типове климат. 
 
Влияние на лидерските стилове върху организационния климат 
За да се установи обаче дали лидерските стилове детерминират определени типове климат 
и предсказват тяхното формиране, беше направен регресионен анализ по метода на 
стъпковата регресия (Табл. 3).  
Транзакционният стил влияе върху всички типове организационен климат, като допринася 
съществено за създаването на иновационен климат (β=0,488, р<0,001), но в по-слаба 
степен осигурява подкрепата (β=0,285, р<0,01), спазването на правилата и процедурите 
(β=0,240, р<0,01) и изпълнението на целите (β=0,227, р<0,01).  
От компонентите на трансформиращия стил единствено интелектуалното стимулиране и 
уважението и вниманието, оказвано на подчинените, предсказват появата и поддържането 
на определени типове климат. 
 
Таблица 3. Влияние на лидерските стилове върху организационния климат 
 

Организационен  
климат 

Лидерски стилове 
Транзакционен Интелектуално 

стимулиране 
Уважение и 
внимание 

∆R2 

Правила 0,240** 0,439***  0,371 
Подкрепа 0,285**  0,382*** 0,345 
Иновации 0,488***   0,230 
Цели 0,227**  0,473*** 0,423 

*** p<0.001; ** p<0.01 
 

Интелектуалното стимулиране детерминира в по-голяма степен насочеността към 
правилата (β=0,439, р<0,001), отколкото транзакционния стил. Уважението и вниманието 
от страна на лидера също са по-силни детерминанти, в сравнение с транзакционния стил, 
на типовете климат, насочени към постигане на целите (β=0,473, р<0,001) и към 
подкрепата (β=0,382, р<0,001). Нито един от компонентите на трансформиращото 
лидерство не влияе върху иновационния климат.  
 
Заключение 
Резултатите от дескриптивната статистика разкриват тенденция изследваните 
военнослужещи да възприемат преди всичко личностните качества на началниците и 
съответно да изпълняват заповедите поради вътрешна убеденост и приемане целите и 
ценностите на организацията. Лидерите се оценяват повече като харизматични личности, 
които интелектуално стимулират и уважават подчинените си, отколкото като началници, 



които използват само формалната си власт и произтичащите от нея възнаграждения и 
санкции.  
Либералният стил, освен че има най-ниски средни стойности, не влияе върху нито един от 
типовете климат в изследваната организация.  
Данните от корелационния анализ дават основание да се заключи, че съществува изразено 
взаимно влияние между лидерските стилове и организационния климат. От една страна, 
прилагането на трансформиращ и на транзакционен стил подобрява климата в 
изследваната армейска среда и повишава изпълнението и постигането на целите. От друга 
страна, съществуващият климат, който е насочен към спазване на правилата и постигане 
на целите, дава възможност да се формират адекватни лидерски качества и умения, които 
да са в синхрон с измененията на средата.  
Транзакционният стил е основна детерминанта на типовете климат в организацията. При 
този стил се дават подходящи възнаграждения и се задоволяват очакванията на 
подчинените, в резултат на което се постигат организационните цели и се поддържат 
редът и стабилността вътре в организацията чрез спазване на правилата и процедурите. 
Ефективното използване от лидерите на властовата им позиция подобрява значително 
междуличностната комуникация, доверието и работата в екип. Транзакционният стил в 
най-висока степен стимулира иновативността, инициативността и поемането на риск при 
изследваните военнослужещи. Той е предпоставка за гъвкавост и адаптация към 
процесите във външната среда, т.е. при неговото прилагане се отчита динамиката на 
измененията и се реагира адекватно на променящата се ситуация. Прилагането на този 
лидерски стил е водещо условие за създаване на благоприятен организационен климат в 
изследваната армейска структура.  
Трансформиращият лидерски стил и по-специално интелектуалното стимулиране и 
уважението към подчинените са предпоставки за създаване на климат, насочен към 
постигане на целите, следването на правилата и процедурите на работа и благоприятстват 
добрата междуличностна комуникация, подкрепата, доверието и работата в екип.  
Развиването и поддържането на транзакционен стил на лидерство, който е традиционен за 
силно йерархизираните бюрократични организации, е необходимо, тъй като осигурява 
стабилността и предсказуемостта им. Трансформиращото лидерство обаче отговаря на 
новите динамични условия и е средство за създаване на гъвкавост и за своевременна 
адаптация към външната среда. Поради това от съвременните военни лидери се очаква да 
варират в своето поведение спрямо подчинените и да съчетават двата лидерски стила, за 
да създадат подходящ климат за успешно осъществяване на предприетата промяна.  
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПРОМЯНА НА 
ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА 
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Изследва се влиянието на провежданата административна реформа върху организационната култура в 
държавната администрация. Резултатите от факторния анализ показват, че отношението към 
административната реформа включва четири фактора: управление на човешките ресурси; система на 
възнаграждения; престиж и стабилитет на работата в държавната администрация и въвеждане на 
информационни технологии. Резултатите от регресионния анализ потвърждават влиянието на 
практиките за УЧР върху всички типове организационна култура: кланова, адхократична, пазарна и 
йерархична. Престижът и стабилността на работата в държавната администрация въздействат 
положително върху клановата, адхократичната и пазарната култура. Системата на възнаграждения е 
значима при създаването на адхократичната и клановата култура. Въвеждането на информационни 
технологии предсказва само измененията в пазарно ориентираната култура и няма влияние върху 
останалите типове. 
 

THE HRM AND CHANGE IN ORGANIZATIONAL CULTURE 
 

Ilieva Snezhana  
 
The implementation of reform in public administration and its influence on organizational culture is studied. The 
results from factor analysis show that attitudes to administrative reform include four factors: HRM practices; 
rewards system; prestige and stability of work in public administration; and information technology. The data 
from regression analysis confirm the effect of HRM practices on all types of organizational culture – clan, 
adhocracy, market and hierarchy. The prestige and stability of work in public administration impacts positively 
clan, adhocracy and market cultures. The rewards system is important for creating of adhocracy and clan 
cultures. The information technology predicts only changes in market oriented culture and has no influence of 
other types.  
 
Административна реформа и промяна на организационната култура 

Процесът на европейска интеграция постави сериозни предизвикателства към 
държавната администрация, която трябва да функционира в съответствие с европейските 
ценности и норми и едновременно с това да отговори на нарасналите изисквания на 
обществото. Модернизацията на държавната администрация се основава на планирана и 
аргументирана последователност от изменения в стратегията, мисията, структурата и 
системата за управление на човешките ресурси.  

Необходимостта администрацията да заработи според европейското законодателство 
изисква повишаване на нейния капацитет и ефективност, което е възможно, от една страна, с 
подходящо организационно развитие, а от друга – със система за управление на човешките 
ресурси, която да отразява “духа” на административната реформа (вж. Илиева, Димитрова, 
Кънева и Кунова, 2005). Провеждането на мащабна административна реформа стартира през 
1998 г. с приемането на правителствена стратегия за изграждане на модерна административна 
система в България. Оттогава досега са въведени редица изменения, които в значителна 
степен са предназначени да създадат качествено нов начин на функциониране на 
администрацията и се основават върху съвременния подход към управлението на човешките 
ресурси.  

Могат да се обособят три етапа в административната реформа (вж. Илиева, 
Димитрова, Кънева и Кунова, 2005). Първият етап обхваща периода от 1998 до 2001г., през 
който са приети основни закони за структурата на администрацията, организацията на 



дейността й, статута на държавния служител и административното обслужване на гражданите 
и фирмите. През този етап осъществяващите се изменения са стратегически и структурни по 
характер и създават условия за въвеждане на промени в “човешката” страна на 
администрацията, т.е. в системата на УЧР. 

Вторият етап се основава на приетите през 2001 г. правителствени стратегии за 
модернизиране на държавната администрация и за обучение на държавните служители. В 
изпълнение на тези стратегии се приемат нормативни актове за провеждането на конкурси за 
назначаване на държавни служители и за реда и условията за тяхното атестиране. Въвеждат 
се Кодекс да поведението на служителите в държавната администрация и Единен 
класификатор на служителите в държавната администрация. Това е етапът, през който се 
провеждат мащабни изменения в структурата и организацията на управлението на човешките 
ресурси. УЧР се поставя на качествено нова основа, която отразява европейските 
перспективи и тенденции и изисква съответно промени в поведението и дейността на 
държавните служители.  

Третият етап на административната реформа е предназначен да повиши капацитета на 
администрацията за прилагане на европейското законодателство. Той включва реализиране 
на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към 
интегриране, която изисква въвеждане на т.нар двупистов модел на административната 
реформа. Този модел се изразява в укрепване и организационно развитие на 
административните структури и ефективно управление на човешките ресурси, от една страна, 
а от друга – подготовка на администрацията да работи в структурите на Европейския съюз. 

Стратегията за електронно правителство и въвеждането на съвременните 
информационни технологии водят до нови промени в работата на държавните служители и 
изискват управленчески практики, които да отговарят на динамиката на организационните 
процеси.  
 Провеждането на административната реформа цели да предизвика изменения в 
поведението и мотивацията на държавните служители, да повиши тяхното изпълнение и да 
създаде предпоставки и условия за повишаване на капацитета и ефективността на държавната 
администрация. 
 Обективните критерии и фактори за провеждане на административната реформа и за 
оценка на резултатите от нея са важни, но също така решаващо за нейния успех е какво е 
отношението на държавните служители към нея. Държавните служителите не само са тези, 
които са подложени на промяна и трябва да отговорят на изискванията, но те имат ключова 
роля в този процес. Тяхното отношение към реформата може да намали или увеличи 
съпротивата им и да ускори или да забави нейното въвеждане. 
 Административната реформа и произтичащите от нея изменения могат да бъдат 
възприети и оценени от служителите положително, само ако разбират нейните цели, виждат 
смисъла от провеждането й и участват активно в процеса на нейното осъществяване. Именно 
поради това отношението към административната реформа е индикатор, по който може да 
съди доколко на настоящия етап са постигнати целите й и какви са насоките за бъдеща 
работа.  

Отношението към реформата може да бъде установено като се определят нейните 
водещи параметри и измененията, към които тя е насочена. Те трябва да се отнасят до 
конкретните прояви и последствия от реформата, които могат да бъдат разбрани, осмислени и 
почувствани от служителите. 
Една от основните цели на провежданите изменения е промяна в организационната култура. 
Именно създаването на организационна култура, която да е в синхрон с външните 
изисквания, потвърждава успешността на административната реформа. За да бъде ефективна, 
организационната култура в държавната администрация трябва да поддържа традициите и 



стабилността и същевременно да преодолее бюрократизма и административните спънки при 
обслужване на гражданите.  

Цел на настоящето изследване е да се установи влиянието на административната 
реформа върху съществуващата организационна култура в държавната администрация. 
Предполага се, че именно новите практики в управлението на човешките ресурси 
предизвикват желани изменения в организационната култура, като намаляват 
бюрократичността и повишават гъвкавостта и отвореността към потребностите на 
обществото.  
 
Методи на изследване и извадка 
Въпросник за изследване на отношението към административната реформа. За да се 
установи отношението към провежданата административна реформа, беше конструиран 
въпросник, който съдържа 20 твърдения. Те се оценяват по пет-степенна скала, която варира 
от “напълно не съм съгласен/а” до “напълно съм съгласен/а”. Твърденията се отнасят до 
основните компоненти, които съставят същността и отразяват “духа” на реформата и нейното 
въздействие върху поведението и изпълнението на държавните служители: 

- процеса на подбор и назначаване на нови служители в държавната администрация и 
критериите за новите назначения; 

- съответствие между професионалните знания и умения и заеманите позиции; 
- критериите за повишаване и израстване в служебната йерархия; 
- точно определяне на задълженията и изискванията на работата в длъжностните 

характеристики; 
- наличието на обективни критерии и измерими стандарти за изпълнение; 
- системата за оценяване на изпълнението и обективност при прилагането й; 
- разбиране и приемане на целите на административната реформа и свързаност на 

реформата с практиката; 
- система за възнаграждения, основана на изпълнението; 
- обучение на служителите и повишаване на квалификацията; 
- стилове на управление; 
- въвеждане на информационни технологии; 
- престиж на работата в администрацията.  

Въпросникът показва високи психометрични качества, като коефициентът за вътрешна 
съгласуваност на метода α на Кронбах е 0.93. 
Въз основа на факторен анализ, извършен по метода на главните компоненти с Варимакс 
ротация, бяха извлечени четири основни фактора, които разкриват отношението към 
административната реформа. 
В първия фактор попадат 12 твърдения, които се отнасят до критериите и процеса на подбор 
и назначаване в държавната администрация, повишаването и израстването в служебната 
йерархия, определяне на задълженията и отговорностите в длъжностните характеристики, 
критериите на изпълнение на работата и системата на оценка на изпълнението, целите на 
административната реформа и съответствието на стила на ръководство на реформата. Тези 
твърдения отразяват промените в управлението на човешките ресурси в държавната 
администрация и обясняват 29.69 % от дисперсията в отношението към административната 
реформа. 
Вторият фактор включва четири твърдения, които се отнасят до системата на 
възнаграждения и измерват съотношението между резултати от работата и размер на 
възнагражденията, разнообразието на начини за стимулиране на изпълнението, 
съответствието им на усилията и компетентността на служителите. Тук попада и 
твърдението, което се отнася до възможностите за обучение и повишаване на 



квалификацията за сметка на организацията. Обяснената дисперсия на този фактор е 
16.14%.Третият фактор разкрива престижа и стабилитета на работата в държавната 
администрация и обяснява 9.99% от дисперсията. Четвъртият фактор беше означен като 
въвеждане на информационни технологии и съдържа само две твърдения, които обясняват 
7.67% от дисперсията. 

Въпросник за изследване на типа организационна култура. Той съдържа 16 
твърдения, които измерват четирите типа организационна култура, изведени от К. Камерън и 
С. Фриймън (1988): йерархична, кланова, адхократична и пазарна (Meschi, Roger, 1994). 
Всеки тип култура се установява чрез четири твърдения, които измерват съответно 
характеристиките на организацията, типа ръководител, свързващата част или спойката на 
организацията и нейната стратегическа насоченост. Въз основа на тези критерии се 
обособяват следните четири типа култура (Cameron, Quinn, 1999).  

Ценностите, присъщи за клановия тип организационна култура, са традицията, 
лоялността и междуличностните отношения, работата в екип и приемането на организацията 
като по-голямото семейство. От ръководителя се очаква да е бащинска фигура, ментор и 
фасилитатор на процесите, а стратегическите цели на организацията са развитието на 
човешките ресурси и постигане на висока степен на привързаност и трудов морал. При 
адхократичната култура ориентацията е към външната среда и стратегическите цели и 
ценности са динамизъм, растеж, иновации и креативност. Успешното управление изисква 
ръководителите да бъдат новатори и предприемачи и да са склонни да поемат рискове. 
Йерархичният тип култура се основава върху процесите вътре в организацията, като се 
поставя приоритет върху стабилността, реда, точните правила и процедури. Ролята на 
ръководителите е да координират и организират изпълнението на работа и взаимодействието 
между служителите. Пазарният тип култура предполага търсене на конкурентни 
предимства и, в случая на администрацията – отчитане на външната среда и на изискванията 
на гражданите. Мотивацията за постижения и решителността са предпоставките за 
ефективен лидерски стил при пазарна организационна култура.  

Скалата показва високи психометрични качества при българска извадка (Илиева, 1998). 
Коефициентът на вътрешна консистентност в настоящето изследване е много висок (α=0,90) 
и този факт е особено значим, като се има предвид краткостта на въпросника. 

Извадка. В изследването взеха участие 813 държавни служители от централната и 
териториалната администрация1. Извадката включва служители от министерства, централни 
административни структури – държавни и изпълнителни агенции и държавни комисии, 
областни администрации и общински администрации, т.е. адекватно представени са 
различните административни структури. Най-висок е процентът на държавните служители в 
министерствата (54,1%), а най-нисък в областните администрации (3%). Това е обяснимо, 
като се има предвид малкият брой и ограничената численост на областните администрации в 
сравнение с големината и броя на заетите на централно ниво. 11,8 % от респондентите 
работят в общинска администрация. Така процентът на изследваните в териториална 
администрация е 14,8%. Останалите изследвани лица са държавни служители в такива 
структури на централната администрация като държавни и изпълнителни агенции и 
държавни комисии.  
 
Резултати и обсъждане 
 За да се установи влиянието на провежданите реформи и в частност, на измененията в 
системата за управлението на човешките ресурси, върху организационната култура, беше 

                                                           
1Данните са част от емпирично изследване “Административна реформа и мотивация за работа в държавната администрация” 
и е проведено от екип в състав: Снежана Илиева, Снежана Димитрова, Невяна Кънева и Ива Кунова 



направен регресионен анализ по метода на стъпковата регресия. Очаква се аспектите на 
административната реформа в различна степен да въздействат върху типовете 
организационна култура. Така например, ориентираните към външната среда типове 
организационна култура като пазарна и адхократична, биха варирали значително под влияние 
на настъпилите изменения в държавната администрация. Промените в системата за 
управление на човешките ресурси биха имали съществен ефект и върху клановия тип 
организационна култура, която се основава върху взаимното разбиране и екипната работа. 
Като цяло се очаква административната реформа да няма значимо влияние върху 
йерархичната организационна култура или поне то да е слабо изразено, тъй като една от 
основните цели и последствия от реформата е създаване на организационна култура, която да 
преодолее бюрократичните процедури и да бъде напълно в услуга на гражданите.  
 Резултатите от регресионния анализ потвърдиха в значителна степен тези допускания 
(Табл. 1.). Провежданите изменения намират израз в промяна на организационната култура в 
държавната администрация. Те в най-голяма степен влияят върху клановата организационна 
култура, която се предсказва от всички компоненти на административната реформа, като 
единствено изключение прави въвеждането на информационни технологии. Управлението на 
човешките ресурси допринася съществено за споделянето на такива ценности като взаимно 
доверие, добри междуличностни отношения и работа в екип (β=0,424, р<0,001). Засилването 
на престижа и стабилитета на работата в държавната администрация също въздейства 
благоприятно върху идентичността с организацията като голямо семейство и за 
възприемането на ръководителя като загрижен и насочващ изпълнението екип (β=0,285, 
р<0,001). Макар и по-слабо, промените в системата на възнагражденията и предоставянето на 
възможности за обучение за сметка на организацията също създават предпоставки за 
повишаване на трудовия морал и за създаване на висока привързаност към организацията, 
което е стратегическа цел на клановата организационна култура (β=0,132, р<0,001). Трите 
аспекта на административната реформа обясняват значим дял от вариацията в клановата 
организационна култура – 50%. Това дава основание да се смята, че този тип организационна 
култура е най-податлива на промяна в резултат на провежданата административна реформа. 
 
Таблица 1. Влияние на административната реформа върху типовете организационната 
култура 
 
Типове 
организационна 
култура 

Отношение към административната  реформа – β 
Управлени
е на 
човешките 
ресурси 

Система от 
възна-
граждения  

Престиж и 
стабилитет 

Информа-
ционни 
технологии 

∆R2 

Кланова 0,424*** 0,132*** 0,285***  0,50 
Адхократична 0,385*** 0,166*** 0,222***  0,425 
Йерархична 0,233***    0,065 
Пазарна 0,346***  0,246*** 0,129*** 0,328 
*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 
 
 Адхократичната култура също се предсказва от тези аспекти на административната 
реформа, които съвместно обясняват 42,5% от вариацията. Отново най-изразено е влиянието 
на управлението на човешките ресурси, т.е. въвеждането на длъжностни характеристики, на 
ясни критерии за подбор и оценяване и за повишаване в кариерата създава предпоставки за 
споделяне на ценности, насочени към външната среда и към процеса на работа. В резултат на 



промяната в системите за подбор, оценяване, израстване в кариерата, възнаграждения и 
обучение, от една страна, и на нарастване на престижа на работата в администрацията, от 
друга страна, се повишава гъвкавостта, иновативността и креативността в работата на 
държавните служители.  
Йерархичната култура, която е насочена към правилата и процедурите и отразява 
бюрократичния дух на администрацията, се влияе единствено от измененията в управлението 
на човешките ресурси (β=0,233, р<0,001), но обяснената вариация е ниска (6,5%).  
 Провежданата административна реформа предсказва съществено измененията в 
пазарната организационна култура (32,8% обяснена вариация). Решаващо въздействие за 
създаване на пазарна ориентация и за отчитане потребностите и изискванията на гражданите 
имат отново управлението на човешките ресурси (β=0,346, р<0,001) и нарасналият престиж и 
стабилитет на администрацията (β=0,246, р<0,001), но пазарният тип култура се стимулира и 
от въвеждането на информационни технологии (β=0,129, р<0,001). Те създават условия за 
бърз достъп до необходимата информация и за своевременно обслужване на гражданите и 
улесняват изграждането на организационни ценности, насочени както към постиженията и 
стабилността, така и към външната среда. 
 
Заключение 
 Получените резултати дават основание да се констатира, че организационната култура 
в държавната администрация се влияе значимо от провежданата реформа. Налице е 
тенденция за изграждане на модерна администрация, чиято организационна култура отчита 
както изискванията на външната среда, така и продължава традициите и поддържа 
стабилността на институциите.  
От изследваните аспекти на реформата най-силно е въздействието на измененията в 
управлението на човешките ресурси. Именно те имат непосредствен и сравнително бърз 
ефект върху приемането и споделянето на организационни ценности, които отговарят на 
променената ситуация и обуславят гъвкавостта на администрацията и отвореността й към 
гражданите и заинтересованите институции във външната среда. Това подчертава 
необходимостта от организационна промяна не само в стратегията и структурата на 
държавната администрация, но и от продължаване и поддържане на измененията в т.нар. 
“меки страни” на организацията, а именно в системите за УЧР. Въвеждането на ясни и 
прозрачни критерии за подбор и назначаване на държавните служители, на оценка на 
изпълнението им и на система за кариерно развитие въздейства върху всички типове 
организационна култура, но е най-изразено върху клановия и адхократичния тип, т.е. залага 
се върху органичните процеси и върху гъвкавостта на организацията. Пазарният тип, при 
който водещи ценности са постиженията, конкурентните предимства и стабилността във 
външната среда, също се развива под въздействие на промените в УЧР. Както се очакваше, 
най-слабо е влиянието върху йерархичния тип организационна култура.  
Вторият по значимост аспект на административната реформа, който подпомага изграждането 
и поддържането на адекватна спрямо външната среда организационна култура, е престижът и 
стабилитетът на работата в администрацията. Йерархичният тип култура обаче не се влияе от 
този аспект на рeформата, т.е. стабилността, основана на бюрократичните порядки и правила, 
не се споделя от държавните служители, които възприемат нарасналата роля и значение на 
администрацията в обществения живот и в процеса на евроинтеграция. 
Сравнително слаби изменения в организационната култура предизвикват системата на 
възнагражденията и въвеждането на информационните технологии. Тяхното влияние е 
ограничено до отделни типове организационна култура, т.е. те улесняват процеса на работа, 
но нямат значим ефект върху създаването и поддържането на организационни ценности, 
които да отразяват целта и смисъла на административната реформа. Именно промените в 



УЧР и създаването на престиж и стабилитет на работата в държавната администрация са 
факторите, които са решаващи за изграждането на организационна култура, която да отговаря 
на европейските ценности и да запазва приемствеността, традицията и стабилността в 
администрацията. 
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В настоящия доклад са представени резултатите от две представителни изследвания на ценностите и 
културните практики в България, проведени през 2000 и 2005 г. В емпиричните изследвания са 
използвани теоретичният модел и въпросникът на Х. Хофстеде за оценка на вариациите на петте 
базисни измерения на националната култура. Въз основа на получените резултати през 2000 г. се 
установява, че ценностите в българската култура са ориентирани към подкрепа на голямото властово 
разстояние, доминират индивидуалистични ценности, силното избягване на неопределеността и 
краткосрочна ориентация към миналото. Във връзка с диференциацията на социално-половите 
стереотипи в българската култура преобладават женствените нагласи и модели на поведение. В 
сравнение с мъжете жените имат по-високи оценки по скала мъжественост. Ценностните избори от 
представителното изследване, проведено през 2005г., показват относителна стабилност относно 
скалите „властово разстояние”, „индивидуализъм срещу колективизъм” и „мъжественост срещу 
женственост”. Регистрира се нарастване на избягването на неопределеността и на краткосрочната 
ориентация. 
 
The results from two national surveys of values and cultural practices in Bulgaria are presented in the study. 
The surveys were done in 2000 and 2005. In the empirical part the theoretical model and the questionnaire, 
developed by H. Hofstede, are applied for assessment of the variances of the national cultures’ five basic 
dimensions. According to the results from 2000, Bulgarian culture is oriented towards maintaining high 
power distance, individualistic values dominate, strong uncertainty avoidance, and short-term orientation 
towards the past. In respect to the differentiation of social gender roles feminine attitudes and behavioral 
patterns dominate. Women score higher on masculinity in comparison with men. The value choices from 
representative research in 2005 show relative stability of the „power distance”, „individualism versus 
collectivism” and „masculinity versus femininity” dimensions. Increase of indexes of „uncertainty avoidance” 
and „short-time orientation” is identified. 
 
Теоретични предпоставки, задачи и методика на изследването 
 
 В съвременната историческа ситуация на глобализация, която поставя в контакт 
общности със специфична национална идентичност, стратегическа изследователска задача 
е описанието на процесите на синхронизация на универсалните културни ценности, 
допринасящи за човешкото благополучие. Реализацията на този благороден 
цивилизационен проект за развитие и разгръщане на цялостната човешка природа, наред с 
позитивните очаквания, е съпътствана с редица трудности. При повечето нации, които са в 
процес на глобализиране, се актуализират определени общи страхове: 1. страх от 
превръщането на населените места в едно глобално село, където всички са непознати; 2. 
страх от налагането на високите информационни технологии, които са заплаха за 
интимността и удовлетворението на човешкия контакт „очи в очи”; 3. заплаха за 
оцеляването, че „голямата риба ще изяде малката” и 4. страх от загуба на националната 
идентичност. 
 Този проблем е особено актуален за българската културна ситуация, поради 
продължителния преход и криза в реконструирането на цялостния ни начин на живот. В 
България в навечерието на новото хилядолетие, изпълнено с надежди за по-щастливо 
бъдеще, на всекидневно ниво последователно като обичаен общо културен феномен се 
наложи бедността. „За да не се превърне в абсурден и невъзможен начин на живот, 
бедността трябва да намери и свой културен изход” [3]. В този контекст изпъкват както 
приемствеността на традиционните културни практики за оцеляване и справяне с 



колективната фрустрация, така и процесите на тяхната промяна от гледна точка на новите 
социокултурни, политически и икономически реалности. 
В тази перспектива през 2000 и 2005 г. бяха проведени представителни изследвания на 
приемствеността и промяната на ценностите и културните практики в България. Те се 
основават на мащабните кроскултурни изследвания на националната идентичност, 
реализирани по инициатива на Хеерт Хофстеде в над петдесет страни [6; 7; 8]. 
 Най-общото разбиране, което се приема в сравнителното изследване, е 
разглеждането на културата като съвкупност от повече или по-малко общо споделени 
характеристики на хора, повлияни от сходни ценности, културни практики за 
социализация, образователни процедури и жизнени преживявания [2]. Според Х. 
Хофстеде може да се твърди, че хората в рамките на дадена култура имат подобно 
„умствено програмиране”, поради сходния им произход и жизнен опит [4]. 
 Теоретичният модел на Х. Хофстеде, приложен в емпиричните изследвания, 
разграничава пет полярни универсални измерения на националните култури. Те 
диференцират начина на разрешаване на ценностните противоречия по отношение на 
универсалните дилеми в човешкия живот, засягащи функционирането на индивида, 
идеите, социалните групи, организациите и държавата. Пет дименсионалният теоретичен 
модел на Х. Хофстеде дава възможност да се опишат междукултурните подобия и 
различия в ценностните избори по отношение на следните проблеми: 
 1. Социално неравенство, включително отношението към властта и йерархичната 
система на идеите, в семейството, в организациите, в работата и в държавата /ВР/.  
 2. Индивидуализъм срещу колективизъм /И/. 
 3. Начини за справяне и избягване на несигурността, свързани с контрола на 
агресивността и изразяването на емоциите /ИН/. 
 4. Мъжественост срещу женственост /М/. 
 5. Дългосрочна срещу краткосрочна ориентация /О/. 
 Проведените в България представителни емпирични изследвания са ориентирани 
към описанието на основните измерения на националната ни култура. В емпиричните 
изследвания е приложен въпросникът на Х. Хофстеде за оценка на ценностните 
предпочитания, адаптиран от изследователския екип за българските условия [2]. 
Въпросникът включва двадесет и пет двойки противоположни твърдения, 
пропорционално разпределени в класове по пет алтернативи за петте измерения на 
националните култури. За оценка на вариациите на петте базисни измерения е използван 
въведеният от Х. Хофстеде общ индекс на преобладаващата ценностна ориентация [3]. 
 Освен сравнителният анализ на стабилността и промяната на доминиращите 
ценности и културни практики в рамките на българската култура, изследването цели и 
кроскултурно сравнение с резултатите, публикувани от Х. Хофстеде, по отношение на 
петте измерения на националните култури в над петдесет държави и региони в света [8]. 
 Разкриването на културното многообразие и вариациите на петте базисни 
измерения на националните култури е първа стъпка в кроскултурните сравнения. В 
проведените в България изследвания е предприета втора стъпка, а именно разкриване на 
структурната организация и йерархична субординация на основните компоненти на 
националната ни идентичност. Този подход позволява да се разграничат централните, 
устойчиви (структорообразуващи) ценности и културни практики в българската култура 
от периферните, динамичните, които са в процес на промяна [1]. 
 
Респонденти 
 Двете изследвания са проведени със съдействието на социологическата агенция 
Галъп, България. Те са представителни за България, тъй като през 2000 г. са включени 
1005 души, а през 2005 г. – 810 души, от всички региони в страната. 
 
Приемственост и промяна на основните измерения на българската култура 



(Анализ на получените резултати) 
 Измерението „властово разстояние” се определя като степента, в която по-слабите 
членове в една държава очакват и приемат социалното неравенство на различни нива на 
функциониране в семейството, в работата, в институциите и в организациите.  
Възприемането на социалното неравенство варира на различните нива на функциониране 
на националната ни култура. Властовата дистанция е най-голяма в организацията на 
системите на властта в трудовата дейност, следвана от семейството и най-малка в сферата 
на политическите идеи. Констатираният в представителните изследвания висок индекс 
(ВР2000г. – 60) характеризира националната ни култура като ориентирана по-скоро към 
поддържане на социалното неравенство, което се запазва и през 2005 г. (ВР2005г. – 61). По 
този показател България се подрежда сред страните с голямо властово разстояние, каквито 
са латинските европейски държави – Франция, Испания, Италия и Португалия, както и 
Чехия (57) и Полша (68) – от бившите социалистически страни. Изключение прави 
Унгария, чийто индекс по това измерение я поставя в групата на държавите с малко 
властово разстояние (46) [8]. 
Не се констатират промени и по измерението „индивидуализъм срещу колективизъм”. 
Българската култура е преобладаващо индивидуалистична. Общият индекс за това 
измерение и при двете изследвания е еднакъв (И2000г.=65 и И2000г.=65). Резултатите от крос-
културните изследвания показват, че индивидуалистичните ценности са водещи и в 
бившите социалистически страни (Чехия – 58, Унгария – 55 и Полша – 60) [2; 8]. Общо 
взето в доминиращите културни репрезентации в България колективизмът не се 
възприема като психологически източник за самоличност и социален просперитет. 
Единствено сферата, в която колективистичните културни практики продължават да 
регулират всекидневните отношения в България, е работната среда. В организационната 
култура отношенията между началник и служител продължават да бъдат строго 
йерархични и поддържат патерналистичния стил на традиционното семейство. 
 Не настъпват промени в националните ценностни системи по третото измерение 
„мъжественост срещу женственост”. Общият индекс за мъжественост и при двете 
изследвания е под 50 (М2000г.=46,9; М2005г.=47,7), което очертава очакваните модели на 
поведение в българската култура като умерено женствени. В нашата култура женствената 
ориентация е най-ясно изразена в ценностното отношение към постиженията и успеха. 
Общо взето в България хората завиждат на успелите и изразяват симпатиите си към по-
малко успелите. Това, което в най-голяма степен характеризира „женствената” ориентация 
на българската култура, е ниската ценност, приписвана на амбициозния дух и на 
индивидуалната отличителност. Ниският престиж и завистта към преуспелите в нашата 
култура всъщност ориентира и мъжете, и жените по-скоро към избягване на успеха. 
Заедно с това симпатията и съчувствието към неуспелите вторично засилва 
предпочитанието към общите за двата пола поведенчески модели, в които доминира 
скромността и по-конкретно индивидуалната анонимност. По това измерение българската 
култура се различава от резултатите, получени в бившите социалистически страни. При 
тях общият индекс за мъжественост е над 50 и ясно очертава доминиращи мъжествени 
модели на поведение (Чехия – 57, Унгария – 88, Полша – 64) [8]. 
Влиянието на фактора пол е значимо в изследването през 2000 г. (F=4,48, p=0,034). 
Жените в сравнение с мъжете имат по-висок индекс по скала „мъжественост”(Ммъже=45,6; 
Мжени=48,1) [2]. Въпреки че съвременните български жени продължават да имат по-високи 
стойности по това измерение, различията в изследването през 2005 г. не са статистически 
значими. 
 Общият индекс по измерението „дългосрочна срещу краткосрочна ориентация” е 
под 50 (О2000г.=40), което определя българската култура като традиционалистична и 
статична [2]. Тази тенденция към краткосрочна ориентация във времето се задълбочава 
през 2005 г. (О2005г.=38). Общо взето хората в България са невъзприемчиви към промяната 
и „често се обръщат към своето минало и към корените си”. Алтернативната ориентация 



към бъдещето и подчиняването на дългосрочни цели и в двете изследвания се оценяват 
като по-рядка културна практика в България. Българската култура е нетолерантна към 
противоречията и хората са невъзприемчиви към конфликтни съотнасяния. Водещи 
ценности са моралната дисциплина, ясното разграничаване между добро и зло. 
Констатира се нарастване на потребността от съгласувана информация и нетърпимост към 
противоречията между традиционните културни практики и новите реалности.  
Преобладаващата ценностна ориентация към миналото в българската култура обуславя 
по-ниската толерантност към неопределеността на бъдещето. С този факт може да се 
обясни регистрираният в изследването през 2005 г. по-висок индекс по петото измерение 
„избягване на несигурността” (ИН2000г.=66,7; ИН2005г.=71,5). 
 Хофстеде определя избягването на несигурността като степента, до която 
членовете на една култура се чувстват застрашени от несигурни и непознати 
ситуации. Преживяването на неопределеност се изразява в нервен стрес и в нуждата 
от предвидимост - потребност от писани и неписани правила [4].  
 Тази характеристика най-силно се изразява в нарастващата през 2005 г. потребност 
от законност и ред. Получените резултати свидетелстват за висока тревожност и стремеж 
за избягване на несигурни жизнени ситуации. Хората търсят ясно определени структури и 
правила в организациите, в институциите и в отношенията си. Силното избягване на 
несигурността е съчетано с емоционална потребност от много правила, дори те да са 
неприложими. Тази висока стресогенност и ниска толерантност към неопределеността се 
отразява и на социализиращите практики в семейството. Като родители хората са убедени, 
че е необходимо да се прилагат високо дисциплиниращи културни практики и „децата се 
учат да създават ясни структури и да избягват неопределени ситуации” [2]. Аналогични са 
резултатите, дори и по-високи от тези в България, по отношение на индекса за избягване 
на несигурността в бившите социалистически страни (Чехия - 72, Унгария – 82, Полша – 
93) [8]. 
Силното избягване на несигурността в националната ни култура насърчава емоционалното 
изразяване. Задълбочава се убеждението, че е социално приемливо да се жестикулира, да 
се повишава тон, да се показват както позитивните, така и негативните емоции и афекти. 
Заедно с това продължава тенденцията за съпротива срещу нововъведенията и подтискане 
на нестандартните идеи в България. 
 
Структурна организация на основните елементи на българската култура  
 
 От позициите на социално-когнитивния подход, наред с количествения анализ, бе 
предприета втора стъпка. Тя е ориентирана към разкриването на структурната 
организация и йерархичната субординация на културно специфичните начини за решаване 
на основните дилеми в човешкия живот, касаещи функционирането на индивида, 
социалните групи, организациите и държавата. На това ниво на анализ акцентът се 
поставя върху процесите на категоризация и класификация на качественото съдържание 
на доминиращите в родната ни култура ценности и обичайни културни практики [1]. Този 
подход в най-голяма степен позволява изследването на динамичната природа на 
културните репрезентации, тяхната приемственост и промяна в съвременния контекст на 
интензивен интеркултурен диалог [5]. 
 За проверка на структура организация на основните измерения на българската 
култура бе проведен класически факторен анализ по метода на главните компоненти и въз 
основа на Варимакс ротация на интеркорелациите е възприета е шест факторна структура. 
При анализа на резултатите се поставя въпросът за ценралното измерение, „ключовият 
символ”, който структурира и класифицира както културните ценности в рамките на 
нашата култура, така и рационалните аргументи в полза на едни или други противоречиви 
идеи, вярвания, поведения и обичайни културни практики. При интерпретацията на 
резултатите от факторния анализ в структурната организация и йерархичната 



субординация на основните елементи на националната ни култура през 2000 г. като 
ключов символ се диференцира краткосрочната ориентация към миналото. Вторият 
фактор ясно очертава индивидуалистичните ценности и културни практики при 
конструирането на индивидуалната и груповата идентичност във всекидневните 
отношения. Третият фактор не се отличава с висока структурна интеграция на 
ценностните избори и съчетава измеренията властово разстояние и избягване на 
несигурността. Ясно очертан е четвъртият фактор, който се отнася да измерението голямо 
срещу малко властово разстояние в семейството и в политическия живот. Шестият фактор 
обединява измеренията „мъжественост срещу женственост” и „избягване на 
несигурността”. Структурната организация на културните елементи по петия фактор има 
ниска прогностична стойност и не е обект на анализ [2]. 
 В изследването, проведено през 2005 г., настъпват цялостни промени в 
структурната организация на ценностите и културните практики в България.Ясно са 
очертани петте ценностни измерения на националната култура. Доминиращата 
краткосрочна ориентация към миналото, като ключов символ в изследването през 2000 г., 
се измества от преживяването на неопределеност и повишената тревожност, която 
активизира вярвания за необходимостта от множество твърди правила за регулация на 
обществения ни живот.  
Първият фактор включва пет твърдения с високи факторни тегла, които характеризират 
измерението „избягване на несигурността”. Смисловото съдържание на тези айтеми се 
отличава с висока структурна интеграция на ценностните избори по вертикала и по 
хоризонтала. Високите интеркорелации между твърденията ни дават основание да 
предположим, че доминираща характеристика на националната ни култура е голямата 
несигурност и високата тревожност във всекидневието на индивидите. Може да се твърди, 
че поляризацията на ценностите и културните практики по измерението силно срещу 
слабо избягване на несигурността представлява своеобразно „образно ядро” на основната 
дилема, която понастоящем определя индивидуалната и групова съдба на хората в 
България. 
Вторият фактор включва пет твърдения с високи факторни тегла от културното 
измерение „дългосрочна срещу краткосрочна ориентация”. Структурната организация 
на този фактор както по хоризонтала, така и по вертикала е ясно поляризирана и 
йерархично субординирана в контекста на културните концепции за времето: статично 
(търсене на постоянство и избягване на противоречията) срещу динамично, ориентирано 
към интегриране на противоречията и промяната в поведенческите модели на индивидите. 
Високите интеркорелации между съдържанието на тези репрезентации е показател за 
високата съгласуваност между констатираното в изследването предпочитание към 
традиционните ценности на миналото в нашата култура срещу прагматичната ориентация 
към бъдещето.  
 Структурната организация на културните елементи по третия фактор не е ясно 
диференцирана, поляризирана и смислово интегрирана. Поради ниската прогностична 
стойност съдържанието на този фактор, той не е обект на анализ. 
 Четвъртият фактор включва четири айтема, които се отнасят до измерението 
голямо срещу малко властово разстояние в семейството и в труда. Високата корелация 
между желаните ценности и културните практики в социализацията на децата и в 
трудовата среда ни дават основание да допуснем, че констатираното в българската 
култура приемане на подчинението и на социалното неравенство се стимулира от най-
ранните години на индивида. Интегрирането на високото властово разстояние като 
възпитателна стратегия в българската култура регламентира не само екзистенциалните 
вярвания на хората за значението на властта, но задава и основната авторитарна 
координатна система за нейното упражняване в обществения живот. 
 Петият фактор включва три айтема с високи факторни тегла по измерението 
„индивидуализъм срещу колективизъм” и едно твърдение от измерението 



„мъжественост срещу женственост”. Съдържанието на тези айтеми противопоставя 
защитата на интересите на индивида (индивидуализъм): неговата индивидуална свобода, 
самоутвърждаването на личните възгледи и стандарти и правото на независимост и избор 
на приятелски отношения срещу защитата на интересите на групата (колективизъм): 
социалната солидарност, взаимозависимостта в търсенето на самоличност, стабилни и 
трайни взаимоотношения в групите. Анализът на качественото съдържание на айтемите, 
включени в този фактор, очертава поляризацията на ценностите, които конструират 
личностния профил на индивидуалистичната ориентация. Тя утвърждава значението на 
индивидуализацията във всекидневните интеракции (независимост на индивида, 
себереализация и стремеж за диференциация от другите) срещу колективистичната 
ориентация. В поляризацията на индивидуалистичните и колективистичните ценности се 
включва и твърдение от дименсията „мъжественост – женственост”. То противопоставя 
ценностните избори към адмириране на преуспелите срещу симпатия към по-малко 
успелите. В този контекст изборът на индивидуалистичните ценности се противопоставя 
на преобладаващите социални нагласи в нашата култура да се завижда на преуспелите. 
 Може да се предположи, че тези културни очаквания трансформират позитивната 
индивидуалистична мотивация за постижения и социалното одобрение за успех в живота 
в негативна - „да успееш на пук на другите”. Този културен климат, когато 
предизвикването на завистта на другите мотивира индивидуалната активност, по всяка 
вероятност поддържа регистрираното в изследването високо ниво на несигурност и 
тревожност както на индивидуално, така и на колективно равнище. 
 Шестият фактор включва четири айтема с високи факторни тегла. Тяхното 
съдържание ясно диференцира и структурира ценностния профил и желателните 
поведения по културното измерение „мъжественост срещу женственост”. Структурната 
организация на този фактор по вертикала и хоризонтала е йерархично субординирана и 
смислово интегрирана. Твърденията противопоставят два алтернативни културни 
стереотипа по отношение на функционирането на полово-социалните роли в българската 
култура. Първият стереотип (мъжественост) е свързан с ясна тенденция за поляризиране 
на половите различия, мотивация за успех и напористо поведение [4]. В контекста на тази 
половоспецифична типизация съдържанието на този фактор включва ценностни избори, 
които подчертават значението на състезателния дух и конкуренцията в организационната 
култура, материалният успех за мъжете и скромността на жените, и мотивацията на 
работното място като резултат от ясно определени цели и отговорности. Вторият 
стереотип (женственост) не предполага ясна диференциация на социално-половите роли. 
Подчертава се значението на избягването на конкурентноспособността, както и на 
стремежа за успех. В контекста на женствения тип поведение общо взето хората се 
стремят да постигнат равенство и съгласие на работното си място, мотивацията на 
работното място е резултат от приятелство и приятна обстановка, от мъжете и жените се 
очаква да бъдат скромни и да мислят за качеството на живота. Ще припомним, че според 
резултатите и от двете изследвания българската култура по отношение на емоционалното 
изразяване на социалните нагласи към успеха се очертава като преобладаващо женствена.  
 
Заключение 
 
 Резултатите от проведените сравнителни изследвания показват, че в структурната 
организация на националната ни култура ясно се диференцират, поляризират и смислово 
се интегрират петте елемента на теоретичния модел на Х. Хофстеде: силно срещу слабо 
избягване на несигурността, краткосрочна срещу дългосрочна ориентация, голямо срещу 
малко властово разстояние, индивидуализъм срещу колективизъм, мъжественост срещу 
женственост. Ясно очертаната и вътрешно съгласувана структурна организация на 
културните измерения краткосрочна ориентация към миналото (2000 г.) и силно избягване 



на несигурността (2005 г.) са ключови символи, които ориентират ценностните избори и 
адаптацията на индивидите към социокултурните реалности в България. 
 Същевременно констатираната в изследванията висока потребност от властова 
зависимост, както и социалната желателност на неотличителното и скромно поведение 
във всекидневните интеракции възпрепятстват прехода от традиционализъм към 
модерност и поддържат в българската културна общност високо равнище на стрес. 
Съответно високата тревожност мотивира потребността от много правила, което 
ограничава индивидуалната инициатива и допринася за поддържането на високо властово 
разстояние на всички нива на функциониране на социокултурния ни живот. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ РАВНИЩЕТО НА СТРЕС ПРИ РАБОТЕЩИ ВЪВ 
ВОДНО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ 

 
Колев Добрил  

Докторант по психология към ПУ “ Паисий Хилендарски “ 
                                                       
Стресът при работа е състояние, при което организмът на работника или служителя се извежда 

от нормалното му състояние под въздействието на факторите на работната среда при осъществяване на 
трудовата му дейност. 

При състояние на стрес, при изпълнението на ежедневните  функции  се натрупва умора, която 
заедно с въздействието на факторите на работната среда води до изтощаване на работника и до по – 
голяма вероятност от допълнителни усложнения - възникване на психични състояния или 
психосоматични заболявания. В резултата на това е повишена вероятността от грешки и реакции. 
Високите нива на стрес са предпоставка за извършване на възможни неадекватни действия от работника 
при възникване на аварийна ситуация, или при необходимост от вземане на решения в дефицит от време. 
Това може да доведе до възникване на инциденти и аварии. 

Ето защо все по – голямо е значението на превенцията чрез изследване нивото на стрес при 
работа на оперативния персонал в предприятия от енергетиката, работещи на непрекъснат, 12 часов, 
сменен режим на работа. 

 
RESEARCH ON THE STRESS LEVEL OF WATER POWER STATION 

EMPLOYEES 
 
Stress at workplace is a condition when the system of the worker or the employee 
is taken out of its normal functioning under the influence of the environment factors. 
Additionally, everyday work processes and duties lead to fatigue which is accumulated over time and together 
with the factors of the workplace environment can develop into exhaustion and to greater probability of 
increased stress level which in turn can be followed by additional complications, psychosomatic diseases and 
psychoses. 
This elucidates the fact that the prevention of stress through analysis of the workplace stress level becomes more 
and more important, especially when it refers to the operational staff in power plants working in monotonous 
uninterrupted 12-hour shifts .High stress level is in itself a pre-condition often leading to inadequate behavior in 
emergency situations or when decision taking is of utmost importance in a deficit of time. 
 
 

Целта на представеното изследванео е да се установят равнищата на 
различните параметри на професионалния стрес в 15 водноелектрически централи в 
България. То е проведено през месец  май 2005 г. Обхванати са 197 души. 

Такъв вид изследване в подобни обекти се прави за първи път в България чрез 
прилагане на теоретичния и експериментален модел на К. Купър.  

Той включва определяне на следните параметри: 
1. Източниците на стрес в работата; 
2. Физическото и психичното здраве на работещите; 
3. Удовлетвореността от работата и организацията й; 
4. Стратегиите за справяне  със стреса и стресорите на работното място; 
5. Личностни характеристики – модератори на преживяването на стрес, а 

именно поведение тип А и локализация на контрола. 
Задачата на изследването е да се анализират резултатите от изследването 

на параметрите на професионалния стрес в цялата група на изследваните лица. 
Метод и изследвани лица 
За изследване на параметрите на професионален стрес е използван Индикатора 

за професионален стрес по теорията на К.Купър, модифициран и адаптиран за 
български условия от колектив към БАН – Институт по психология - ст.н.с. д-р 
В.Русинова, н.с. д-р Л.Василева и псих. С.Жильова.    
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Методът се състои от 6 въпросника, единият от които е биографичен. Чрез него 
могат да се анализират обективни личностни характеристики и поведение. Получава се 
информация за пол, възраст, трудов стаж, образование, семейно положение, 
здравословно състояние и навици. Чрез останалите 5 въпросника на 6-степенна скала се 
регистрира субективната оценка на изследваното лице по параметрите на 
професионален стрес. 

Чрез първия въпросник от петте се оценява удовлетвореността от работата като 
цяло с две подскали: удовлетвореност от работата и удовлетвореност от организацията 
й. С комбинирането на двете подскали се извежда общата удовлетвореност от работата 
като цяло.  Въпросникът съдържа 12 твърдения и надеждността е .88. 

Чрез втория въпросник се изследва субективната оценка на психичното и 
физическото здраве на лицата. Въпросникът съдържа две части и твърденията в тях се 
включват в две подскали - психично и физическо здраве. Надеждността ( Алфа-
Кронбах) на въпросника е съответно .70 и .64. 

Чрез третия въпросник се изследват две личностни характеристики, които имат 
отношения към преживяването на стреса: поведение тип А с две подскали – нетърпение 
(Алфа-Кронбах - .72) и предприемчивост (Алфа-Кронбах - .60) и локализацията на 
контрола (външна и вътрешна) – надеждност .74. 

Чрез четвъртия въпросник се изследват източниците на напрежение на 
работното място. 40-те твърдения се разпределят в 8 подскали: тежест на труда, 
взаимоотношения на работното място, взаимодействие между работата и личния живот, 
роля на ръководителя, лична отговорност, конфликти, признание, организационен 
климат. Доказано е, че тези групи източници имат значително влияние за преживяване 
на професионален стрес. Въпросникът има изключително висока надеждност - .94. 

Петият въпросник представя оценките на изследваните лица за стратегиите, 
които използват за преодоляване влиянието на силните стресори и стресогенни 
ситуации на работното място. Твърденията са разпределени в 4 подскали: социална 
подкрепа, проблемно-фокусиран копинг (стратегия), емоционално-фокусиран копинг и 
философски подход към проблема. Надеждността на всички подскали е висока - .75. 

Според теорията на К.Купър, професионалният психичен стрес се осъзнава от 
лицата, поради което параметрите му могат да бъдат оценявани субективно. 
Надеждността на проведеното изследване доказва това. 

 Изследваните лица са  от 15 ВЕЦ, разделени в три възрастови групи: до 36 г., до 
51 г. и до 63 г., както и по това дали са мислили понякога да напуснат настоящата си 
работа или – не.  

Таблица 1. Диференциация на изследваните лица по възраст и нагласа за 
напускане. 
       Диференциация на изследваните лица            Брой лица 
По възраст До 36г. До 51г. До 63г. 

    51     98  48 
По частична нагласа за напускане  Никога         Понякога  

    167               30 
 
              Резултати и анализ 

Получени резултати от изследването на параметрите на професионалния стрес 
в цялата група  изследвани лица: 

 
Таблица 2. Средни стойности, теоретична средна стойност и стандартни отклонения по 
изследваните параметри на професионалния стрес в цялата група – N = 197 
№           Параметри Средна стойност Стандарт. 

отклонения 
Теоретична средна 
стойност 
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Източници на стрес    
1. Тежест на труда 15,44 5,25 18-24 
2.  Взаимоотношения 23,71 7,34 24-32 
3.  Взаимодействие м/у работа и личен 

живот 
14,19 5,71 18-24 

4. Ролята на ръководителя   8,71 3,50 12-16 
5. Лична отговорност 12,56 3,92 12-16 
6. Конфликти 10,40 3,49 12-16 
7. Признание 10,22 3,56 12-16 
8. Организационен климат 10,45 3,73 12-16 
   Личностни характеристики    
1. Поведение тип А 18,37 3,70 18-24 
1а Нетърпение   7,47 2,94   9-12 
1б Предприемчивост 10,90 2,81   9-12 
2. Локализация на контрола 49,75 8,89 48-64 
Здравословно състояние    
1. Психично здраве 31,38 7,12 36-48 
2. Физическо здраве 12,79 4,14 14-24 
Удовлетвореност     
1. От работата 27,41 3,50 18-24 
2. От организацията 24,44 4,30 18-24 
3.  Обща удовлетвореност 51,85 6,97 36-48 
Стратегии за справяне със стреса    
1. Социална подкрепа 17,07 2,99 12-16 
2. Проблемно-фокусиран копинг 23,30 3,07 15-20 
3. Емоционално-фокусиран копинг 21,76 3,94 18-24 
4. Философски подход към проблема 21,08 3,17 15-20 

 
Таблица 3. Процентно разпределение на цялата група по параметри на професионален 
стрес в ниските, средните и високите стойности на изява на съответния фактор 
№           Параметри Ниска стойност 

% 
Средна 
стойност% 

Висока стойност% 

Източници на стрес    
1. Тежест на труда 62,4 % 34,0 %   3,6 % 
2.  Взаимоотношения 45,2 % 44,6 % 10,2 % 
3.  Взаимодействие м/у работа и личен 

живот 
65,5 % 32,0 %   2,5 % 

4. Ролята на ръководителя 78,2 % 18,8 %   3,0 % 
5. Лична отговорност 36,0 % 49,8 % 14,2 % 
6. Конфликти 59,9 % 38,1 %   2,0 % 
7. Признание 60,4 % 36,0 %   3,6 % 
8. Организационен климат 57,4 % 38,0 %   4,6 % 
   Личностни характеристики    
1. Поведение тип А 41,1 % 54,8 %   4,1 % 
1а Нетърпение 65,5 % 26,9 %   7,6 % 
1б Предприемчивост 18,8 % 64,8 % 26,4 % 
2. Локализация на контрола 42,3 % 54,6 %   3,1 % 
Здравословно състояние    
1. Психично здраве 73,3 % 26,7 %   1,0 % 
2. Физическо здраве 61,5 % 28,5 %   1,0 % 
Удовлетвореност     
1. От работата   0,0 % 21,1 % 78,9 % 
2. От организацията   6,2 % 42,0 % 51,8 % 
3.  Обща удовлетвореност   1,0 % 28,2 % 70,8 % 
Стратегии за справяне със стреса    
1. Социална подкрепа   3,6 % 33,6 % 62,8 % 
2. Проблемно-фокусиран копинг   1,5 % 11,8 % 86,7 % 
3. Емоционално-фокусиран копинг 13,3 % 63,2 % 23,5 % 
4. Философски подход към проблема   2,0 % 37,8 % 60,2 % 
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Получените резултати от таблица № 2 за съответните скали на източниците на 

стрес имат стойности по-ниски от средната теоретична стойност. Изключение прави 
единствено подскалата, която изразява взаимоотношенията на работното място като 
стресор, като се доближава плътно до средното равнище на теоретичната стойност. В 
тази подскала се наблюдава значително по-високо стандартно отклонение, което 
доказва голяма диференциация на отговорите  по твърденията, включени в нея. Ясно е, 
че определен процент от хората са определили “взаимоотношенията” като сравнително 
голям стресор. 

Личностните характеристики, свързани с преживяването на стрес на работното 
място са в средните стойности по отделните параметри. На таблица № 3 се отбелязва, 
че 26,4% от хората са с високи стойности на “предприемчивост”, което се свързва в 
голяма степен с преживяването на лична отговорност като сравнително по-голям 
стресор в сравнение с другите източници на стрес. 

Резултатите, свързани с психичното и физическо здраве, са в ниските и 
средните стойности, което отговаря на наблюдаваните ниски стойности на изява на 
параметрите на източниците на професионален стрес. 

Резултатите по параметър: общата удовлетвореност, удовлетвореността от 
работата и организацията са следните - повече от 70% от изследваните са 
удовлетворени от работата си и общо от трудовата си дейност. По-нисък е процента на 
удовлетворени от организацията на работата – 51,8%. 

Констатира се, че изследваните лица използват стратегии за справяне със 
стреса, поради което те възприемат стресорите в работата като по-слабо влияещи и това 
се отразява върху сравнително доброто им здравословно състояние и високата 
удовлетвореност от работата. Най-често се използват проблемно-фокусираната 
стратегия и философския подход към проблема, които са значително над средното 
равнище. Изследваните оценяват проблемите и се насочват към решаването на най-
важните от тях за настоящия момент. 

Заключение: 
 Получените резултати от изследването на нивото на стрес при работа чрез 

методиката на Купър в предприятие от енергийния сектор диагностицират общо ниво 
на стресогенността при работа под средните теоретични стойности, което основно се 
свързва с подобрените условия на труд в енергийния сектор и високия процент обща 
удовлетвореност на оперативния персонал. 

Налага се изводът за ежегодно изследване на нивото на стрес при работа на 
оперативния персонал с цел подобряване на работния климат в колектива чрез 
провеждане на тренинги и консултации със съответните специалисти с цел повишаване 
на работоспособността. 
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МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ И ЕВРОПА - ПСИХОКУЛТУРОЛОГИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИИТЕ НА МЛАДИТЕ ДА УЧАТ ИЛИ 

РАБОТЯТ В СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) 
  

Младенова Цвета  
Университет Париж 5 “Рене Декарт”   

  
Целта на настоящото изследване е да проучи възгледите и отношението на младите българи към 
Европа. Основната хипотеза е, че емоционални фактори определят в по-голяма степен от 
поведенческите решението на младите да учат или работят в друга европейска страна. Участници в 
изследването са 560 студенти и ученици от София и страната на възраст между 17 и 26 години. 
Материалът е преставен във вид на анкета, съставена от 3 части: въпроси, свързани с мотивациите; 
въпроси, свързани с отношението към България и към страните от ЕC (Push-Pull ; Anti-Push ; Anti-
Pull) и въпроси за личностна оценка. Хипотезата на изседването е доказана след статистическа 
обработка на първоначалната извадка от резултатите. Това проучване e част от дългосрочно 
изследване на отношението на младите към Европа, както и на културните характеристики 
определящи поведенческите модели. 
Ключови думи: Mобилност, eвропейска идентичност, младитe, мотивации, културни фактори, 
емоционални фактори. 
  
Our objective was to evaluate the opinion and the perception of the Bulgarian youth towards Europe. The 
underlying hypothesis was that the emotional factors should dominate the attitudinal in the decission of the 
youth to study or work in another European Union country. The investigation was conducted in Sofia and 
around the country with 560 students in the ages between 15 and 26. The material was presented in the form 
of a questionary, which consists of 3 parts: questions associated with the motivation; questions associated 
with the attitude towards Bulgaria and other EU countries (Push-Pull ; Anti-Push ; Anti-Pull) and questions 
that test the personality. The hypothesis was well supported after statistical processing of the initial expert of 
the results. This study is a part of a lengthwise study of the youth’s intention of mobility towards other 
European Union countries, but also of a cultural characteristics that define the attitudinal models. 
Keywords: Mobility, European identity, Youth, Motivations, Cultural factors, Emotional    factors 
 
  
Въведение 
 
Всеки млад човек, който реши да прекара известно време в някоя друга част на 
Европейския съюз, участва в създаването на една истинска обединена Европа. 
Изграждането на новата европейска култура е резултат от реалните отношения между 
хората. Мобилността е необходимо условие за превръщането на този модел от 
теоретически в практически.  
 
За младите българи тя е и символ на "новото време" настъпило със смяната на 
политическия режим (1989). Продължилият няколко години период на еуфория след 
падането на комунизма остава място на усещането за безпътие, липса на перспективи и 
празнота.  
 
Икономическата криза се вписва в този контекст. Въпреки тези фактори можем да 
направим хипотезата, че желанието на младите българи да учат или работят в друга страна 
от Европейския съюз не е пряко следствие от икономическата обстановка, а е обусловено 
от мотиви свързани с този период от живота (15 – 26 год.) 
 
Методология 
  
Участници в изследването са 560 студенти и ученици от София и страната на възраст 
между 15 и 26 години.  
 

 



Материалът е представен във вид на анкета, съставена от 3 части: въпроси, свързани с 
мотивациите (Reversal Theory); въпроси, свързани с отношението към България и към 
страните от Европейския съюз (Push-Pull ; Anti-Push ; Anti-Pull) ; въпроси за личностна 
оценка (Big 5).  
 
Първоначалната извадка послужила за валидиране на анкетата е съставена от 55 ученици 
(N = 38) и студенти (N = 17): 44 момичета и 11 момчета, на възраст между 17 и 25 години, 
като средната възраст е 19,3 год. 
 
Статистики и Резултати 
 
След факторен анализ са изолирани 77  ффааккттоорраа  ккааккттоо  ссллееддвваа  ::  
  
22  ппооввееддееннччеессккии  ффааккттоорраа  ::  
  
 → Привързаност към България (Anti-Push): «Българската култура и фолклор ми 
харесват много», «Бих искал децата ми да израснат в България». 
  → Атрактивност на страните от ЕС (Pull): «В някои страни от   Европейския съюз, 
професионалните перспективи са по-добри отколкото в България».   
 
                               Tабл.1. Резултати от факторен анализ - Oтношение към България и към 
страните от ЕC 

 
Anti-Push 
Привързаност 

Pull 
Атрактивност 

VarExpl 5.63 4.89 
Prp.Tot  0.13 0.12 

  
55  ммооттииввааццииооннннии  ффааккттоорраа  ::  
 
→ Опознаване : «Това би ми позволило да опозная други европейци». 
→ Лидер : «Това ще ми позволи да бъда признат за лидер». 
→ Конформизъм : «Много хора го правят». 
→ Образование и жизнен статус : «Това ще ми позволи да уча и ли работя в по-
подходящи за мен услови ».  
→ Социални и семейни отношения (негативни): «Така ще мога да се отдалеча от 
хората, които не понасям».   
 
Tабл.2. Резултати от факторен анализ – Мотивации 

Заключение 
 
Настоящото проучване представлява част от дългосрочно изследване на отношението на 
младите хора към Европа, както и на културните характеристики определящи 
поведенческите модели. Резултатите от факторния анализ потвърждават първоначалната 
хипотеза.  

 
 
 

Опознаване Лидер Конформизъм Образование и 
жизнен статус 

Социални и 
семейни 
отношения 

VarExp 10.40 8.60 7.58 7.39 4.71 
Prp.Tot 0.13 0.10 0.09 0.09 0.06  

 



 
Мотивациите на младите българи да учат или работят в друга страна от Европейския съюз 
не са израз на настоящата икономическа обстановка. Те изразяват на първо място силното 
желание за опознаване на другите европейски народи. Мобилността е социално оценена, 
тя е предимство, опит и предизвикателство за младите хора. Отношението на младите у 
нас към България е подчертано положително.  
 
Изучаването на този феномен представлява значителен интерес от образователна, 
политическа и социална гледни точки. 
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Емоционалното натоварване и изтощение вследствие на професионалната дейност са проблем за 

медицинските специалисти във всички страни, но все още са недостатъчно изследвани у нас. С цел 

разкриване на детерминанти на напрежението при работа и психосоматичното здраве и 

работоспособността на болничен персонал в настоящото изследване са изследвани някои възможни 

източници на трудовото натоварване и разпространението на синдрома на професионалното 

изчерпване бърнаут. 

Обект на изследването е медицински персонал от 5 клиники за консервативно лечение във ВМА, 

общо 146 лица на възраст от 22 до 65 г., от които 56,2% са попълнили правилно анкетите. С описаната 

по-долу методика са оценени 11 общи характеристики на работата и взаимоотношенията на 

работното място, наличие на бърнаут-симптоматика (MBI, 22 въпроса) и наличие и източници на 

социална подкрепа. Анализирани са степен на изразеност и взаимовръзки между изследваните 
параметри в зависимост от професия, трудов стаж, възраст, семейно положение. 

При отделните професии бърнаут-профилът е с различна конфигурация. Неблагоприятните 

характеристики на работата корелират значимо с бърнаут-индекса. Между отделните клиники се 

очертават и известни различия по степен на изразеност на отделните бърнаут измерения. 

Емоционалното изтощение от бърнаут-синдрома корелира с възрастта. 

Получените резултати са високо информативни, необходими и полезни във връзка с засилените 

реформи в здравеопазването, на които медицинският персонал е обект през последните години. 

 

Emotional stress and exhaustion among health care professionals are a well- known problem, but not well 

researched in Bulgaria. In our research we tried to identify the major determinants of work stress and 

correlation between psychosomatic health and level of a burn out syndrome among health care professionals. 

We observed health care professionals from five clinics conducting mainly conservative treatment in Military 
Medical Academy Sofia. In our research we had observed 146 professionals between 22 and 65 years of age; 

56,2% have returned correctly the research papers. We have used 11 characteristics of  work place and 

interrelation between health care professionals, presence of burn out symptoms ( MBI,22 questions ) and 

availability of resourced of social support. Under considerations were factors as specialty, age, family status 

and working time. 

In a different specialty burn out profile has a different configuration. There is a correlation between 

unfavorable working conditions and level of  burn out. Also, we have established difference between degree of 

expression of burn out characteristics. Emotional exhaustion has a direct correlation with the age of health 

care workers. We stipulate that our results are highly informative and helpful in the process of health care 

reforms. 

 

 

Увод 
Синдромът на професионалното изчерпване /burnout/ е невъзможност да се 

функционира ефективно в собствената професия като последица от продължителен и 

силен стрес. В научната литература този синдром е въведен от клиничния психолог 

Herbert J. Freudenberger през 1974 година . 

Не може да се каже, че е дадена общоприета дефиниция на burnout синдрома, но има 

пълно съгласие по отношение на основните симптоми, които се включват в него и 

обхващат следните три дименсии: емоционално изчерпване, деперсонализация, намалено 

чувство за задоволеност от себереализацията. Синдромът обхваща чувствата, мотивите и 



очакванията като негативните изживявания , съчетани с проблемите от всякакъв вид, 

създават непрекъснат дискомфорт до дистрес, с познатите съпътстващи го 

психофизиологични последствия. Maslash & Jackson [ 10] обобщават, че термина burnout, 

освен с емоционален и физически дискомфорт на работното място се асоциира още с 

намаляване качеството на “услугите”, с напускане на работа, служебни провали, отсъствие 

от работа, нисък морал, както и с различни белези на личностов дистрес, включващ 

физическо изчерпване, безсъние, нарастваща употреба на алкохол и дроги, семейни 

проблеми и др. Трудовата дейност, включително тази на медицинските специалисти се 

осъществява в колектив и резултатите зависят не само от високия професионализъм на 

персонала, но и от психологическия климат в трудовата среда. От психологическия 

климат в колектива зависи разпространението и развитието на бърнаута. Според James& 

Sells [9] (1981) психологическия климат в трудовата среда се определя от следните общи 

характеристики: ролеви характеристики, характеристики на труда, поведение на лидера, 

характеристики на работната група и на социалната среда, характеристики на 

организацията и субсистемите. Трябва да се отбележи обаче, че възприемането на 

социалния климат в трудовата среда е нещо субективно за всеки индивид. От една страна 

зависи от взаимодействието между събитията, които се случват в средата и нейните 

характеристики, и ценностите и убежденията на индивида от друга страна. 

Трудовият колектив, семейството, приятелите или групата е източник на най- 

значими поощрения и награди за отделния член. Социалната подкрепа е една от тези 

награди, която има решаващо значение на буфер по отношение на професионалния стрес. 

В професионалната група едни от най- важните функции на социалната подкрепа са: 

активно слушане и емоционална подкрепа, споделени социални нагласи, професионална 

подкрепа и признание, ефективен лидерски стил и други. 

Факторите на работната среда, влияещи най- често върху появата и развитието на 

синдрома на професионалното изчерпване са : претоварване ,ролева неяснота и ролеви 

конфликт,липса на контрол върху работата, слаба комуникация и липса на положителна 

обратна връзка, стресогенни междуличностови отговорности, професия тип “ затворена 

улица”, бюрократичност на системата. 

Съществуват редица изследвания върху burnout- синдрома, като голяма част от тях е 

фокусирана най- вече върху специалистите от помагащите професии. В България също са 

правени такива изследвания: разпространението на бърнаут – синдрома в сферата на 

образованието и обслужването; равнище на бърнаут при работа със злоупотребяващи с 

психоактивни вещества, бърнаут-синдром при хирургични сестри в интензивни отделения 

и др. Според Handerson бърнаут- синдрома засяга най- вече медицинските служители от 

всички нива, като в някои случаи се стига до степен, пречеща за професионалната им 

себереализация. Особено рискова група са работещите с хронично нелечимо болни и 

умиращи. Тук се включват онкологични, психиатрични, пулмологични, хематологични 

отделения и др. До момента в България (и ВМА) не са правени изследвания за бърнаут на 

медицински специалисти в консервативни отделения. Изследван е само контингента от 

медицински сестри в хирургични и интензивни отделения, без да бъдат обхванати 

лекарите и санитарите. 

 

Хипотеза 
За разлика от хирургичните и интензивни отделения се очаква синдромът на 

професионалното изчерпване да е изразен в по-висока степен в отделенията за 

консервативно лечение поради емоционалната ангажираност на персонала, породена от 

работата с хронично болни пациенти с продължителен престой на пребиваване. 

В същото време се очаква семейството, приятелите и колегите да бъдат източник на 

по-силна социална подкрепа в сравнение с прекия ръководител и работодател. 

 

Цел и методология 



Целта на настоящето изследване бе да се разкрият детерминантите на напрежението 

при работа и психосоматичното здраве и работоспособността на болничния персонал чрез 

изследването на значими източници на трудовото натоварване и разпространението на 

професионалното изчерпване бърнаут. 

Целева група на изследването е медицински персонал от 5 клиники за консервативно 

лечение в ВМА. Изследвани бяха 82 от общо 146 лица на възраст 22 до 65 г. от които 

56,2% са попълнили правилно анкетите. Обхванати са следните професии: лекари; 

мед.сестри; санитари и други. 

Бе използвана комбинация от методики: 

1) За разкриване на организационни характеристики и стресори в работа. 

• общи характеристики - с 11 въпроса се определя отношението към работното 

време, началници, колеги, социални придобивки, работно място, правила и 

изискванията за здраве и безопасност, ежедневното управление, събитията в 

болницата, работната атмосфера и евентуалното наличие на онеправдаване и 

потискане в болницата.  

• Въпросник за най-често срещаните източници на напрежение и стрес, 

включващ 17 твърдения. Използвани са и отворени въпроси, за разкриване на 

други източници на стрес и евентуалните възможности за подобрение на 

работната среда. 

2)Здравно състояние като последствие от професионалния стрес   
Бърнаут. За определяне на синдрома на професионалното изчерпване бърнаут бе 

използван най-известният и широко използван инструмент MBI съставен от Maslach, 

Jackson [10]. Въпросникът включва три скали: “емоционално изтощение” (ЕИ); 

емоционално пренатоварване и изчерпване от собствената работа; “дехуманизация” (ДХ) 

– безразличие по отношение на хората насреща, “зависещи, получаващи помощ” от 

професионалиста, и “работоспособност” (РА) – чувство на субективна компетентност и 

успешност в собствената работа. 

Изследваните оценяват честотата, с която преживяват всяко едно от 22-те въпросни 

състояния. Високи оценки по първите две скали и ниска по третата отговарят на висока 

степен на преживян бърнаут. 

Анализират се индивидуалните оценки по трите подскали, сумарният бърнаут- 

индекс и процентът лица с повишен брой оплаквания. 

3) Използвани са и 2 въпроса с 4-степенна скала на отговорите, свързани със 

социалната подкрепа на работното място и извън работното място. 

4) Събрани са данни и за демографските характеристики трудов стаж на конкретното  

работно място, общ трудов стаж, пол, възраст, семейно положение, професия, 

образование, отделение.  

 

Резултати, обсъждане и изводи 

1. Социално-демографски характеристики на изследваните 
В проведеното изследване бяха обхванати лекари – 23,1%; медицински сестри – 

55,1%; санитари – 19,2% и други професии във вътре болничната практика – 2,6%, които 

се разпределят по отделения както следва: 

Таблица N 1 

Разпределение на изследваните по отделения, средна възраст и трудов стаж 

Отделение брой % Възраст в 

години 

Общ стаж 

(г.) 

На това 

раб.м. 

Хематология и онкология 15 18.3 40.75 20.08 14.38 

Кардиология 22 26.8 42.8 21.64 13.5 

Психиатрия 15 18.3 44.35 19.09 7.14 

Пулмология 19 23.2 45.16 21.28 15.0 

Палиативни грижи 11 13.4 39.72 16.75 2.5 



Общо  82 100 42.89 20.03 10.9 

 

От изследваните 18,3% са мъже и 81,7% жени. Средната възраст е 43 години, като са 

представени всички възрастови групи в диапазона 22 – 65 години. 

По образование групите са разпределени както следва: Висше- 55,6%; Средно 

специално- 35,8; Средно – 8,6% 

По семейно положение: семейни – 62,5; разведен, вдовец – 20% и несемейни – 17,5% 

Процентното разпределение на респондентите по групи, в зависимост от 

продължителността на трудовия стаж на сегашното им работно място показва най-висок 

дял (12,1%) с трудов стаж 3 години на това работно място, като средно трудовия стаж на 

това работно място е 11 г., при общ трудов стаж средно – 20 години. 

2. Характеристики на работната среда и условия 
Данните за общите характеристики на средата показват, че оценката на 

респондентите за атмосферата на работното място като цяло е добра (таблица 2). 32,7% от 

хората не са доволни или само отчасти от колегите си, а 22% - от началниците си. 22,5% 

смятат, че работното време не отговаря на техните изисквания. В изследваните клиники 

според 37,6% има/отчасти случаи на онеправдание и потискане по пол, възраст и т.н. - 

като. Според 33% от персонала трудът им не е оценен достатъчно от началниците, а 

според 47% мнението им не се взима под внимание в хода на ежедневното управление. 

Таблица N 2 

Ранжиране на отговорите (в %) на въпросника “Общи характеристики на работата” 

 Да Отчасти Не 

3 Доволни ли сте от колегите си 80.2 18.5 14.2 

10 Атмосферата на работното място като цяло добра ли е 80.0 13.8 6.3 

4 Доволни ли сте от началниците си 77.6 18.4 3.9 

1 Работното време отговаря ли на Вашите изисквания 77.5 17.5 5.0 

7 Запознати ли сте добре с правилата и изискванията за 

здраве и безопасност 

75.0 20.0 5.0 

2 Трудът Ви оценен ли е от началниците 67.1 20.3 12.7 

8 Обръща ли се достатъчно внимание на мнението на 

персонала в хода на ежедневното управление 

53.2 34.2 12.7 

9 Работещите достатъчно ли са информирани за 

събитията в болницата 

40.5 36.7 22.8 

5 Доволни ли сте от социалните придобивки 40.5 25.3 34.2 

6 Тревожите ли се за своето раб. място 32.1 35.8 32.1 

11 Има ли случаи на онеправдание и потискане 16.3 21.3 62.5 

 

Тревожен фактът, че 67,9% изпитват някакво притеснение по отношение запазване 

на работното си място. Тази несигурност очевидно фрустрира персонала и може да доведе 

до развитието на хроничен стрес и да увеличи появата на симптоми, свързани с бърнаут 

59,5% не са (или само отчасти) информирани за събитията в болницата и не са 

доволни от социалните придобивки. Следователно, информиране и комуникиране на 

еднозначни сигнали към персонала като подход за “оздравяване” на социалната среда 

може да бъде по-ефективен от получаване на повече социални придобивки. 

Като цяло сравнително голям процент от изследваните лица оценяват 

характеристиките на работната среда като незадоволителни, което е предпоставка за 

развитието на Бърнаут синдром. 

Източници на напрежение и стрес в работата 
Като основен източник на напрежение се посочва липсата на адекватно 

възнаграждение за свършената работа – 64,9%, както показват и резултатите от 

изследвания при различни професионални групи у нас през последните години. На второ 

място по честота е “Опасност от инфекция при работа” – 45,5%. Този източник на 



напрежение не се влияе от наличието на достатъчно удовлетворителни фактори в 

работната среда (таблица 2), а е свързан преди всичко с естеството и спецификата на 

медицинския труд като такъв, както и индивидуалното възприемане за заплаха за здравето 

на персонала. На трето място като източник на напрежение и стрес в работната среда е 

посочено признанието за положения труд в работата - твърдението “Няма признание за 

добре свършена работа” е посочено от 40,3% от анкетираните. Източника на напрежение 

за една трета е вероятността от сериозни последствия вследствие на малки грешки или 

кратко невнимание. 

Бърнаут синдром 

Получените резултати от използваната методика MBI (Maslah, Jackson) са 

разпределени както следва: 

Таблица N 3:  

Бърнаут- дескриптивни характеристики по клиники, професия и общо  

 ЕЕ  ДХ  РА  Бърнаут  индекс 

клиники X SD X SD X SD X SD 

Хематология 28,87 17,97 9,71 8,83 32,42 6,17 11,11 4,03 

Кардиология 15,93 8,71 2,00 2,39 37,30 7,68 7,28 1,77 

Психиатрия 15,42 9,79 3,72 6,51 41,88 2,84 7,45 2,78 

Пулмология 14,14 14,81 3,00 4,74 42,63 5,31 6,30 1,74 

Палиативни 

грижи 

26,67 12,11 11,10 5,25 32,0 9,09 11,39 3,40 

Общо 

N(брой) 

19,98  

n=64 

14,44 5,49 

n=67 

6,74 37,01 

n=56 

7,74 8,71 

n=49 

3,53 

Професии         

Лекари 18,65 

n=16 

9,54 5,00 

n=18 

5,42 35,50 

n=14 

7,79 8,87 

n=13 

2,76 

Медицински 

сестри 

23,09 

n=32 

16,23 6,14 

n=35 

7,86 37,10 

n=30 

7,35 9,18 

n=25 

3,92 

Санитари 20,10 

n=10 

14,41 6,00 

n=8 

6,07 36,42 

n=7 

11,38 8,36 

n=6 

4,41 

Други 6,50 

n=2 

0,70 7,00 

n=2 

2,82 41,00 

n=2 

4,24 6,99 

n=2 

1,01 

Общо 

N(брой) 

20,85 

n=60 

14,29 5,82 

n=63 

6,82 36,73 

n=53 

7,86 8,89 

n=46 

3,55 

 

Всички твърдения, свързани с емоционално изчерпване от работата са под 50,0%. 

По-високо е процентното разпределение на твърденията за емоционална нагласа, справяне 

с проблемите, субективното усещане за положителното влияние върху пациентите и 

създаването на подходяща среда за тях, което допринася за удовлетвореността на 

персонала на обхванатите в изследването отделения.  

Наблюдават се , обаче, съществени различия в резултатите за емоционално 

изтощение (ЕЕ) по отделения. Висок процент по тази характеристика имат отделенията 

Хематология и Онкология и Палиативни грижи, което говори за развиване на симптоми на 

Бърнаут. Това са и отделенията с най-изявени резултати по скалата за дехуманизация , 

както и с най-висок бърнаут индекс (виж. табл. 3). 

От проведеното изследване става ясно, че сред работещите в консервативните 

отделения на ВМА съществуват спорадични прояви на стрес и емоционално изчерпване. В 

потвърждение на това са данните от въпроса: “Чувствам се емоционално изтощен от 

моята работа“, където само 13,2% са отговорили, че се чувстват изтощени всеки ден т. e. 

те са развили симптоми, характерни за синдрома на професионалното изчерпване. Малка 

част от хората в тези отделения са на ръба на изчерпването - 6,6% и се нуждаят от 



превантивни мерки, а 9,2% са в процес на професионалното изчерпване (вж. Приложение 

1). 

Това, както и големият процент 32,9% на отговорилите, че никога не се чувстват 

емоционално изтощени показва, че процеса на развитие на професионалното изчерпване 

сред медицинските специалисти в тези отделения като цяло е незначителен. Има, обаче, 

предпоставки за развитието на бърнаут, които са свързани с общите характеристики на 

средата (вж. Табл.2), ако не се предприемат превантивни мерки. 

Табл. 4 

Корелации между скалите на Бърнаут : ЕЕ-емоционално изтощение; ДХ- 

дехуманизация; РА- работоспособност и БИ-Бърнаут индекс 
 

 ЕЕ ДХ РА БИ 

ЕЕ  0,74** -,55** 0,91** 

ДХ 0,74**  -,53** 0,90** 

РА -,55** -,53**  0,75** 

 

От изследването става ясно, че възрастта пряко корелира (r = -,396**) в значима 

степен (p =,002) със скалата емоционално изтощение, като n= 57. 

Наблюдават се значими корелации между отделните скали, което показва, че при 

повишаване стойностите на емоционално изтощение (ЕЕ) или дехуманизация (ДХ) 

намалява работоспособността (РА), (виж табл 4 ).  

Професията, пола и вида отделение не оказват детерминиращо влияние върху 

развитието на бърнаут синдрома. (вж. Табл.3). Наблюдават се, обаче, някои съществени 

различия, свързани с отделните професии- лекари, медицински сестри, санитари и други 

специалисти по отношение проявата на различните симптоми на емоционалното 

изчерпване. Данните показват, че медицинските сестри в по-голяма степен са развили 

симптоми на Бърнаут. 26,2% всеки ден се чувстват напълно изразходвани на края на 

работния ден, санитарите – 18,2%,а лекарите само 11,1%. Интересно е да се отбележат 

различията по професии в субективното възприемане на чувството за обвинение от страна 

на пациентите: 44,5% от лекарите смятат, че пациентите ги обвиняват за някои от 

проблемите си, от медицинските сестри само 18,3% са на това мнение, а от санитарите - 

20,0%. Вероятно това е свързано с поемането на различна степен на отговорност в 

работата.   

Социална подкрепа. 

Степента на социална подкрепа е висок, над 90%, и за трите източника – семейство, 

приятели, колеги и преки началници. 

В светлината на високия процент положителни отговори, свързани с добрата 

комуникация и разчитането на прекия ръководител , твърденията “Липса на възможност 

за развитие и прилагане на личните способности” с 18,2% и “Липса на подкрепа от 

ръководители” с 15,6% говорят за амбивалентност във възприемането на посланията на 

началниците и на взаимоотношенията началник/подчинен. Това може да влоши работния 

климат и да бъде източник на по-висок стрес и да доведе до развитието на бърнаут. 

Открити въпроси 

На въпроса “Има ли други източници на напрежение във Вашата работа? Кои са те?” 

44.5% от респондентите посочват източник на напрежение, като сред посочените 

източници водещо място заемат: адекватно заплащане-20,0%, повече контрол върху 

работата на персонала-20,0% и лоша организация при работа с другите звена-20,0% От 

тук може да се направи извода, че вероятно съществува неудовлетворение от заплащането 

и условията на труд. 

На въпроса “Какво според Вас трябва да извърши непосредственият Ви началник за 

намаляване на напрежението и подобряване на здравословните и безопасни условия на 



труд?”, 28,6 % от изследваните лица считат, че е необходимо непосредствения началник 

да назначи повече персонал. На второ място с 23,8 % са “ поощрения“. 

На въпроса “ Какво според Вас трябва да извърши работодателя“ , 33,3% от 

анкетираните, на първо място са поставили изискването си за адекватно заплащане. На 

второ място са поставили желанието си за назначаване на повече персонал.  

На трето място като изискване към работодателя за намаляване на напрежението при 

работа и повишаване работоспособността, респондентите са посочили “повече контрол 

върху работата на персонала”- 13,3% . 

Изводът, който можем да направим, е че повишените очаквания към прекия 

началник могат да бъдат източник на напрежение и стрес, докато правилно 

формулираните и адресирани искания към работодателя могат да подобрят климата в 

професионалната среда. 

Заключение  

Горепосочените резултати дават основание за извода, че в работната среда на всички 

отделения съществуват предпоставки за развитието на Бърнаут синдром. Наблюдават се 

спорадични прояви на симптоми на Бърнаут, което налага вземането на превантивни 

мерки за ограничаване развитието на синдрома. 

И при петте отделения характерна особеност е, че определят като основни 

източници на стрес и напрежение липсата на признание и адекватно заплащане 

Признанието, като и адекватното заплащане като еквивалент и оценка на положения 

труд се възприема като особено важно от респондентите 
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Приложение 1 

 Процентно разпределение на резултатите по Бърнаут 

 
Твърдение Нико

га 

Няколк

о пъти 

годи 

1 път 

в ме-

сец 

Няколк

о пъ-ти 

в месец 

1 път в 

седмиц

а 

Няколк

о пъти 

в сед-
мица 

Всеки 

ден 

1. Чувствам се емоционално изтощен от 

моята работа 

32,9 26,3 7,9 9,2 6,6 3,9 13,2 

2. В края на работния ден се чувствам 

напълно изразходван 

18,2 19,5 7,8 14,3 11,7 7,8 20,8 

3. Чувствам се уморен сутрин, когато 

ставам и трябва да отида на работа 

27,6 22,4 7,9 14,5 10,5 7,9 9,2 

4. Лесно разбирам как пациентите ми 

възприемат нещата 

10,0 2,9 4,3 7,1 10,0 18,6 47,1 

5. Чувствам, че към някои пациенти се 

отнасям като към безлични "обекти" 

66,2 10,8 9,5 2,7 5,4 1,4 4,1 

6. Да работя по цял ден с хора е наистина 

голямо напрежение за мен 

29,3 18,7 5,3 9,3 9,3 13,3 14,7 

7. Справям се много добре с проблемите 

на пациентите си 

8,6  2,9 8,6 12,9 17,1 50,0 

8. Чувствам се съсипан от работата си 41,9 16,2 6,8 14,9 8,1 4,1 8,1 

9. Чувствам, че чрез работата си влия 

положително върху живота на други хора 

5,4 1,4  8,1 8,1 16,2 60,8 

10. Забелязвам, че откакто работя това съм 

станал по коравосърдечен към хората 

59,2 17,1 3,9 5,3 5,3 2,6 6,6 

11. Безпокоя се, че сегашната ми работа ме 

прави по-малко емоционален 

53,3 16,0 6,7 9,3 5,3 1,3 8,0 

12. Чувствам се пълен с енергия 9,2 9,2 5,3 15,8 5,3 19,7 35,5 

13. Работата ми ме потиска 59,2 7,9 6,6 13,2 2,6 5,3 5,3 

14. Влагам твърде много усилия в работата 

си 

15,5 5,6  7,0 7,0 18,3 46,5 

15. Всъщност не ме е грижа много за това 

какво става с някои пациенти 

69,4 6,9 5,6 5,6 1,4 4,2 6,9 

16. Да работя в непосредствен контакт с 

хора е твърде голям стрес за мен 

61,6 11,0 6,8 4,1 4,1  12,3 

17. Лесно мога да създам успокояваща, 

отпускаща атмосфера за пациентите 

6,8 1,4 2,7 6,8 9,6 23,3 49,3 

18. Чувствам се весел и оживен след 

работа с пациенти 

14,9 6,8 6,8 16,2 14,9 16,2 24,3 

19. В тази професия съм направил много 

неща, които си струват 

7,4 2,9 4,4 7,4 8,8 29,4 39,7 

20. Чувствам се накрая на силите си 47,3 23,0 8,1 5,4 8,1 1,4 6,8 

21. На работа решавам емоционалните 

проблеми много спокойно 

9,9 5,6 4,2 12,7 8,5 12,7 46,5 

22. Чувствам, че пациентите ме обвиняват 

за някои от техните проблеми 

56,2 16,4 2,7 9,6 9,6 4,1 1,4 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 Разпределение на допълнителни източници на напрежение в работата 

 

Има ли други източници на напрежение във Вашата работа? % от 

отговорилите ?  

Да (неопрелено) 30 

адекватно заплащане 20 

повече контрол върху работата на персонала 20 

лоша организация при работа с другите звена 20 

лична стая за тютюнопушене 10 

 



МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД И ВРЪЗКАТА И С ЛИЧНОСТОВИТЕ 
ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОХРАНИТЕЛНИ ФИРМИ 

 
Павлов Трифон  
Алфа ТМ ООД 

 
Изследването е част от по-мащабен проект за формулиране на критерий за психологическа 
пригодност за охранителна дейност, разработван от автора. Целите поставени в настоящето 
изследване са: да се сравнят заявената мотивация и установената чрез “Въпросник за мотивация за 
труд”; да се изследва връзката на личностовите особености на служителите в охранителните фирми с 
тяхната мотивация; и да се направят изводи относно профила на длъжностите в областта на 
охранителната дейност. Издигнатите хипотези за връзка между личностовите особености: 
“самоконтрол”, “доминантност” и “социално приемане” от една страна и “съдържание на работата” 
като мотивация за труд в охранителна фирма се доказват в по-голямата си част. Влиянието на 
факторите на средата и условията на труд върху мотивацията не е значимо. Основните приноси на 
разработката са в областта на управлението на човешки ресурси, подбора на персонал и по-специално 
в създаването на професиограми за длъжностите в сферата на охранителния бизнес. 
 
The investigation is a part of project with a larger dimension to formulate criteria for psychological 
suitability for protective activities/ security business, work out from the author. The aims of the present 
investigation are: To compare the declared motivation with the determined by the “Questions for motivation 
for work”; To investigate the relations between the character of the guard and his motivation; To draw a 
general conclusion about the profile of the duties positions in the field of security business. The given 
hypotheses about the connection between the personal special feature: ”self control”, “dominant” and “social 
accepting” from one side, and “ the contents of the labour”, as a motivation for job in a security firm are 
proved in a big part. The influence of the agents of the environment and the conditions of work on the 
motivation is insignificant. The basic contributions of the study are in the area of management of a human 
resources, the selection of the staff and especially, in the creating of occupation chart for the duties positions 
in the field of the security business. 
 
Въведение 

Мотивацията за труд въобще, е тясно свързана с въпроса за отношението към 
труда. Понятието отношение в организационното поведение (което можем да разбираме и 
като нагласа) описва позициите, или хода на дадена личност към елементи от собствената 
й дейност или аспекти на заобикалящия я свят. По определението на Фишбайн и Айзън 

„отношението (нагласата) е придобита склонност за устойчива благоприятна или 
неблагоприятна реакция спрямо даден обект"[8]. За разлика от ценността която е глобална 
и устойчиво влияе на поведението в различни ситуации, тук става дума за поведенчески 
фактор, свързан с определена специфична ситуация или с конкретен обект. С. Илиева 
свързва мотивацията за труд с ефективността на организацията. “Мотивацията за работа 
определя количеството и качеството на трудовото изпълнение на отделните служители и е 
съществена предпоставка за  ефективността на дадена организация. Тя отразява 
потребностите, очакванията и желанията, които служителите се стремят да задоволят в 
работата си, но също така се променя под влияние на измененията в средата” [3] 

В търсенето на източниците влияещи и предопределящи поведението  на хората, 
изследователите стигат да заключението за доминиращото значение на вътрешните или 
външните сили. Според Хайдер поведението се определя от комбинацията от възприетите 
външни и вътрешни сили. Вътрешните се отнасят до атрибуцията на личността - 
способности, умения, вложените усилия, степента на умора и т.н. Външните сили, това са 
факторите на средата - организационни правила, стил на ръководство и контрол, 
структура на организацията и др. В друг аспект мотивите за човешкото поведение могат 
да се обяснят с “локуса на контрол”, т.е. дали личността приема резултатите като 
управлявани от нея самата или като управлявани от външни фактори. Преценката за 
останалите (за другите) също се влияе от това дали причината за тяхното поведение се 
възприема като вътрешна или като външна [10]. 



Обобщавайки по-горе изложените концепции за мотивацията за труд, стигаме до извода за 
многоаспектността в търсенето на факторите определящи мотивацията. В нашето 
изследване се спираме на няколко основания на мотивацията и по-точно на тезата, че 
мотивацията за труд в охранителната сфера се определя в значителна степен от миналия 
опит, степента на подготвеност за такава работа, личностовите особености на хората и 
локуса на контрол. Изследванията за мотивацията за труд като охранител носят 
отпечатъка на периода от жизненото развитие на личността, в което се провеждат и са 
непряко следствие на нагласите и ценностите. От друга страна този вид мотивация е пряко 
свързана и с промените в ценностната система на българина в последните 15 години. 
Динамиката на ценностите на българската популация през последните 10-15 години 
предопредели и динамиката в мотивацията за труд в професията охранител. Силовите 
групировки от началото на периода на прехода бяха заместени с нормални охранителни 
фирми, в които персоналът е от мъже на средна и пенсионна възраст. Днес по-голямата 
част от охранителния състав е от бивши служители на армията или полицията. 

Целите на изследването са: да се сравнят заявената мотивация и установената чрез 
“Въпросник за мотивация за труд”; да се изследва връзката между личностовите 
особености на служителите в охранителните фирми и тяхната мотивация; и да се направят 
заключения относно профила на длъжностите – охранител и комендант на група обекти в 
охранителната дейност. 

Хипотезите на изследването произтичат от задълбочени наблюдения над 
личностовите изяви на охранителите и сведения за тяхното справяне със задълженията 
получавани от преките им ръководители. 
- Предполагаме, че заявената мотивация (в интервю), която е предимно финансова и 

съдържателна, съвпада в значителна степен с получената след изследване с въпросника 
за мотивация за труд – по скалите: “Съдържание на работата” и “Политика на 
организацията”; 

- Факторите на външната среда и условията на труд влияят върху мотивацията за 
труд в значима степен; 

- Мотиваторът “Съдържание на работата” корелира силно с личностовите 
характеристики: доминантност, позитивен социален резонанс, висок самоконтрол. 

Методи: Използвани са: 
- “Въпросник за мотивация за труд” – 26 въпроса (5 скали). Твърденията във този 

въпросник се оценяват по пет-степенна (ликертова) скала, която включва следните 
отговори: напълно не ме мотивира; по-скоро не ме мотивира; нито ме мотивира, 
нито не ме мотивира; по-скоро ме мотивира; напълно ме мотивира. Въпросника 
показва добри психометрични показатели в български условия (Сн. Илиева) [3], [4], 
[5], [6];  

- Гийсен – тест – 40 въпроса (6 скали), стандартизиран от Кокошкарова и кол. 1984г. 
[7];  

- Стандартизирано интервю за оценка за психологическа пригодност за 
охранителна дейност. 
Извадката е от 465 охранители от които 350 работещи в охранителни фирми 

повече от 1 месец и 115 стартиращи или работили по-малко от 1 месец в охранителни 
фирми; Изследвани са охранители от градовете София, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, 
Смолян. Извадката е случайна и направена на базата на едно по-голямо проучване, 
провеждано във връзка с критериите за психологическа пригодност за охранителна 
дейност. 

Процедура. Изследването се проведе в периода 2001-2005г. Охранителите първо 
попълваха въпросниците, а след това преминаваха през изследване със стандартизирано 
интервю. Резултатите от тестовете не се вземани впредвид по време на интервюто, за да 
не повлияят на чистотата на експеримента. 



Данните са обработени със статистически пакет SPSS 10. Използвани са 
статистическите методи – корелационен анализ, регресионен анализ и t-критерий. 

Резултати. Резултатите от дескриптивната статистика при изследването за 
мотивация за труд са представени на таблица 1 и фиг. 1. 

Таблица 1. Дескриптивна статистика на изследваните лица според отговорите на 
въпросника за мотивация за труд 

 Мотиватор-
съдържание 

Мотиватор-
политика на 

организацията 

Мотиватор – 
взаимоотношения с 

ръководството 

Мотиватор-
напрегнатост 

(обратна 
връзка) 

Мотиватор 
-колеги 

N 465 465 465 465 465 
 0 0 0 0 0 

Средни 5,1122 6,1519 3,9980 1,0510 1,0408 
Медиана 5,0000 6,0000 3,0000 1,0000 1,0000 

Мода 5,00 6,00 3,00 1,00 1,00 
стандартно 
отклонение 

,45926 ,64599 ,63082 ,66899 ,67225 

Minimum 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 
Maximum 7,00 9,00 5,00 3,00 2,00 

 
 
 
 

Фигура 1 
 
С цел проверка на първата хипотеза бяха сравнени резултатите от изявената мотивация за 
работа експлицирана по време на интервюто която е – финансова (работя за пари), 
съдържателна (работя защото това ми харесва), с резултатите от въпросника за мотивация. 
Отговорите на изследваните лица на въпросите в интервюто бяха кодирани (в диапазона 
от 1 до 4) като тези с по-висока финансова или съдържателна мотивация получаваха по-
високи оценки. При липса на един от двата типа мотивация на изследваните лица бе 



присъждан бал 0. Резултатите бяха сравнени с помощта на статистическия метод – 
корелационен анализ. На таблица 2 е представена корелационна зависимост между 
факторите на заявената (финансова и съдържателна) и изследваната (съдържание и 
политика на организацията) мотивация. 

 
Таблица 2. Зависимост между декларирани мотиви и измерени чрез въпросник за 

мотивация 
 Съдържание на 

работата 
Политика на 
организацията 

Финансова 
мотивация 

Съдържателна 
мотивация 

Съдържание на 
работата 

1.0000 -.2227 .2311 .4354 

Степен на значимост P= . P= .090 P= .1023 P= .003 
Политика на 
организацията 

-.2227 1.0000 .4653 .3998 

Степен на значимост P= .090 P= . P= .001 P= .003 
Финансова .2311 .4653 1.0000 .1435 
Степен на значимост P= .1023 P= .001 P= . P= .434 
Съдържателна .4354 .3998 .1435 1.0000 
Степен на значимост P= .003 P= .003 P= .434 P= . 

 
От резултатите ясно се вижда, че връзката между декларираната съдържателна 

мотивация и измерената мотивация по скалата съдържателна мотивация е значима. 
Значими са корелационните взаимозависимости и между съдържателната мотивация и 
политиката на организацията и между финансовата мотивация и политиката на 
организацията. 

Изследването на влиянието на факторите – условия на труд и работната среда (в 
смисъл на напрегнатост в работата) върху декларираната съдържателна мотивация бе 
направено с помощта на регресионен анализ. Резултатите са представени на таблица 3. 

 
Таблица 3. Влияние на факторите на средата върху съдържателната мотивация 

Променливи B Δs Beta T p 

взаимоотношения с 
ръководството 

231463 .11114 -.21765 5,999 .1055 

взаимоотношения с 
колеги 

135679 .18934 -.18795 6,324 .3425 

Напрегнатост при 
работа 

-.142954 .12471 -.373906 -3.044 .0035 

 
Изследването показва, че повишаването на напрегнатостта води до понижаване на 

съдържателната мотивация (обратна регресионна зависимост), а по добрите 
взаимоотношения с ръководството и колегите не повлияват съществено на 
съдържателната мотивация.  

Резултатите от сравнението на личностовите особености с t-test на изследваните 
лица охранители с по-дълг стаж и охранители току що стартиращи в тази професия са 
представени на таблица 4 и на фиг. 2. 

Таблица 4. Сравнение на личностовите особености на кандидат охранители и 
охранители с продължителен стаж 

Категории: 
 
Групи: 

Социален 
резонанс 

Доминант 
ност 

интрапсихичен 
контрол 

основно 
настроение 

способност 
за контакт и 
общуване 

социална 
потентност 

Работещи 
над 1 месец 

30.66 23.03 23.07 22.11 22.67 18.97 

(N =350) 0.60 .61 0.75 0.74 0,29 0,57 



Начинаещи  24.34 21.29 22.99 13.98 16.21 19.23 
(N =115) 0.73 .80 0.98 0.80 0,76 0,79 
Т-тест 4.48 2.68 0.78 6.62 5,23 0,21 
Р .0088 .03 .43 .0065 .0000 0,76 
 

 
Фигура 2 

 
Резултатите показват, че има динамика на личностовите особености на двете групи 
охранители. Охранителите които са работили по-дълго време в охранителна фирма се 
преживяват като самоуверени и с по-висока социална приетост от начинаещите. По 
отношение на основното настроение – начинаещите са с по-ниска самокритичност и по-
голяма независимост от външните фактори. Начинаещите са значително по-общителни и 
комуникативни от охранителите с по-дълъг стаж. 
Резултатите от изследването на връзката на личностовите особености на охранителите (по 
Гийсен) и “Съдържание на работата” като мотиватор са представени на таблица 5. 

Таблица 5. Взаимовръзка между личностови особености (по Гийсен тест) и 
“съдържание на работата” при охранители 

 Социален 
резонанс 

Доминант 
ност 

Интрапсихичен 
контрол 

основно 
настроение 

способност 
за контакт 
и 
общуване 

социалната 
потентност 

Съдържание 
на работата 

.5731 .4317 .3121 .5631 .1894 .5429 

Степен на 
значимост 

P= .000 P= .001 P= .003 P= .102 P= .2189 P= .000 

 
Връзките между мотиватора “Съдържание на работата” и личностовите особености 

“Позитивен социален резонанс”, “доминантност” и “социална потентност” са значими.  
Обсъждане 

Резултатите от изследванията показват, че хипотезите се потвърждават в по-голямата 
си част. Заявената мотивация, която е предимно финансова и съдържателна, корелира в 
значителна степен с получената след изследване с въпросника за мотивация за труд – по 
скалите: Съдържание на работата и Политика на организацията; 



Факторите на средата (външните сили според Хайдер) [10] – взаимоотношенията с 
ръководството, взаимоотношения с колеги и напрегнатост не влияят върху 
съдържателната  мотивация за труд в еднаква степен. Мотивацията за труд се повлиява 
силно от напрегнатост, а влиянието на взаимоотношения с ръководството и 
взаимоотношения с колеги е незначимо. 

Мотиваторът “Съдържание на работата” корелира силно с личностовите 
характеристики: доминантност, позитивен социален резонанс, висок самоконтрол, а също 
и със социалната потентност. 

Причините за тези взаимовръзки на мотивация и личностови особености, измерена  
мотивация и декларирана мотивация могат да бъдат търсени във ценностните комплекси, 
които се изграждат на базата както на нагласите и развитието на обществените 
взаимоотношения, така и на базата на личностовата конституция. Определени личностови 
констелации предопределят ценностна система и доминираща мотивация едновременно, а 
от друга страна ценностната система вторично повлиява мотивационното поле и фокусира 
съдържателната мотивация към определени цели. Според теорията на целеполагането на 
Лок “важността на възприеманите ценности усилва емоциите и желанията и предполага 
наличието на целенасочено поведение”. [2]. Съответно този автор прави извода, че целите 
ръководят не само реакциите, но и постъпките на хората, посредством които направляват 
поведението и работата им. Водят и до посрещане и получаване на обратна връзка т.е. 
мотивацията се управлява чрез целите. 

Търсенето на обяснения за процесите на формирането на определен тип мотивация ни 
води до поликонцептуални модели. То предполага търсене на пресечната точка на 
множеството теории обясняващи мотивацията за труд [9]. 

 
Заключение 
Изследванията на мотивацията за труд имат своето начало в нашата страна в началото на 
80-те години на ХХ век. Отделни изследвания са правени и преди това, но само по 
отделни аспекти на мотивацията за труд. Търсенето на същността на тази основна 
човешка мотивация винаги се е сблъсквало с пречки от субективен и обективен характер.  
В момента властва становището, че базовите мотиви за труд се управляват от потребности 
и ценностни комплекси от интегративен характер с доминиращи индивидуалистичен и 
утилитарен характер. 
Настоящето изследване представлява скромен принос към изследванията на мотивацията 
за труд в охранителния бизнес. Частните изводи в него могат да имат и по-глобални 
измерения. Достигайки до резултати със значение за личността на охранителя, би могло 
обобщените изводи да бъдат ползвани при подбора на персонал за охранителни фирми и 
по-специално в създаването на професиограми за длъжностите в сферата на охранителния 
бизнес. Различията в мотивацията и основни личностови характеристики на кандидат 
охранителите и начинаещите охранители от една страна и охранителите със значителен 
опит от друга показва, че профилът на охранителя е ясно определен и би трябвало да се 
изгражда на базата на фиксираните качества на тези професионалисти със значителен 
стаж в тази област. Персоналът отклоняващ се значително от личностовия профил на 
утвърдените охранители бързо напуска професията или пък бива отстранен от 
работодателя. 
Възможностите за изследване на мотивацията както на редовия охранителен състав, така и 
на комендантите на групи обекти са открити за HR отделите в охранителните фирми. 
Динамиката на ценностите и нагласите през последните 3-4 години не е толкова 
драстична, което е предпоставка за достигане до профили (и психограми) с трайни и 
значими качества за професията “охранител”. 
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Компютърната система е предназначена за професионален подбор на оператори.Системата включва 
специално разработен хардуер и софтуер ,интерфейс (хардуерен  и софтуерен) към персонален 
компютер, процедури и програмни продукти за провеждане на психологически изследвания в 
специфични области на народното стопанство като АЕЦ ,при военните,при подбор и подготовка на 
летци , космонавти и др. 
 
The computer system for professional selection of operators by psikhological tests is presented.The system 
includes a special software and hardware, software and hardware interface to Personal Computer, 
procedures and program applications providing psychological tests in the special branches in industri as 
Atomic Power Station, militari range ,at selection of pilots and astronafts 
 
Във връзка с участието на България в международната космическа програма 
“ИНТЕРКОСМОС” бяха разработени и внедрени компютерните системи “Плевен” и 
“Средец”за избор и контрол работоспособността на космонавтите, както на българските 
така и на другите международни екипажи.В последствие се извърши трансфер на тези 
космически технологии и при професионален подбор на оператори в отделни отрасли на 
промишлеността и при научно-изследователски звена. Извършиха се подобрения в по-нови 
разработки на базата на натрупания опит и усъвършенствуваните компютерни системи. На 
фиг.1 е показана блок схемата на базовата компютърна система. 
 

                  
 Фиг. 1.Блок-схема на компютърна система за психологически контрол  
 
Компютърната система се състои от персонален компютър , микроконтролер и пулт на 
изследваното лице. Конструктивно микроконтролерът и пулта на изследваното лице могат 
да се реализират като общ блок, на който са разположени стимулното поле и бутоните за 
реагиране на изследваното лице. С компютърната клавиатура се задава избраната тестова 
програма и нейните параметри( видове и комбинация от стимули, продължителност на 
експозиция на стимулите,пауза между стимулите и др.).Стимулното поле включва 
светлинни индикатори и звукови адаптери,разположени в съответствие с изискванията на 
психологическото изследване.Полето за реагиране включва бутони и педали, разположени 
съобразно изискванията на психологическото изследване. Всички психологически тестове 
се записват като потребителски програми на персонален компютър. Изборът на желаната 
тестова програма и нейните параметри се осъществява от менюто на персоналния 
компютър. Само чрез коригиране на потребителските програми на персоналния компютър 
могат да се променят всички параметри на тестовите програми (последователността и ком-
бинацията от стимули, времето за експозиция, продължителността на паузата между 
стимулите, и т.н.), т.е. потребителят може сам да генерира нови тестови програми без да 

 
 



има специална компютерна подготовка. Персоналният компютър подава към 
микроконтролера последователно по сериен интерфейс стъпка по стъпка тестовата 
програма. Всяка тестова стъпка, подадена към микроконтролера съдържа информация за 
вида стимул /стимули/, тяхната продължителност,  за междустимулното разстояние /пауза/ 
ако има такава. Микроконтролерът чрез портовете си директно управлява всички стимули 
/светлинни и цифрови индикатори, звукови стимули и други на стимулното поле на 
изследваното лице, измерва всички времена чрез таймера си, отчита всяка реакция на 
изследваното лице и времето на реагиране с точност 1 ms. Микроконтролерът”не знае” 
дали изследваното лице е реагирало правилно или грешно.Анализът на реакциите на 
изследваното лице ще се извърши от персоналния компютър.За целта след приключване 
изпълнението на поредната тестова стъпка микроконтролерът изпраща по сериен ин-
терфейс цялата отчетена информация от изпълнената тестова стъпка към персоналния 
компютър за анализ, обработка и запис. Персоналният компютър анализира получаваната 
информация като я сравнява с последната подадена информация към микроконтролера, 
отчита вида реакция /вярна, грешна, пропусната/ и времето за реагиране и ги индицира на 
екрана на монитора в реално време. 
Мониторната програма, стартирана от персоналния компютър поз 
волява да се избират апаратни тестови методики за изследване; да се 
въвеждат идентификационни данни за изследваното лице и архивиране 
на резултатите от изследването.Данните от 
всяко изследване могат да се наблюдават от провеждащия  изследването на 
монитора в реално време на персоналния компютър. За удобство и универсалност на 
компютърната система е избран следния протокол за обмен между Персоналния компютер и 
Микроконтролера: 
Персоналния компютер изпраща към Микроконтролера  информацията за поредната тестова 
стъпка с обем 8 байта: 
пореден номер на тестовата стъпка 2 байта 
вид стимул или комбинация от стимули 2 байта 
време за експозиция на стимулите в ms 2 байта 
продължителност на паузата в ms 2байта 
След изпълнение на поредната тестова стъпка Микроконтролерът  изпраща към 
Персоналния Компютер отчетените резултати от изпълнената тестова стъпка: 
пореден номер 2 байта 
номер на бутона, с който е реагирано 2 байта 
време за реагиране в ms 2 байта 
наличие на пулсов импулс /последен 
измерен пулсов период/  2 байта 
Предложената компютърна система дава възможност за автоматизирана               оценка на 
състоянието на изследваното лице.Тя обхваща всички тестове и мвтодики , реализирани 
от апаратите за психологически изследвания от фамилията ЕППИ [1], [2].Системата е 
отворена и позволява добавянето на нови тестови програми по желание на потребителя. 
Компютерната система е внедрена в психофизиологичната лаборатория на АЕЦ 
“Козлодуй” и Психологическа лаборатория към Градски транспорт -София за 
професионален подбор на оператори. 
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАБОТАТА НА ВОЕННИТЕ 
ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

 
Петрова Ирена– старши експерт по психопрофилактика – военновъздушна база “Георги 

Бенковски”, гр. Долна Митрополия 
 

В доклада се разглеждат основните проблеми в работата на военните психолози от Националния 
Военен Университет, военните бази и други звена на БА. Поставят се въпроси, свързани с подбор на 
кадри, диагнос- тика на формалните групи, диагностика на личността и консултация. Подробно  се 
обсъждат основните групи, с които се работи и специфичните им проблеми. Очертават се 
перспективите в работата на военните психолози и се предлагат насоки за сътрудничество с други 
психологически институции . 
 

MILITARY PSYCHOLOGISTS IN BULGARIAN ARMY –DIFFICULTIES AND OUTLOOK 
 

Irena Petrova –expert – airforce base “G. Benkovski” –Dolna Mitropolia 
 
This paper dials with the major difficulties in the work of the military psychologists in National University, 
military bases and posts and other  military units. Issues concerning the selection process, formal groups 
diagnostics, person’s diagnostics and advising are put for discussion. The problems and the particular needs 
of the target groups  are discussed in detail. The main perspectives in the work of the military psychologists 
and trends for collaboration with other psychological institutions are outlined. 
 
 С по – широкото навлизане на приложната психология в българ-  ското общество 
през 90-те години на ХХ век започна търсенето на услугите на професионални психолози. 
Армията се оказа една от институциите с най – голям брой практикуващи психолози.  
 Каква е предисторията на тяхната работа ? 
  През 70-те години на ХХ в.. е създаден Обединен Авиомедицин ски 
Научноизследователски Институт / ОАМНИИ / към ВМА – София. В него има и 
психологическа лаборатория, която работи по проблемите на подбора и труда на 
летателния състав. 
 През 1993 г. е създаден Център по военна психология и психопрофилактика / 
ЦВПП /, който започва работа по проблемите на командния състав и войниците в 
Българската армия. Понастоящем този център се занимава с подбора на кадрови войници, 
кандидати за мисии зад граница, лидерството в армията и др. 
 През 1984 г. във Висшето Военно Училище във Велико Търново е създадена 
Психофизиологична Научноизследователска лаборатория, която започва работа по 
проблемите на подбора на курсанти. През 1994 г. такава лаборатория е създадена във 
Висшето Военновъздушно Училище в Долна Митрополия. Такива лаборатории са 
създадени и към Висшето Военно Училище по артилерийска подготовка и 
противовъздушна отбрана- Шумен и Висшето Военноморско Училище – Варна. 
 В края на 90-те години на м.в. към щабовете на видовете войски са назначени 
главни психолози, чиято задача е да ръководят психо -логическата дейност в съответния 
вид войска. 
 От 2003 г. във военните бази и поделения са назначени много психолози. 
 Ясно е , че освен общите , има и много специфични дейности и проблеми за всеки 
военен психолог. 
 В доклада си ще се спра на проблемите и перспективите пред българските военни 
психолози през призмата на психологическата работа във Военно Въздушна Учебна База “ 
Георги Бенковски”- Долна Митрополия, в която работя  в продължение на 10 години.  
 Целта на психологическата работа, извършвана от психолозите в Българската 
армия  е да се подпомогне ефективното функциониране на личния състав чрез различни 
психологически дейности. 
 Регламентиращите документи, с които се работи са “Инструкция за 
психопрофилактика“ 1979 г., Правилник за дейността на психолозите във ВВУБ “Г. 



Бенковски “ , заповеди на Началника на ГЩ на БА, заповеди на Началника на Гл Щаб на 
съответния род войски , заповеди на Министъра на отбраната на Р България. 
 Основните дейности , които извършват психолозите са : 
 Психопрофилактика; 
 Индивидуална диагностика; 
 Групова диагностика; 
 Подбор; 
 Психологически консултации. 
Групите , с които се работи са : 
 Курсанти; 
 Наборни войници; 
 Кадрови военнослужещи / войници, сержанти и офицери /; 
 Граждански лица. 
Различните дейности и групи, с които се работи поставят различни проблеми, на които ще 
се спра по – подробно в изложението. 
 Психопрофилактиката / първична и вторична /, т. е. предпазване от евентуални 
психични разстройства и ранно диагностициране на психични заболявания е основна 
дейност с наборните войници. С помощта на скринингови изследвания се определя 
рисковия контингент – войници, които са в състояние на психичен дискомфорт и 
дезадаптация или изказват суицидни мисли и намерения.Тези, които потвърждават 
суицидните мисли се насочват към психиатър . За уволнение се предлагат войници с 
умствена изостаналост или психични заболявания. За всички войници, с които е 
провеждано интервю се изготвят препоръки за работа. Тъй като във всички поделения 
вече има психолози, командирите съвместно с тях продължават работата за подпомагане 
на адаптацията и функционирането на наборниците. 
 С кадровите военнослужещи психопрофилактичната дейност е по – слабо 
застъпена.Тъй като това са хора, които са преминали психологически подбор и работят 
повече или по – малко ефективно , вниманието е насочено към подобряване на дейността 
им. Разчита се на наблюдение от колегите им или командирите.  
 Индивидуалната диагностика се провежда с курсанти в планираните часове, със 
сержанти и кадрови войници – І – ви модул на обучение във ВВУБ. Събраните данни за 
личностовите особености на курсантите биха могли да послужат за изготвяне на 
професиограми за военните специалности от ВВС – една отговорна и амбициозна задача, 
която вече е в ход и се извършва от работна група в БА. В края на обучението за 
випускниците от специалност “Летец – пилот за ВВС” се изготвя “Психологическа карта 
на летеца”, в която се използват резултатите от провежданите тестове. Според нас такава 
карта би трябвало да се изготвя за всеки випускник с най – общо представяне на неговите 
умения за работа в екип, емоционална стабилност, екстраверсия и др.Това може да се 
осъществи след регламентиране на начина на ползване на тази информация и прецизиране 
на професионалноважните личностни качества за съответната длъжност. В противен 
случай информацията би била безполезна и би могла да навреди, вместо да помогне. 
 Резултатите от психологическите изследвания на сержантите и кадровите войници 
се изпращат до поделенията, в които работят и могат да бъдат ползвани от психолога и 
командира. За тях се отнася гореизложеното относно психологическите изследвания на 
курсантите. 
 От около 2 години започнаха и изследвания на офицери /командири на 
подраздаления и инструктори/ с цел установяване на нивото на изпитвания стрес.  
 Всяко изследвано лице се запознава с резултатите от изследванията от психолог. 
Това дава възможност за обратна връзка /практическа валидизация на използвания 
инструментариум/ и допринася за разбиването на традиционни митове за 
психологическите изследвания /често се бърка психологическото и психиатричното 
изследване, опасения, че резултатите могат да навредят на кариерата и др./.  



 Често срещан проблем при тези изследвания е големият брой социалножелателни 
отговори – факт, напълно обясним от гледна точка на ситуацията и мотивацията на 
изследваните лица. Ако при курсантите има възможност за други изследвания или 
прилагане на други методи /наблюдение, групова оценка и т.н./, то за останалите 
единствената получената информация е за отношението, което са имали към теста. 
 Груповата диагностика, която се провежда има за цел установяване на 
социалнопсихичния климат групата , индивидуалния социометричен статус, 
удовлетвореността от условията на работа и др.Такива изследвания се провеждат с 
курсанти и в различни служби по заявка на техните ръководители. Получените резултати 
очертават преобладаващата атмосфера в групата и основните проблеми. Работата в тази 
насока е само констативна. Безспорно много ефективни биха били различни групови 
тренинги, за които на този етап няма възможност. 
 Психологически подбор се извършва за кандидат – курсанти и за младши 
командири в Батальон за подготовка на наборни войници /БПНВ/, а за в бъдеще вероятно 
и за кадрови войници.  
 Проблемите, с които се сблъскваме при подбора на курсанти за ВВС е липсата на 
точни критерии за различните специалности за ВВС – липсват професиограми. Затова 
критериите са общи – емоционална стабилност, средно или високо ниво на 
интелигентност, групова вградимост, мотивация. Откакто факултет “Авиационен” е част 
от НВУ “В. Левски”, подборът се извършва във В. Търново като част от подбора за всички 
курсанти. Подборът е едновременно скринингов /отсяващ кандидатите с неблагоприятни 
за дейността качества / и професионален – търсещ кандидатите с изявени 
професионалноважни личностни качества. Тъй като последните не са изведени в 
професиограми, се налага да се работи интуитивно и според всеки отделен случай- 
практика, която безспорно е уязвима от гл.т. на професионалните психологически 
стандарти. Методите, които се използват са интервю и тестове /личностни въпросници и 
тестове за общи и специални способности/. В подбора биха могли да се използват делови 
игри, групово решаване на проблеми и др Подборът на кадрови войници е свързан 
със същите проблеми. Поставянето на пределно общи изисквания за всички и слабото 
отчитане на мотивацията за дадена длъжност или изобщо за военна служба неизбежно 
води до ниско качество като цяло на този състав . При новата реалност, в която България 
вече е член на НАТО и води бойни действия, необходимостта от прецизен подбор и на най 
– ниските изпълнителски нива е огромна. 
 Подборът на младши командири за БПНВ се извършва по утвърдена методика. 
Психологическите критерии са елемент от цялостната оценка. Отчитат се мотивацията и 
личните качества на кандидатите. Тук също работата може да се усъвършенства, като се 
събират оценки за изпълнението на задачите от командирите. 
 Психологически консултации се провеждат с наборни войници по препоръки от 
командирите, лекарите или по тяхно желание /често срещани проблеми са страх от 
тъмното, затруднена адаптация, логоневроза, междуличностни конфликти/. Краткото 
време и голямото натоварване в БПНВ не позволяват неколкократни срещи, т.е. започване 
и провеждане на терапия в пълния смисъл на думата. 
  Груповите дискусии, които се провеждат с курсантите дават възможност за 
обсъждане на общуването, на проблемите в групата и начините за справяне с тях. Най – 
често дискутирани са проблемите за мотивацията за военна служба и професионална 
реализация, за взаимоотношенията между курсантите или с командирите, за работата в 
екип. Малкият опит на курсантите в изпълнение на реални задачи прави голяма част от 
ситуациите хипотетични. Уместно е тази работа да продължи в по-нататъшната им работа. 
 С офицери /командири на подразделения/ са правени тренинги за въвеждане в 
длъжност и за обучение в психосоциални умения по проект на фондация “ Помощ за 
нашите деца “ със съдействието на Главния Щаб на ВВС.Първите стъпки в тази насока са 
окуражаващи и също чертаят едно направление, което трябва да се развива. 



 След тежки произшествия /самоубийство, катастрофа/ с очевидците или 
участниците в инцидента се провежда антикризисна работа. Тези дейности са необходими 
и командирите вече търсят съдействието на психолозите при такива случаи. 
 Проблемите на военните психолози са като проблемите на всички български 
психолози, оказали се в ситуация на пионери в една или друга област на приложната 
психология – липса на традиции , липса на съответната психологическа култура за 
търсене на психологически услуги и ползване на психологически изследвания, липса на 
методики, адаптирани за съответната среда и ситуация. 
 Можем да обобщим следните  най – често срещани проблеми в нашата работа: 
Методически   
Разполагаме с ограничен брой тестове, адаптирани за българска популация преди 15-20 
години /Гийсен –тест, Въпросник на Кокошкарова за невротични тенденции, тест на 
Айзенк EPQ / 
Не разполагаме с основни тестове като тест на Уекслър за интелигентност, PF-16 и др. 
Тестовете, с които работим се нуждаят от осъвременяване на нормите и изработване на 
високоспециализирани норми за всяка от изследваните групи по възраст, пол и длъжност. 
За някои от въпросниците е необходима преработка на айтемите, които трудно се 
разбират, нееднозначни са или са с остаряла лексика. 
Организационни 
Малкият брой на психолозите, съчетан с голяма натовареност води до невъзможност за 
провеждане на психологическите дейности в пълен обем и при спазване на всички 
изисквания. 
Липсата на документи, които точно да регламентират начина на представяне, ползване и 
съхранение на информация, получена от психологически изследвания съобразно Закона за 
защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни създава 
допълнителни затруднения . 
Свързани с изследваните лица 
Групите изследвани лица са с различно ниво на интелигентност, ценностна система и 
мотивация за военна служба, което налага гъвкав подход и отчитане на различията. 
Същите имат различни очаквания от психолога и психологическите изследвания, което 
също трябва да бъде отчитано. 
Изследваните са с различна степен на натренираност в попълването на психологически 
тестове, като най – голямо внимание е необходимо да се обръща на офицерите, част от 
които не са попълвали тестове от приема си във военните училища. 
Свързани с повишаването на квалификацията психолозите. 
Многото задачи, които трябва да извършват военните психолози налагат необходимостта 
от контакти и консултации със специалисти в областта на професионалния подбор, 
копинг- стратегии за справяне със стрес, организационна психология, психологически 
консултации. 
Може да се очертаят следните насоки за подобряване на работата на психолозите в 
България, което би повлияло и на психолозите в Българската армия: 
.Изработване и утвърждаване на Закон за дейността на психолозите. 
Създаване на работни групи за стандартизиране и адаптиране на тестове за българска 
популация. В това отношение има възможности за използване на големи групи за 
изследвания в армията. 
Включване на военните психолози в обучения в психологически консултации и тренинги, 
свързани с проблемите на военнослужещите. 
Уточняване на начина за закупуване и използване  на тестове. 
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В доклада се разглежда иновативен подход за подпомагане на развитието на действащи мениджъри 
чрез структурирани дейности, интегрирани в професионални програми за обучение на Училище по 
мениджмънт – НБУ. Описват се модели и технологии за обучение и развитие на мениджъри и 
конкретни средства, разработени и използвани в курс за управление на собственото развитие. С оглед 
на психологическата страна на разглежданите въпроси, по-голямо внимание се отделя на 
инструменти за оценка и самооценка на стиловете на учене и уменията за учене и възможностите за 
тяхното приложение като средства за подпомагане на развитието. Представят се резултати и изводи 
от първоначални изследвания с инструментите. Дискутира се натрупания опит от създадената 
практика и се очертават области за развитие. 
 
This paper presents an innovative approach for the support of the development of practitioners in the field of 
management through structured activities, integrated in the vocational education programs of the School of 
Management-NBU. It examines models and techniques for managerial learning and development based on 
competencies and on specific tools devised for and used in the management course for personal development. 
With a view to the psychological and research aspects of the examined questions a greater attention is focused 
upon the preparation of tools for assessing the learning styles and learning skills and the abilities for their 
application as a means of aiding development. The results and conclusions of the initial research made with 
these tools are presented. The accumulated experience from the established practices is discussed and the 
spheres for development are outlined. 
 
 

Ефективността на лидерите и мениджърите е основен приоритет за всеки бизнес и 
за обществото като цяло. Последствията от поведението на лидерите са значителни и 
предопределят пътя на една организация към успех или провал. Поради това въпросът за 
качеството на личностното и професионалното развитие на ръководителите придобива все 
по-голяма важност. 

В съвременния процес на обучение на възрастни все повече се налага изискването 
за яснота и пряка връзка на ученето с практиката и индивидуалния опит. Обучаемите са 
автономни, носещи отговорност и най-добре контролиращи собственото си учене 
личности. Това предпоставя една обучителна програма да се ангажира не само със 
съдържателната страна на обучението, но и с подпомагане на процеса на личностно и 
професионално израстване и търсене на пряка връзка с работната среда. 

Съществува голямо разнообразие от подходи при развитието на мениджъри. В 
последно време все повече се увеличават критиките към традиционните академични 
програми, предлагани от водещи бизнес училища. Основният проблем е съответства ли 
това, което се учи на това, което изисква реалната мениджърска практика? В състояние ли 
е в края на своето обучение, учещият да приложи наученото на работното място?  

Един от ключовите въпроси, възникващи още от самото начало на избора на 
средства за учене и развитие на мениджъри, е какви са критериите за оценка на 
ефективността на обучението. Възможности за такива ориентири предлагат подходите 
към развитието, основани на компетентност. Тяхното зараждане и развитие се свързва 
главно със САЩ и Обединеното кралство.  

Английският подход е ориентиран към функциите в работата и вследствие на 
функционален анализ определя професионални стандарти за мениджърска компетентност, 
съдържащи ключови роли, елементи и критерии [12]. Училище по мениджмънт-НБУ 
трансферира програми за професионален сертификат и диплома по мениджмънт на 
британския The Open University, които имат сериозното предимство да бъдат изградени 
върху такива стандарти. Те включват и подход към развитие на мениджърите като 



“мислещи практици” чрез използване на оригинална технология на подпомагано 
дистанционно обучение, съдържаща ред елементи, насърчаващи рефлексията върху опита.    

Американският подход поначало е ориентиран към личността и се опитва да опише 
ограничен брой от характеристики, въз основа на които могат да се разграничават 
различни равнища на изпълнение на работата. Тук се използва понятието компетенция 
(competency), която се определя като същностна личностна характеристика, водеща до 
ефективно или съвършено изпълнение в работата. Компетенциите включват елементи 
като личностни мотиви, черти, умения, аспекти на Аз-а, социални роли и познание [6,14]. 

Какво обикновено недостига в една програма за обучение на мениджъри? Най-често 
това, че тя е насочена главно към развитие на отделни елементи на компетентността 
например познание, докато други са застъпени частично или не се адресират изобщо. 
Какво трябва да включва една наистина ефективна програма? Отговорът на този въпрос 
изисква очертаване на ефективния процес на учене и развитие при мениджърите.  

Могат да се определят няколко различни подхода в зависимост от това как си 
представяме извършващите се в индивида промени в процеса на учене. Например при 
подхода учене чрез действие (action learning) акцентът е върху промените в поведението 
на мениджърите при разрешаването на проблеми в организацията. При когнитивния 
подход акцентът е върху промените в начина на мислене и как се представят проблемите в 
индивидуалния и груповия процес на мислене и вземане на решения. Рефлексивните 
подходи на свой ред акцентират върху процеса на самоосъзнаване и изграждане на 
критичен поглед върху ограничаващите убеждения. За разлика от когнитивния подход, 
който се опитва да опрости нещата, рефлексивният подход търси постигането на цялостно 
разбиране, което води до ново ниво на сложност. 

Една от най-влиятелните теории за учене чрез опита (experiential learning theory - 
ELT) на Д. Колб се опитва да интегрира различните подходи в цялостна теория на 
ученето. Това, което я различава от другите подходи е изместването на интереса от един 
аспект на ученето към взаимодействието между различните му аспекти. 

Ученето в ELT се определя като процес на създаване на познание чрез 
трансформация на опита. Основните допускания са, че: 1) ученето е процес, а не резултат, 
2) то се извлича от опита, 3) изисква учещият да се справя с противоположни изисквания, 
4) ученето е интегративен, цялостен процес, 5) изисква взаимодействие между учещия и 
средата, 6) води до създаване на ново познание [10]. 

Възприемането на цикъла на учене чрез опита като методически подход за развитие 
на мениджъри спомага поставянето на въпроси като: 1)Доколко учебните дейности в една 
програма интегрират рефлексивния, когнитивния, действения и преживелищния аспекти 
на процеса на учене? 2) Доколко провокират интеракциите между индивида и неговата 
работна среда? 3) Каква е природата на създаденото ново познание? 

Опитът показва, че все още традиционните обучителни програми слагат акцента 
главно върху съдържанието – какво да се научи и върху развитието на умения за 
абстрактно мислене. Сериозно подценено е развитието на умения за активно 
експериментиране в практиката и за рефлексия върху създадения опит. Множество 
обучителни програми не съдържат в своя учебен план дейности и елементи, насочени към 
изграждане на подобни умения, както и на умения как да се учи.  

В някои водещи програми подходите, свързани с развитието на стоящите в основата 
на управленската компетентност личностни компетенции (метакомпетентност) започват 
да заемат все по-голямо място. Множество английски и американските автори се опитват 
да изградят модели на управленските качества и да определят съответстващите им 
процеси на учене и развитие [6,13,14]. Често се определят различни метакачества като 
креативност, пъргавост на мисленето и балансирани умения за учене, които трябва да 
бъдат изградени, за да се осигури развитието на други качества. Колкото повече се 
развива мениджърът и колкото по-важна става стратегическата му роля, толкова по-малка 
е сигурността как да действа и на преден план излиза “ученето как да се учи” от опита. 



Такива метакачества са жизнено важни особено при управление на промяната, поради 
което е от съществено значение да се намерят средства за развитието им, колкото се може 
по-рано. Обучението и развитието на мениджърите трябва да съдържа метацели, свързани 
с овладяване на подходи към ученето и личностното развитие. Метацелите добавят към 
съдържанието на ученето всичко онова, което засяга въпросите как да се подхожда и как 
да се разрешават проблеми извън учебната зала. Те се отнасят пряко към стиловете на 
учене, уменията за учене и процесите на разрешаване на проблеми като предпоставки за 
ефективно адаптиране и действие в заобикалящата среда [7].  

Подобни съображения доведоха до полагане на усилия за въвеждане на нови 
подходи и средства за управление на собственото развитие в програмите на УМ-НБУ. 
Някои от идеите се реализираха чрез разработване на въвеждащ и интегриращ курс 
“Управление на ученето и развитието” в рамките на професионалните програми за 
обучение по мениджмънт. 

Основната цел на курса е да подпомогне участниците да усвоят методи за 
изграждане на умения за управление на собствения процес на учене и развитие. В 
основата на подхода са идеите за насочено към индивида учене и ELT. Участниците ще 
учат още по-ефективно, ако: 1) контролират процеса на учене и могат да избират най-
добре съответстващите на техните ситуации в опита, дейности за развитие; 2) надграждат 
над своите силни страни и жизнен опит и не повтарят неща, които са им вече известни; 3) 
получават обратна връзка като основа за планиране на развитието; 4) повишават 
компетенциите си и израстват личностно по отношение на ценностите и професионалните 
си роли на работещи във все по-сложна социална среда.  

Работата с учебни материали, участието в учебни дейности и писането на задания, 
като основни елементи на учебния процес, могат да доведат до ефективно учене и 
промяна. Това, което обаче може да катализира този процес и да създаде по-висока 
мотивация за възприемане и преработване на новите идеи са структурираните дейности за 
работа с уникалния индивидуален опит и свързване на теоретичните модели с него. 

От тази гледна точка курсът “Управление на ученето и развитието” включва няколко 
основни елемента: 1) средства за самооценка и оценка, които спомагат определянето на 
собствените силни и слаби страни и изграждане на разбиране “къде съм сега”; 2) модели 
на ключовите умения и компетенции; 3) създаване на визия за развитие; 4) формулиране 
на цели и планове за учене и развитие; 5) овладяване на умения за саморазвитие и учене 
как да се учи; 6) обратна връзка и подпомагане на рефлексията върху развитието от 
другите; 7) документиране на развитието с помощта на учебен дневник или портфолио. 
Продуктите от дейността на участниците включват самооценки на стиловете на учене, на 
уменията за учене, индивидуалните ценности, цели и кариерна ориентация. При желание 
от страна на участниците някои оценки се правят по модела на 360º и включват 
структурирана обратна връзка от колеги, подчинени или мениджъри. Участниците правят  
SWOT анализ и извеждат потребностите си от учене, въз основа на които съставят 
двугодишен план за развитие. Съпътстващи задания са написване на есе за индивидулната 
визия за развитие и провеждане на интервю с други хора за кариерата. Курсът предлага 
възможност и за индивидуално консултиране и коучинг.    
Психическите процеси, които ръководят ученето водят до развитие на уникални 
адаптивни процеси. Хората изявяват тенденция да акцентират на някои адаптивни 
ориентации спрямо други. Степента, в която те предпочитат определени форми на 
познание в процеса на учене представлява специфичната индивидуална ориентация, която 
Д. Колб нарича стил на учене (learning style). Той възприема идеята, че стилът на учене 
отразява различни модели на трансакции със средата и представлява уникална 
индивидуална структура за преработване на възможностите в нея.  
Стиловете на учене се формират под въздействие на няколко основни сили: личностни 
черти, минал опит (специализация в образованието и професионална кариера) и 
изискванията на сегашната жизнена среда (настояща професионална роля и адаптивна 



компетентност) [10]. Според теоретичния модел осъзнаването на предпочитания стил на 
учене може да повиши разбирането за индивидуалния избор на професия и кариера, на 
вземане на решения и разрешаване на проблеми, работа в екип, управление на конфликти 
и процес на комуникация [9].  

Необходимо ли е да се отчитат различията в стиловете на учене при обучението на 
мениджъри? Едно от наблюденията в изследванията върху стиловете на учене показва, че 
мениджърите като цяло се отличават с по-силно изразени умения за активно изпробване и 
по-слабо изразени умения за рефлексивно наблюдение. Практиката показва, че когато се 
връщат към академично учене в разгара на своята професионална кариера, мениджърите 
преживяват това като сериозна промяна. От техния забързан свят на конкретни проблеми 
и определени срокове, те попадат в бавен свят на обобщения, където намирането на 
елегантни решения на проблемите продължава да се търси, дори и когато вече са открити 
работещи решения. Тук се ценят повече рефлексията и анализът, отколкото конкретното 
ориентирано към целта действие. Мениджърите, които действат преди да помислят, 
влизат в среда, където трябва да мислят, преди да действат. Запознаването с цикъла на 
учене чрез опита и осъзнаването на собствените предпочитания спомага разбирането на 
идеята за ученето като интегративен процес и за необходимостта от развитие на 
мениджъра като “мислещ практик”.  

Оценката на стиловете на учене се използва във въвеждащи семинари на програми на 
УМ-НБУ с няколко цели: 1) познавателна - запознаване с модела за учене чрез собствен 
опит и смисъла от възприемане на интегративен подход в управленското развитие, 2) 
подпомагане на саморефлексията -  установяване на индивидуалните предпочитания за 
учене, силните им страни и области за развитие, 3) сработване на групата и създаване на 
учеща общност – упражнения и дискусии за загряване и отваряне на участниците за 
споделяне на опит. Диагностичният аспект наложи необходимостта от изследвания за 
създаване на валидна и надеждна българска версия на инструмента, български норми за 
сравнения и данни за емпирична проверка на теоретичния модел. В по-натъшното 
изложение ще бъдат очертани главно някои изследователски аспекти, засягащи 
адаптацията и първоначалните резултати от използването на инструментите за оценка на 
стила на учене и уменията за учене при мениджъри (подробно представяне вж. в 1, 2, 3).  

Първите изследвания се проведоха с оригиналната скала за оценка на стиловете на 
учене на Д. Колб (LSI) [11] върху извадка от 344 изследвани лица [2]. Тяхна цел беше 
установяване на междукултурното съответствие на българската версия на скалата и на 
валидността и надеждността на инструмента. Хипотезите бяха, че 1) резултатите от 
изследванията на надеждността и валидността на българската версия няма да се 
различават съществено от тези на оригиналната версия на скалата и 2) при сравняване на 
резултатите между български и чужди извадки от сходни професионални области могат да 
се очакват сходни стойности на дисперсиите. Използваните методи бяха превод и обратен 
превод на скалата, пилотно изследване, сравняване на средните стойности на групи 
(български и чужди) от сходни професионални и учебни области, сравняване на средните 
стойности на групи (български) от  различни професионални и учебни области, пол и 
възраст, факторен анализ за проверка на структурата на теста, проверка на  вътрешната 
надеждност на скалата чрез алфа на Кронбах и сплит халф анализ, проверка на тест-ретест 
надеждността. 

Резултатите потвърдиха хипотезата, че надеждността и конструкт валидността на 
българската скала в голяма степен отговарят на тези на оригинала и на още една израелска 
версия. За съжаление те възпроизведоха и някои проблеми за ниски стойности на алфа 
коефициентите и за интерпретация на факторния и корелационния анализ, които 
характеризират оригиналния инструмент. Тези изводи предпоставиха ревизиране на 
скалата в последващите изследвания, като беше използвана третата усъвършенствана 
версия на инструмента (LSI 3). Резултатите показаха значително подобрение на 
вътрешната надеждност (срв. алфа на Кронбах на четирите скали на оригиналната версия: 



CE – α=.82, RO – α=.73, AC – α=.83, AE – α=.78 (n=268) и на българската версия: CE – 
α=.81, RO – α=.76, AC – α=.80, AE – α=.81 (n=360)). [3]. 
Потвърди се и хипотезата, че ще се получат сходни резултати при сходни извадки, 
независимо от културните различия и че има много добри основания за сравнимост на 
получените данни. Българската версия на скалата установи различия между групи от 
различни професионални области, съгласно предвижданията на теорията. Установените 
междуполови различия също съответстваха на данните в литературата най-малко за две 
различни култури.  

Второто изследване, което обхвана още 419 изследвани лица, си постави за цел да 
установи взаимовръзките между стиловете на учене и образователната и професионалната 
специализация в българската култура. Хипотезата беше, че различията в стиловете на 
учене ще бъдат свързани и с различия в академичния и професионалния избор. От гледна 
точка на обучението на мениджъри бяха интересни хипотезите за наличие на значими 
различия между: 1) предпочитаните стилове на учене на мениджъри и представители от 
други професионални и образователни групи; 2) стиловете на учене на мениджъри, които 
имат различна специализация в по-ранното образование. Изследването обхвана общо 763 
лица, 360 от които изследвани с LSI и 403, изследвани с LSI 3. Извадката от мениджъри се 
състоеше общо от 207 изследвани лица [3].  

Еднофакторният дисперсионен анализ на изследваните групи от икономисти, 
преподаватели, мениджъри и инженери показа наличие на значими различия по скалите 
рефлексия (F=3.21, p=0.02) и абстрактност (F=2.55, p=0.05), както и при двете измерения 
на възприемането (F=3.23, p=0.02) и преработването (F=3.67, p=0.01) на информация. 
Конкретните различия между отделните групи бяха установени с помощта на t-тест. 
Сравненията показаха, че представителите на технически професии – инженери и 
мениджъри с предимно инженерно-техническо образование са по-активно и донякъде по-
абстрактно ориентирани от преподаватели и икономисти. Преподавателите са по-
рефлексивни от мениджърите и инженерите и по-абстрактни от икономистите. Доколкото 
извадката на мениджърите включи предимно хора с инженерно-техническо образование, 
беше естествено да не се открият различия между инженери и мениджъри.  Техните 
средни стойности отчетливо се разположиха в конвергентния квадрант, което силно 
подкрепи наблюденията в западни изследвания. 

Извадката от мениджъри беше разделена на три по-малки извадки от инженери, 
икономисти и хуманитаристи, включващи образование в области като филология, 
изкуство, право, психология, социология. Въпреки малкия брой на извадките бяха 
установени различия по измерението конкретно – абстрактно (χ2 = 5.97, р = 0.05), също и с 
ANOVA (F= 4.35, р=0.01) и (F= 2.90, р=0.06). Критерият на Шефе установи различия по-
специално между инженери и хуманитаристи (5.61, р= 0.01) по скалата на абстрактността 
в посока на очакваните, което се съгласува добре с теорията. Мениджърите с инженерно 
образование са по-абстрактно ориентирани от мениджърите с хуманитарно образование. 

Сходни различия бяха установени и при разделянето на извадката на три групи по 
критерий настояща професионална роля. Групите включиха търговски директори и 
директори продажби и маркетинг, директори производство и технически директори и 
мениджъри човешки ресурси. Бяха установени различия изцяло в посока на очакваните за 
скалите конкретност (χ2 = 9.81, р = 0.00), абстрактност (χ2 = 8.11, р = 0.01) и съставеното 
от тях композитно измерение на възприемането  (χ2 = 9.07, р = 0.01). Критерият на Шефе 
разграничи мениджърите човешки ресурси от директорите производство и техническите 
директори по същите критерии (7.24, р=0.05; 8.88, р= 0.00; 16.11, р= 0.00) и групата на 
търговските директори, директори продажби и маркетинг от директорите производство и 
технически директори по скалата конкретност (5.74, р=0.03) и от мениджърите човешки 
ресурси по скалата абстрактност (7.08, р=0.03).  

Средните стойности на мениджърите човешки ресурси се разположиха в 
акомодативния квадрант, изявявайки тяхната значително по-конкретна ориентация. Там 



попаднаха и мениджърите продажби и маркетинг. Техническите мениджъри бяха в 
конвергентния квадрант и показаха по-абстрактна ориенация. Позициите изцяло 
съответстват на теоретичната рамка на Колб. Сравненията между групите в извадката от 
мениджъри, обособени въз основа на образователната специализация показват, че училите 
инженерни науки изявяват по-абстрактна ориентация от училите хуманитарни науки. 
Наблюденията се съгласуват добре с изследванията на Колб и също така потвърждават 
хипотезата за очаквани различия между професионалисти от една и съща област в 
зависимост от по-ранната образователна специализация.  
Засега данните показват силна роля на предишната специализация в образованието при 
българските мениджъри. Много от участниците в професионалните програми по 
мениджмънт са формирали характерна прагматична, активна и абстрактна ориентация  
към ученето, под влияние най-често на инженерно-техническото си образование. 
Оценката и изучаването на тази ориентация спомага нейното осъзнаване и разбиране на 
силните и слабите й страни. Често по време на семинарите това слага началото на 
дискусия за някои от причините за проблемите, с които се сблъскват мениджъри с изявен 
конвергентен или асимилативен стил при управлението на хора, например. Друг източник 
на прозрения е вглеждането в мениджърските практики в условията на българската 
култура, където все още акцентът върху работата с хора не е придобил това значение, 
което има в западните култури. Или настоящите типични мениджърски роли все още не 
изискват в достатъчно голяма степен конкретно-рефлексивни умения, развитието на които 
да провокира промени в стиловете на учене и управление. 

Въз основа на очертаните наблюдения бяха предприети следващи изследвания, в 
които да се проучи още по-точно връзката между стиловете на учене и ключови 
управленски умения.  

Ученето чрез опита е процес, който свързва обучение, работа и личностно развитие. 
Това означава, че неговото моделиране трябва да предложи система от компетенции за 
описване на изискванията на работата и съответстващите им обучителни цели. Р. Бояцис и 
Д. Колб създават типология на уменията за учене, основавайки се на теорията за учене 
чрез опита и в съответствие с описаните стилове на учене. За разлика от стиловете на 
учене, които описват основни, обобщени измерения на ученето, уменията за учене 
(learning skills) имат в по-голяма степен ситуативен характер и са предмет на съзнателно, 
преднамерено развитие.  

Умението представлява комбинация от способности, знания и опит, позволяващи 
на индивида да извършва добре някаква дейност. Бояцис и Колб определят умението за 
учене като общ принцип или метод за изучаване (generic heuristic), осигуряващ владеенето 
на изпълнението на дейността в определена област. То съдържа два компонента – 
процесът на преработване на знанието и областта на приложение.  Това определение има 
три важни аспекта: 1) От една страна уменията са специфични за всяка област и са богати 
на знание. 2) От друга страна, умението описва взаимодопълващо се, интегративно 
отношение между индивида и средата. 3) От трета страна, уменията за учене се развиват в 
практиката и чрез опита. Те могат сравнително по-лесно да се променят за разлика от 
стиловете на учене, които са относително по-стабилни [4]. 

Изследването на уменията за учене беше включено с учебна цел като средство за 
развитие, насочващо вниманието към несъвпаденията между реално и желано състояние и 
изискванията на работата. Оценката на уменията служи като основа за планиране на 
дейности за развитие и кариерно консултиране чрез използване на различията между 
индивидуалната оценка, оценката на другите и изискванията на работата.  

Като средство за оценка се използва българска версия на конструирания от Р. Бояцис 
профил на уменията (Learning Skills Profile - LSP) [5]. Отново беше необходимо да се 
провери надеждността и относителната валидност на българската версия, взаимовръзките 
със стиловете на учене и възможностите на инструмента да диференцира различни групи 
изследвани лица. Първоначалните изследвания [1] включиха 132 лица и установиха 



близост между резултатите от американски изследвания и изследването с българската 
версия на LSP. Тя показва голямо сходство с оригиналната по отношение на получени 
средни стойности, надеждност, интеркорелации между субскалите и корелации с LSI. 
Като цяло българската версия на LSP има добра вътрешна надеждност (ср. α =.74, за някои 
скали до .89). Почти всички значими корелации между LSI и LSP съответстват на 
теоретичния модел. Повечето установени интеркорелации между скалите на LSP 
подкрепят теоретичния конструкт, а някои несъответствия са сходни на тези, получени 
при изследванията с оригиналната версия на профила.  

Потвърди се хипотезата за установяване на различия при сравнение на групи 
изследвани лица в зависимост от фактори като наличие на мениджърски опит и настояща 
професионална роля. Еднофакторният дисперсионен анализ очерта значими различия 
между индивидуалните умения на курсисти по мениджмънт от УМ – НБУ с мениджърски 
опит и без мениджърски опит по седем от скалите. Първите показаха по-високи оценки по 
всички от дванадесетте умения, от които статистически значими са различията за 
субскали като лидерство (F=4.39; р= .04), осмисляне (F=4.95; р= .03), анализиране на 
информация (F=4.64; р= .03), количествен анализ (F=6.31; р= .01), целеполагане (F=8.18; 
р= .01), действеност (F=4.39; р= .04) и инициативност (F=8.00; р= .01). Подобни 
различия се очертаха и между оценките на мениджъри и контролна група от служители на 
изпълнителски позиции.  

От друга страна, бяха открити различия между оценките на изискванията на работата 
за различни мениджърски позиции - производствени и технически мениджъри, 
мениджъри човешки ресурси, мениджъри маркетинг и продажби и генерални директори, 
управители и изпълнителни директори. Значимите различия засягат скали като лидерство 
(F=4.66; р= .01), подпомагане (F=2.98; р= .04), събиране на информация (F=4.17; р= .01), 
теория (F=3.77; р= .02), количествен анализ (F=2.97; р= .04), целеполагане (F=3.12; р= 
.04). Резултатите подкрепят теоретичния модел, показвайки ясно влиянието на 
функционалната специализация върху индивидуалния профил на уменията и 
необходимостта от интегрирането им при издигане в йерархията на управлението.  
Оттук нататък са възможни различни перспективи за използване на профила. Освен 
ролята му при оценката и осъзнаването на съответствието между собствените умения и 
изискванията на работата, с помощта на инструмента могат да се проследят и 1) 
развитието на индивидуалните умения и стилове на учене, измерени на входовете и 
изходите от дадени обучителни програми, 2) развитието от гледна точка на външни 
критерии, 3) връзката между уменията и стиловете и променливи от средата като 
израстване в кариерата, постижения и пр., 4) ефективността на учебните програми по 
отношение на развитието на определени компетенции, 5) натрупването на оценки на 
изискванията на работата може да допринесе за съставяне на нормативни профили на 
уменията на различни мениджърски позиции. 

Практиката показа, че използван в рамките на курса и в съчетание с другите средства 
за индивидуално развитие и кариера, инструментите са изключително добре приети от 
участниците. Според обратните връзки: “всичко това разшири светогледа ми, помогна ми 
да се фокусирам върху определени точки от развитието си”, “курсът и тестовете ми 
помогнаха да опозная себе си - моята личностна и кариерна ориентация, открих 
несъвпаденията между текущото състояние на личностните ми умения и нивото им според 
заеманата от мен длъжност; направих план за развитие, който смятам, че е реалистичен и 
постижим”, “научих повече и за себе си, и за другите”, “за първи път ми се налага да 
описвам и подреждам във времето дейностите по моето обучение и кариерно развитие; 
със сигурност това беше една от най-полезните части от заданието”, “анализът на 
управленските ми умения и подготовка на план за развитие беше определено най-
мъчителната част, тъй като изисква честност и обективност, както и умения за 
целеполагане и приоритетизиране, които не са най-силната ми страна, а и беше 
съпроводено с много вътрешно напрежение и преживяване...благодаря за възможността и 



принудата да сложа всички тези работни и лични проблеми, възможности и перспективи 
черно на бяло и най-вече за предшестващия ги процес”, “свързвам това задание с 
преломен момент от личния ми живот – лична и професионална равносметка и подготовка 
за преминаване към нов етап от развитие, чрез формиране на нов поглед и ново 
отношение към всичко, което формира моя делник; ясно осъзнах необходимостта от 
формиране именно на онези умения, които са свързани с постигане на определени цели – 
лични и професионални”, “за пръв път се опитвам да направя анализ на преносимите 
умения, които притежавам и резултатът от това беше много изненадващ, а самата работа 
беше и много забавна; това даде отговор на много въпроси относно бъдещото ми развитие 
и намерих обяснение за постижения и неуспехи в миналото”, “беше ми страшно 
интересно, защото учех неусетно”. 

Интегрирането на резултатите в планове за развитие и получените обратни връзки за 
значимостта на извършените оценки от участниците окуражават към по-нататъшно 
използване на LSI и LSP в обучението и развитието на мениджъри. Ориентираното към 
резултати обучение на мениджъри може да се разгледа като своеобразен преход от 
техническа компетентност към метакомпетентност. Или това е преход от правене на 
правилните неща (какво трябва да се умее) към правене на нещата правилно (овладяване 
на подходящите методи и подходи) и формиране на правилните хора, които правят нещата 
правилно (развитие на професионализъм) [8]. Постигането на последното изисква процес 
на саморефлексия и желание за експриментиране в практиката. Твърде възможно е такъв 
процес да възникне стихийно у повечето мотивирани за развитие хора. Неговото 
подпомагане обаче чрез научаване на системен подход за самоуправление повишава 
чувствително вероятността за възникване на по-бързо, целенасочено и ефективно учене и 
за реализиране на личностна промяна. 
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Представя се удовлетвореността от труда в български и македонски организации. 
Удовлетвореността се изследва в групи, различни по йерархия в организацията. И в българската 
и македонската извадка се използва методиката на В.Русинова, Пл.Петров и С.Жильова за 
удовлетвореност от труда. Методиката е адаптирана за приложение и в Македония от доц. д-р 
Елисавета Сарцоска. 
Изследвана е удовлетвореността от работата като цяло, както и по отделни показатели като: 
удовлетвореност от организацията, контрола, планирането, информирането, възможността за 
повишаване на квалификацията и реализацията, от заплащането и стимулирането, от стила на 
ръководство, взаимоотношенията на работното място и др. Регистрират разлики по отделни 
показатели между българската и македонската извадка от мениджъри и изпълнители. Определят 
се факторите, които влияят върху наблюдаваните съществени разлики между изследваните групи 
в българските и македонските организации. 
 

A CROSS-CULTURAL COMPARISON ON WORK SATISFACTION BETWEEN 
EMPLYEES IN BULGARIAN AND MACEDONIAN ORGANIZATIONS 

 
Russinova Veselina, Elisaveta Sardzoska, Lidia Vasileva, Sonia Zhilyova 

 
The level of work satisfaction in Bulgarian and Macedonian Organizations is presented. Work 
satisfaction is studied in groups of with different length of service and hierarchical position in the 
organization. A method for studying work satisfaction, developed by V.Russinova, Pl. Petrov and S. 
Zhilyova is used in Bulgarian and Macedonian sample. This method is adapted for application in 
Macedonia by Assoc. Prof. Elisaveta Sardzoska. Work satisfaction is studied as a whole and also 
according to its different aspects as satisfaction with: organizational processes, control, planning, 
information, possibility for higher qualification and realization, payment and motivation, style of 
management and interactions on the working place, etc. Differences are established in some indicators 
between Bulgarian and Macedonian sample of managers and employees and between groups with 
different length of service. Factors are determined that influence the significant differences between the 
groups studied in Bulgarian and Macedonian organizations. 
 
 

Организацията на работата е един от най-значимите източници за развитие и 
ефективност на трудовата дейност. Факторите, които въздействат пряко върху 
поведението на хората в труда са многобройни и е добре те да бъдат изследвани 
комплексно. Въздействията на факторите не са изолирани, те си взаимодействат. 
Необходимо е, те да бъдат изследвани не само чрез реално отчитане на резултатите от 
работата, а и чрез субективна оценка на въздействието върху поведението на 
работещите. Научните изследвания показват, че влиянието на факторите на работната 
среда е различно върху отделните личности в зависимост от ценностната им система, 
мотивите им за работа, както и от относително по-трайни личностни характеристики 
[1; 2; 3; 4; 7]. Доказано е, че оценките на тези фактори са свързани не само с 
възприемане на обективната информация от средата, а и с преживяване на отношение 
към тази информация, което е дълбоко личностно преживяване. Оценките на 
работещите могат да бъдат установени чрез изследване на удовлетвореността от труда. 
Удовлетвореността от труда е пряко свързана със субективната значимост на 
трудовата дейност за човека. Всяка трудова дейност задоволява важни потребности, 



например материална осигуреност, себереализация, общуване. В зависимост от 
важността на потребността (задоволена или незадоволена) възниква отношение на 
удовлетвореност или неудовлетвореност от труда като цяло или от отделни негови 
аспекти. Във връзка с това удовлетвореността може да се разгледа като обща и 
частична. Различават се реално съществуващи фактори на трудовата среда – условия и 
ситуации, както и личностни модератори, пречупващи въздействието на външните 
влияния. 
Удовлетвореността е преживяване на хармонично и комфортно психично състояние, 
което е свързано със сложно и динамично отношение към труда. В редица изследвания 
се проследява връзката на удовлетвореността от труда с ефективността на работата, 
мотивацията, активността, адаптивността към условията на труд, както и с цялостната 
удовлетвореност от живота. Това предопределя необходимостта от периодичен анализ 
на удовлетвореността от труда. 
В развитите европейски страни вече са утвърдени стандарти за изследване на оценките 
на персонала, относно факторите на работната среда и удовлетвореността от тях. Това 
определя решаването на съответните проблеми и в нашата страна както в теоретичен, 
така и в методичен и приложен план [2; 5; 6].  
 
В този аспект, стремежът на България и на Македония да се приобщят към 
Европейския съюз, логически води до изграждане на общи методи за анализ на 
организацията и управлението, както и на удовлетвореността от тях от страна на 
работещите. Това дава възможност за сравнение на резултатите от изследванията на 
двете страни в тази насока.  
Целта на представеното изследване е да се сравнят оценките за удовлетвореност от 
труда между работещи в български и македонски организации, които вероятно зависят 
от различната икономическа ситуация и културни традиции в съответните страни. 
 
Задачите на изследването са следните: 
1. Да се сравнят резултатите от направените изследвания  на удовлетвореността от 
труда между работещите в български и македонски  фирми. 
2. Да се направи сравнение по удовлетвореността от труда между български и 
македонски мениджъри на фирми. 
3. Да се направи сравнение по удовлетвореността от труда между български и 
македонски изпълнители във фирми. 
Предполага се, че ще има диференциация по параметрите на удовлетвореността в 
оценките на работещите в български и македонски организации във връзка с 
различните социално-икономически условия  и културни традиции в двете страни.  
Използвана е методиката разработена от Русинова, Петров, Жильова [2], която не 
описваме подробно, тъй като тя е представена подробно в съответната публикация. 
Съдържа девет подскали, чиято надеждност е проверена в българска и македонска 
извадка. Подскалите са представени на таблица 1.  
Българската извадка обхваща 60 изследвани лица работещи в областта на търговията, 
а македонската – 45 от същата област. Изследването е пилотно и резултатите имат 
предварителен характер. В момента се провежда по-мащабно сравнително изследване. 
Проведените изследвания в български и македонски условия показват, че въпросникът 
за изследване на удовлетвореността от труда е надежден (виж табл.1). Коефициентите 
на Алфа-Кронбах съвпадат почти по всички подскали в двете страни. 
 
Таблица 1.Надеждност на въпросника за удовлетвореност от работата в 
български и македонски условия 
 
 



№ ПОДСКАЛИ Алфа-
Кронбах в 
бълг. 
условия 

Алфа-
Кронбах в 
макед. 
условия 

 Обща удовлетвореност по въпросника .88 .96 
1. Удовлетвореност от работата като цяло   
2.  Удовлетвореност от организацията, контрола, 

планирането и информирането 
.86 .89 

3. Удовлетвореност от възможността за 
повишаване на квалификацията и реализация 

.81 .82 

4.  Удовлетвореност от заплащане и стимулиране .78 .78 
5.  Удовлетвореност от взаимоотношенията 

“работа-личност” 
  

6. Удовлетвореност от хигиената и безопасността 
на работното място 

.87 .87 

7.  Удовлетвореност от стила на ръководство .87 .87 
8. Удовлетвореност от взаимоотношенията на 

работното място между колеги, администрация 
и ръководство 

.85 .84 

9. Удовлетвореност от работата на ръководството 
за развитие на организацията и за добро 
качество 

.73 .63 

 
Сравнението на резултатите от направените пилотни изследвания  на 
удовлетвореността от труда между работещите в български и македонски  фирми 
показват, че по повечето нейни аспекти няма съществени различия. Става дума за 
удовлетвореността от: заплащане и стимулиране, хигиена и безопасност на работното 
място, взаимоотношенията между колеги, администрация и ръководство, “работа-
личност” и от работата на ръководството за развитие на организацията и добро 
качество. На табл.2 са представени значимите различия по съответните подскали. 
 
Таблица 2. Значимост на разликите по субскалите на удовлетвореността от труда 
между българската и македонската извадка 
 
             ПОДСКАЛИ Българска 

извадка 
Македонска 
извадка 

F P 

M SD M SD 
Удовлетвореност от работата като 
цяло 

2,82 0,74 3,16 0,77 5,16 .02 

Удовлетвореност от 
организацията, контрола, 
планирането и информирането 

34,49 7,73 32,58 6,39 1,83 .02 

Удовлетвореност от възможността 
за повишаване на квалификацията 
и реализация 

10,66 2,81 11,78 3,09 3,80 .05 

Удовлетвореност от стила на 
ръководство 

31,68 6,59 29,13 5,91 4,21 .04 

 
Резултатите показват, че македонската група изследвани лица са по-удовлетворени от 
работата като цяло и от възможността за повишаване на квалификацията и 
реализацията, отколкото българската група. От друга страна лицата от българската 
група са по-удовлетворени от организацията, контрола, планирането, информирането 



и стила на ръководство. Въз основа на тези данни може да се предположи, че в 
Македония има по-добри условия за професионално развитие в труда, докато в 
България организацията във фирмите е по-структурирана и ръководството им е по-
успешно. 
Резултатите от сравнението по удовлетвореността от труда между български и 
македонски ръководители на фирми са представени на таблица 3. 
 
Таблица 3. Значимост на разликите по субскалите на удовлетвореността от труда 
между български и македонски ръководители 
 
              ПОДСКАЛИ Български 

ръководители  
Македонски 
ръководители 

F P 

M SD M SD 
Удовлетвореност от работата като 
цяло 

2,90 0,77 3,50 0,86 5,38 .03 

Удовлетвореност от възможността 
за повишаване на квалификацията 
и реализация 

11,31 3,08 13,36 2,24 4,89 .03 

Удовлетвореност от 
взаимоотношенията “работа-
личност” 

2,72 0,80 3,57 0,65 11,97 .001 

Удовлетвореност от стила на 
ръководство 

32,89 8,13 29,71 7,13 1,54 .02 

 
От таблица 3 се вижда, че резултатите от сравнението между българските и 
македонските ръководители на фирми съвпадат като цяло с тези на общата извадка.  
Изключение прави появата на съществена разлика по субскалата “Удовлетвореност от 
взаимоотношенията “работа-личност”, където  македонските мениджъри са 
значително по-удовлетворени. Българските мениджъри са в по-висока степен 
удовлетворени от македонските си колеги само по отношение на стила на 
ръководство. Може да се допусне, че македонските ръководители реално имат по-
големи шансове за перспективно развитие в сравнение с българските, които изглежда 
имат по-утвърден стил на ръководство.     
По отношение на изпълнителите, резултатите са представени на таблица 4. 
 
Таблица 4. Значимост на разликите по субскалите на удовлетвореността от труда 
между български и македонски изпълнители 
 
             ПОДСКАЛИ Български 

изпълнители 
Македонски 
изпълнители 

F P 

M SD M SD 
Удовлетвореност от работата като 
цяло 

2,74 0,73 3,00 0,68 2,07 .15 

Удовлетвореност от организацията, 
контрола, планирането и 
информирането 

34,71 9,97 32,29 5,72 1,37 .02 

Удовлетвореност от възможността 
за повишаване на квалификацията и 
реализация 

10,13 2,45 11,06 3,18 1,68 .02 

Удовлетвореност от стила на 
ръководство 

30,87 4,60 28,87 5,38 2,48 .01 

 



Резултатите от сравнението между работещите в български и македонски фирми 
потвърждават общата тенденция, представена в таблица 2. Изключение прави 
удовлетвореността от работата като цяло, където има разлика, но тя не е значима. 
В заключение може да се каже, че европейските стандарти по здравословни и 
безопасни условия на труд са свързани с различни характеристики на трудовата 
дейност и изискват измерване на удовлетвореността от тях. На тази основа, 
направеното пилотно изследване в български и македонски условия показва, че няма 
съществени разлики по много от параметрите на удовлетвореността от работата. 
Обратно на нашите очаквания, е явно, че няма съществена диференциация в оценките 
на работещите в български и македонски фирми.  Това най-вероятно е свързано със 
сходни социално-икономически условия  и културни традиции в двете страни. 
Допускаме, че тези резултати ще се потвърдят и при провежданото в моминто по- 
мащабно сравнително изследване. 
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Докладът представя резултати от изследване, имащо за цел определяне на използваните лидерски 
стилове в командирската дейност на младши офицери. Изследването е проведено с командири от 
пряко равнище на командване в БА и подчинените им кадрови войници. Приложени са два 
модифицирани въпросника: вариант на “управленската решетка” на Блейк&Моутън с две подскали 
за определяне насоченост на лидерския стил към задачите и  към хората (взаимоотношенията), и  
ситуативен въпросник за оценка на четири лидерски стила: изпълнител, администратор, иноватор и 
интегратор. Статистистическият анализ на резултатите от първия въпросник показва висока 
надеждност (определена чрез Алфа на Кронбах) за двете подскали. Установяват се и значими разлики 
в оценките на лидерските стилове дадени от двете групи изследвани (офицери и кадрови войници). 
Разлики в техните оценки се наблюдават по отношение стила насоченост към взаимоотношения. 
Разпределението на отговорите от ситуативния въпросник разкрива предпочитание на командирите 
към изпълнителския и административен стил. Приложените методики показват добри 
диференциращи способнности и могат да бъдат използвани при оценяване на лидерските стилове в 
армейската организация. 
 
The report presents results of research, which aim is to define the leader styles that are used in commander 
activity from young officers. The research is lead with commanders from direct level of commanding in 
Bulgarian army and with their subordinate soldiers. Two modified questionnaires are applied: version of 
“The Managerial Grid” of Blaik&Moutan with two subscales for defining purpose of leader style towards 
tasks and relationships, and situational questionnaire for rating of four leader styles: executor, administrator, 
innovator and integrator. The statistical analysis of results from the first questionnaire shows high reliability 
(measured by Alpha of Kronbach) for two subscales. There are settled sizable differences in valuations of 
leader styles given from the two groups of researchable (officers and soldiers).  The differences in their 
assessments are observed on attitude of style purpose towards relationships. Distribution of the answers from 
the situational questionnaire reveals preference of commanders towards executive and administrative style.  
The methods that are applied shows good differentiate abilities and can be used in rating of leader styles in 
the army organization.  
 
 

В съвременните условия на нашата армия формирането и израстването на 
командирът-лидер е труден и продължителен процес. С процесите на модернизация на 
армията се увеличава броят на факторите от армейската среда, с които командира трябва 
да се съобразява и отчита при изработването и реализирането на свойте управленски 
въздействия. По-високи стават и изискванята към личностните и професионални качества, 
знания и умения на лидерите, за да бъдат в състояние, в условия на дефицит от време да 
преработват разнообразна по вид и специфична по характер информация. Всичко това 
променя начините, по които военните лидери се изявяват. 

Този комплекс от изисквания към военните лидери, както и факта, че успешната 
лидерска практика е съществена характеристика на командирската дейност, налага 
необходимостта от изследване на използваните лидерски стилове в армията и тяхната 
ефективност. 

Съгласно лидерската доктрина на САЩ, военното лидерство е процес на 
повлияване на другите (подчинените) за изпълнение на поставена задача чрез 
определяне от страна на лидера на конкретната цел, посока и осигуряване на 
необходимата мотивация. [4] 

Във военната психологияр най-често дискутираните лидерски стилове се разглеждат 
в континума “авторитарност-демократичност”, съответно авторитарен, демократичен и 
либерален стил. Особеност на посочените лидерски стилове е, че те се диференцират въз 
основа степента на достъп на подчинените до управленското решение и разпределението 
на властта в групата. 



 2 

Една от главните особености на професионалната дейност на офицера-командир е, че 
съдържа две поддейности (или основни функционални задължения). Това са: 

- работа с техника и въоръжение; 
- работа с хора. [1] 
Във връзка с тях се обособяват и съответни лидерски стилове. 
Запазил се като класически в организационната психология е Моделът на ориентация 

на индивидуалния лидерски стил – към хората и към задачата “T-P Leadership – concern 
for task and concern for people”.[5] Съгласно този модел подчинените възприемат 
поведението на лидера си главно в две категории. Едната се отнася до директивно, 
структуриращо и ориентирано към целта поведение или поведение, насочено към 
задачите, а другата – се изразява чрез загриженост за последователите, партиципация и 
интерперсонална топлота и се означава като зачитане на сътрудниците (подчинените) или 
насочено към хората.[6] 

Лидер, чието поведение е ориентирано към задачите смята постигането на 
набелязаните задачи за основна цел. Този тип лидери строго определят и структурират 
организационните роли, като субординират и контролират членовете на групата за 
достигане на формалните цели и резултати. Те управляват без да консултират и 
подпомагат членовете на групата, като задават конкретните директиви и организационни 
цели.  

Вторият тип лидер, чието поведение е ориентирано към хората, смята за своя главна 
цел постигането на мотивираност и удовлетвореност у членовете на групата, и ако се 
постигне тази цел, тогава и всички останали цели ще бъдат постигнати. Характерно за 
персонално ориентираните лидери е поставянето на акцент върху междуличностните 
взаимоотношения, екипната работа и участието на сътрудниците, както при вземането на 
решения, така и при всички по-важни моменти от общата работа.  

Блейк и Моутън (Blake & Mouton, 1964) предлагат графичното изображение на 
посочения дву-дименсионен модел под формата на координатна система или решетка, 
известен още като  “управленска матрица”. [3] 

Решетката съдържа 9 възможни позиции по хоризонталната и вертикална ос на  
координатна система, очертавайки така рамката на споменатата вече управленска 
матрица. На базата на горните две измерения (оценявани по сила от 1 до 9), авторите 
определят стиловете на руководство, като описват 5-те най-типични варианта и съответно 
ги наименоват:  

1.9 Почивен дом                                            9.9 Екипно ръководство  
 

5.5 Организиране на човешко управление 
 
1.1 Обединяващо ръководство                   9.1 Власт-подчинение 
Счита се, че най-балансиран и употребяван е стилът 5.5 (организиране на човешкото 

управление), умерено съчетаващ двете насочености в лидерското поведение. Подобен 
стил изисква от ръководителят да полага усилия, както за удовлетворяване потребностите 
на подчинените, така и за постигане на организационните цели и задачи.  

В армията, изследването на лидерските стилове описани чрез посочените две 
дименсии на лидерското поведение, се определя от общите армейски изисквания и 
специфичните особености на военнопрофесионалната  дейност, управленското равнище 
на командира, примера и стила на управление на висшестоящите командири. 

Освен това, стилът на управление зависи от спецификата на основната дейност на 
ръководените хора, от техния опит и социално-психични характеристики (възраст, пол, 
личностна зрялост, квалификация, потребности, интереси, личностни взаимоотношения и 
т.н.). 
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Необходимо е да се отбележи, че стилът който прилага и към който се  придържа 
командира постоянно се наблюдава, оценява и възприема от неговите подчинени. Така той 
се явява и елемент в изграждането на командирският авторитет. 

Моделиращо влияние върху насочеността на лидерското поведение на командира 
оказват и някои характерни особености на командирската дейност като: социалният ú 
характер, свързан с управлението на различни общности хора; голям обем и разнообразие 
от оперативни задачи; неалгоритмичен характер на много от управленските действия, 
което е свързано с определена липса на достъчно информация в динамично изменящата се 
обстановка и условия на работа; твърда детерминация на оперативните действия във 
времето;  висока психична напрегнатост, свързана с голямата отговорност за поеманите 
решения и за резултатите от дейността. [2] 
 
Цел: 

Настоящето изследване има за цел да се определят използванте лидерски стилове от 
командири от пряко равнище на командване в армията. 

 
Задачи: 

1. Да се анализира консистентната и диференцираща валидност на въпросника 
за изследване на двата лидерски стила по теорията на Блейк & Моутън. 

2. Да се определи най-предпочитаният лидерски стил и да се сравнят оценките 
дадени от двете групи изследвани (командири и подчинените им кадрови войници). 

3. Да се изследва съотношението между оценката за реално използвания 
лидерски стил, дадена от командири и подчинение, и представата за такъв  в идеален план. 

4. Да се анализира взаимозависимостта между четири стила (изпълнителски, 
административен, интегративен и иновационен), изследвани чрез ситуативен въпросник. 
 
Хипотези:  

1. Тъй като изследването се провежда в армейска среда, предполагаме, че ще 
преобладават оценките за лидерски стил насочен към задачата.  

2. Предполагаме, че в групата на подчинените ще се установят по-голями 
разлики в оценките на лидерските стилове в реален и идеален план, в сравнение с тези при 
командирите. 

3. Във връзка с двете основни функционални задължения на командирите, 
очакваме резултатите от ситуативния въпросник да покажат предпочитание към 
изпълнителския, административен и интегративен стил, а иновационния да бъде по-слабо 
застъпен. 
 
Метод: 

Извадка: Изследвани са 176 кадрови военнослужещи. От тях 25 офицери на 
длъжност ротен, взводен и отдельонен командир и подчинените им кадрови войници, 
общо 151. 

Методики: За целите на изследването са използвани следните методики: 
1) Тест за оценка степента на насоченост на лидерския стил към задачата или 

към хората. Въпросникът е наша модификация на вариант на “управленската решетка” на 
Блайк & Моутън за изледване на лидерския стил в армейска среда. Методиката се състой 
от две скали, а общия брой на айтемите е 18, разпределени по 9 айтема към всяка от двете 
скали. Разработени са две форми на теста: 

- за попълване от командири в реален и идеален вариант; 
- за попълване от подчинени с цел оценка стилът на прекия им командир в реален и 

идеален план. 
Оценките се дават в петстепенна скала. 
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2) Ситуативен въпросник за попълване от командири, който дава 
възможност да се оценят четири лидерски стила: изпълнител, администратор, 
иноватор и интегратор. Въпросникът е разработен от В. Русинова по подобие на 
методиката на Ерик Ван Вийк и Мариел Демосьо, за изследване на лидерските стилове 
при мениджери, като се конструират ситуации, чрез които се оценява поведението на 
ръководителите. 

Вариантът, който предлагаме включва 7 основни области на резултати или цели в 
дейността на преките командири. За определянето им бе използван методът на фокус 
групи, което позволи да бъдат извлечени мнения относно ефективното командване в 
конкретните условия на нашата армия. Обобщаването на резултати от отделните групи, 
позволи да бъдат диферинцирани като основни критерии за оценка ефективността на 
командването, постигането на резултати в следните дейности от командирите в мирно 
време: 

- постигане на физическа, строева и огнева готовност на командваното 
подразделението; 

- водене на занятия и учебен процес; 
- водене на документация и отчестност; 
- командно – организаторска дейност; 
- подържане на вътрешния ред; 
- поддържане на въоръжението и техниката в необходимата изправност; 
- спазване на дисциплината от всички категории военнослужещи. 
 Към всяка от предложените области на резултати са описани по четири различни 

начина за действия съответстващи на посочените четири стила. От изследваното лице се 
изисква да ранжира вариантите  за действия според свойте предпочитания. 

За обработката на резултатите са използвани статистически методи, включващи 
описателна статистика – M, SD, еднофакторен дисперсионен анализ, t- критерий за 
значимост на разликите; кореалационен анализ. 

 
Резултати и обсъждане: 

Първата задача на изследването е свързана с оценка надеждността на теста за 
лидерските стилове в армията. За целта е използван коефициента Алфа на Кронбах. 
Полученият  коефициент на надеждност на скалата за насоченост към хората е 0.70, а на 
скалата за насоченост към задачите - 0.66. 

Разпределението на отговорите на айтемите от двете скали е нормално Изчислените 
средни стойности, стандартни отклонения и разлики в оценките на двата лидерски стила 
са предствени в таблица1. 
 
Табл.1 Средни стойности, стандартни отклонения и знаимост на разликите при оценяване 
на двата лидерски стила. 
 

 Субскала N М SD t p 
1 насоченост към хората 176 33.10 5.36 6,48      .000 

 2 насочност към задачите 176 34.98 4.67 
 
В изпълнение на втората задача на изследването, от резултатите представени в табл.1, се 
вижда, че оценките на командирите и подчинените им кадрови войници за най-използван 
лидерски стил е стила насочен към задачата. Установяват се значими разлики в оценките 
на двата използвани стила ( t=6,48, p=0,000 ). 

При проверка за статистическата значимост на разликите между оценките за двата 
изследвани лидерски стила дадени поотделно от командири и подчинени се установиха 
следните резултати (таблица2). 
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Табл.2 Значимост на разликите при оценяване на използваните лидерски стилове, дадени 
от двете групи изследвани. 
 

  Командири 
N=25 

Подчинени 
N=151 

Значимост 

 Сравнявани стилове M SD M SD F p 
1 насоченост към хората 34.48    3.25 32.86 5.55 4.51 .03 
2 насочност към задачите 35.16     4.30 34.95    4.72 - - 

Сравнявянето на оценките на двата стила, дадени съответно от командирите и 
тяхните подчинени, показват наличие на значима разлика при оценяването на стила 
насочен към взаимоотношения и липса на разлика при оценяване стила насочен към 
задачите.   Независимо, че командирите сами оценяват, че използват стила насочен към 
подчинните по-слабо от стила насочен към задачите, то техните подчинени оценяват тази 
разлика в още по-голяма степен. Те считат, че насочеността на техните командири към 
взаимоотношенията и работата с хората е значимо по-малка в сравнение с оценките по 
този параметър на техните командири. Наблюдаваните рзличия разкриват необходимост 
от по-голямо внимание от страна на командирите в посока прилагане на подходи и методи 
за по-добро структуриране на взаимоотношенията с техните подчинени. 

Третата задача на изследването е сравнителен анализ на оценките за лидерските 
стилове в реален и идеален план. Общо при всички изследвани лица се установявя 
разлика при оценяване на стиловете в двата варианта. Значимо по-високи разлики се  
наблюдават в оценките от идеалния (предпочитан) вариант на лидерски стил, в сравнение 
с тези на реално използвания от командирите. Резултатите са представени в таблица 3. 

Табл.3 Значимост на разликите при оценяване на двата лидерски стила в реален и идеален 
план при всички изследвани.  

 
  Реален  

N=176 
Идеален 
N=176 

Значимост 

 Сравнявани стилове M SD M SD t p 
1 насоченост към хората 33.09    5.36 35.92    4.34 -6.66 .000 
2 насочност към задачите 34.98     4.67 35.64    4.33 1.68 .05 

В идеален (желателен) план участниците в изследването оценяват прилагането на 
стила насочен към хората значимо по-високо, което разкрива необходимост от обучение 
на командирите в тази сфера на тяхната лидерска практика. Сравнително по-малка, но 
значима е разликата и в оценяването на стила насочен към задачата в двата варианта на 
изследване (реален и идеален), като отново по-висока е тя в идеален вариант. 

С цел диференциране на оценките в реален и идеален вариант, дадени от 
командири и подчинени, е изчислена  статистическата значимост на разликите при двете 
групи изследвани лица. (таблици 4 и 5) 

Табл.4 Значимост на разликите при оценяване на двата стила в реален и идеален 
план от командири.  

 
  Реален  

N=25 
Идеален 

N=25 
Значимост 

 Сравнявани стилове M SD M SD t p 
1 насоченост към хората 34.48    3.85 36.64    4.94 3.10 .005 
2 насочност към задачите 35.16     4.30 36.56    3.71 1.82 .002 
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Табл.5 Значимост на разликите при оценяване на двата стила в реален и идеален 
план от подчинени. 

 
  Реален  

N=151 
Идеален 

N=151 
Значимост 

 Сравнявани стилове M SD M SD t p 
1 насоченост към хората 32.86    5.55 35.49    4.40 6.11 .000 
2 насочност към задачите 34.95     4.74 35.80    4.24 1.22 .02 

И при двете групи изследвани (командири и подчинени) се наблюдават значимо по-
високи стойности на оценките в идеалните спрямо реалните варианти на оценяване на 
двата изследвани стила, но при стила насочен към  хората разликата е в по-висока степен.  

Сравнително по-голямата разлика в оценката на идеалния спрямо реалния стил 
насочен към взаимоотношения при командирите (t=3.10, р=0,005) може да се тълкува като 
осъзнаване на необходимостта от усъвършенстване на прилаганите от командирите 
лидерски стилове в очертаната посока, а от страна на подчинените (t=6.11, р=0,000) като 
желание за това усъвършенстване. Следователно има какво да се желае по отношение 
усвояването и използването на двата стила от командирите в армията. Особено 
чувствителна е тази необходимост в развитието на умения за работа с подчинените. 

Във връзка с четвъртата задача на изследването, интерес представляват и резултатите 
получени от прилагането на ситуативния въпросник. Разпределението на отговорите 
показва предпочитание на командирите към изпълнителския, административен и 
интегративен стил. Най-слабо използван е иноваторския стил. (таблица 6) 
 Табл.6 Сравнителни стойности и стандартни отклонения на използваните стилове 
на ръководство от командирите от пряко равнище на командване в армията, получени от 
ситуативния въпросник. 

 
 Стил N M SD 
1 Изпълнителски 25 6,72 3,29 
2 Административен  25 5,56 2,83 
3 Интегративен 25 5,24 2,63 
4 Иновативен 25 3,44 3,37 

Представените резултати са очаквани предвид факта, че командирите от пряко 
равнище на командване, които участват в настоящето изследване, при прилагане на 
командно-лидерските си действия упражняват директен, лице в лице, контакт със своите 
подчинени, постигайки резултати чрез пряко поставяне на задачи и мотивиране на усилия 
за техното изпълнение. Това изискава от тях изпълнението на организационно - 
контролиращи функции, като и ползването на интегративен подход при разпределение на 
задачите между техните подчинени. Следователно, изследваните от това равнище се 
стремят предимно към изпълнение на поставените от висшестоящите командири задачи, 
на второ място администрират изпълнението на тези задачи съгласно нормативно-
регламентращата основа на тяхната дейност и на трето място - работят в посока постигане 
на по-голяма включеност на подчинените им към поставените цели.   
Резултатите от корелационния анализ дават възможност да се установи характера на 
зависимостта между четирите лидерски стила ( таблица 7). 
 

Табл.7 Коефициенти на корелационна зависимост межди четирите стила, 
изследвани със ситуативния въпросник.  

 
стил Изпълнител Администратор Интегратор Иноватор 
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Изпълнител -    
Администратор 0,067, р=0,75 -   
Интегратор -0,550, р=0,004 -0,44, р=0,03 -  
Иноватор -0,579, р=0,002 -0,579, р=0,002 0,109, р=0,60 - 

 
 Установява се наличие на обратна зависимост, от една страна между интегративния 
и изпълнителски стил (r=0,55, p=0,004), между интегративния и административен стил 
(r=0,44, p=0,03) и от друга - между иновативния с изпълнителски и административен стил, 
съотвертно по r=0,58, р=0,002. 

Както се вижда от таблица 7, изследваните стилове са относително самостоятелни, 
като изпълнителския и административен стил донкъде са противоположни на 
интегративния и иновативен стил. Последният стил е най-слабо прилаган от командирите 
от изследваното равнище на командване, вероятно поради строгата регламентираност на 
командирските задължения и правомощя, с което в чисто ситуативен аспект се ограничава 
необходимостта от неговото използване. В тази връзка, интерес би представлявало 
изследване на степента му на използване в по-високите равнища на армейското 
командване, където организацията на дейноста налага по-голяма комплексност, 
несигурност, изисква съобразяване с по-голям брой неочаквани ефекти, а решаването на 
възникнали проблеми обхваща събиране и анализ на различна по обем и качество 
информация. Изискване за командирите от по-високите равнищя на командване е 
притежаването на по-високо ниво на концептуални умения и капацитет за иноваторско 
мислене. 
 
Изводи: 

Получените резултати от изследването на лидерските стилове с двата въпросника 
дават възможност те да бъдат приети като инструмент за оценяване на стиловете на 
командирите в армията посредством поведенчески и ситуативни параметри.  
Приложените методики показват добра консистентна и диференцираща валидност. 
Потвърждават  се издигнатите хипотези на изследването. Анализирайки резултатите в 
цялост можем да обобщим, че препочитанит лидерски стил от изследваните офицери в 
армията е стила насочен към задачата, както и стила включващ изпълнение и прилагане на 
повече изпълнителски и административни функции (хипотеза 1 и 2). По-слабо използван е 
стила насочен към работа с подчинените. Обективна причина за това е строгата 
регламентираност на отношенията и дейността на командирите от изследваното равнище. 
с което се ограничава неговото прилагане.  

Проверката на втората хипотеза показа, че в групата на подчинените е налице 
значима разлика между степента на реалното и желателното използване на стила насочен 
към хората от страна на техните командири, с което се разкри необходимост от 
усъвършенстване на лидерските умения на командирите при работата им с подчинени. 

И двете групи изследвани значимо по-високо желаят да се прилага в по- висока 
степен стила насочен към хората. Установява се необходимост от повишаване на 
лидерската култура младшите офицери по отношение работата с кадрови войници в 
армията. 
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Анализира се българската методика за удовлетвореност от труда, разработена от В.Русинова, 
Пл.Петров и С.Жильова, съответно с изискванията на европейските стандарти в това отношение. 
Определя се надеждността, критериалната и диференциалната валидност на методиката. Сравняват 
се резултатите от изследването на удовлетвореността от труда с тези, получени чрез прилагане на 
методиката на Сю Беарфилд, в която са включени подобни показатели. Проследява се разликата на 
отношението към труда като цяло и по отделни показатели между групи с различно положение в 
йерархията в организациите, както и с различен трудов стаж в тях. Резултатите показват, че чрез 
използване на създадената методика може надеждно да се констатира удовлетвореността от труда по 
изследваните показатели. Това дава възможност на ръководствата да определят силните и слабите 
страни в управлението на персонала в съответните организации и да предприемат мерки за 
оптимизирането му. 
 

A METHOD FOR WORK SATISFACTION MEASUREMENT: PSYCHOMETRIC 
ANALYSIS 

 
Russinova Veselina, Sonia Zhilyova 

 
A Bulgarian method for Work Satisfaction Measurement, developed by V. Russinova, Pl. Petrov and S. 
Zhilyova is analyzed that corresponds to the demands for European standards. Reliability and criteria and 
differential validity of this method are determined. Results on Work Satisfaction Measurement are compared 
with those obtained by using Sue Bearfield’s method which includes similar indicators. Differences in 
attitudes to work as a whole and according to different indicators are established between groups on different 
hierarchical levels in organizations and with different work experience. Results show that the data received 
by using the Bulgarian method may be reliable in measuring work satisfaction according to different 
indicators. This gives possibility for managers to define strong and weak points in personnel management in 
different organizations and also to take measures to its optimization. 
 
 

Понятието”удовлетвореност” често се използва в говоримия език. При всички 
случаи то се свързва с положителни преживявания на отделна личност, група или 
общество, след постигане на важни за тях цели – резултат от задоволяване на актуални 
потребности. Изследването му започва под натиска на практиката и от необходимостта на 
обществото да установи това явление при определени групи лица или отделни индивиди. 
За изследването му се използват предимно въпросници и анкети. Едва към средата на 20-
ти век интересът към психологичната страна на удовлетвореността се задълбочава, 
особено по отношение на удовлетвореността от труда.  
Трудът е основна дейност на човека и чрез него той задоволява свои основни потребности. 
В зависимост от личните цели, ценности и резултати от дейността, може да се наблюдава 
по-голяма или по-малка степен на удовлетвореност. Приема се, че удовлетвореността 
може да бъде определена като събирателно отношение към отделни аспекти на трудовата 
дейност – нейното съдържание, условия, ситуация. Може да бъде разглеждана като 
когнитивно-афективен процес [1;5].  
Източници на удовлетвореност в труда могат да бъдат различни физически или социални 
условия, в които човек се труди, начина на организацията му, характеристиките на самия 
процес на труда, постигнатите резултати, възможностите за реализация на конкретни 
изявени способности. Известно е, че стремежът към самодоказване като висша потребност 
се осъществява чрез постигане на личен успех в извършваната дейност [2].  



Диференциацията в целите, ценностите, потребностите между различните хора и групи е 
значителна, поради което при еднакви обективни условия, степента на удовлетвореност 
може да бъде много различна.  
Връзката на отношението “удовлетвореност-неудовлетвореност” с личните цели, 
ценности и потребности определят неговата близост с мотивацията, действието и 
активността за постигане на тези цели и реализиране на важните ценности и потребности. 
Преживяването на отношението протича в определено време, така че може да се 
разглежда и като психично състояние с различна продължителност. В тази връзка можем 
да говорим за изследване както на степента (интензитета) на удовлетвореността, така и за 
нейната продължителност, която се променя не само под влияние на обективните условия. 
Интерес за изследване представлява, от една страна субективната оценка на 
удовлетвореността от труда в цялост, а от друга – на отделни негови аспекти. Използват се 
различни методи за анализ на събирателното отношение и оценка на общата 
удовлетвореност [1;8].  
Друг аспект на изследване на удовлетвореността може да бъде причинно-следствената 
връзка с явления като активност и ефективност в работата, текучество, отсъствия, 
промени в интензитета на мотивацията за труд или в нейното съдържание, дълготрайни 
промени в психичното състояние или в здравния статус [2;6].  
Както се вижда, явлението удовлетвореност от труда е комплексно и в най-общ вид можем 
да анализираме три основни модула на неговия модел – причини, същност и последствия. 
За изследване на всеки един от тези модули по отделно, както и обединени могат да се 
използват различни методи. Преобладаващо в психологични изследвания се спазват 
методическите изисквания за измерване на отношения. Това се извършва обикновено чрез 
въпросници или интервюта, при които отговорите се скалират. В този случай важат 
всички изисквания за правилно формулиране на въпросите или твърденията, така че да 
бъдат ясни, разбираеми и да не подсказват отговора. Според Коларик, [6] използваните 
скали за измерване на удовлетвореността от труда трябва да дават възможности: 1) да се 
анализира интензитета, както на частичната, така и на общата удовлетвореност; 2) да 
може да се използват за изследване на различни професионални дейности, ситуации и 
условия и да  диференцира резултатите; 3) да е чувствителна на промени в отношението; 
4) да са проверени за надеждност и валидност. 
След анализ от изследвания би трябвало да може да се получи информация за актуалните 
потребности и ценности на изследваните по отношение на трудовата дейност. Би могло да 
се правят изводи за реалистичността на индивидуалните оценки, за силните и слаби 
страни на отделните изследвани аспекти на трудовата  дейност, от които работещите са 
доволни или недоволни. Тази информация би била в полза на ръководствата на трудовите 
организации за оптимизиране на социалния климат и хуманизация на труда.  
Като отчитаме важността на проблема свързан с удовлетвореността от труда за развитието 
на организациите и за комфортното състояние на работещите, както и това, че все още по 
методическите въпроси съществуват дискусии, ние направихме опит да създадем 
въпросник за нейното изследване. Допълнителен импулс за работа в тази насока са и 
изискванията на Европейската общност за създаване на стандарти за качеството на 
работата, организацията на труда и човешкия потенциал на работните места. 
Акцентирахме на оценката на отделни аспекти на организацията и условията на труд, от 
които работещите могат да бъдат в различна степен удовлетворени, за да може получената 
информация да послужи за преодоляване на евентуалните слабости. Част от 
психометричните изследвания на създадения въпросник са представени в публикация на 
Русинова, Петров, Жильова [3]. Тук се представят допълнителни анализи за надеждността 
и валидността му проверени в извадка от 60 души (30 ръководители и 30 изпълнители) в 
търговска организация.  
 
Поставени са следните задачи: 



Да се провери консистентната валидност чрез използване на теста Алфа-Кронбах. 
2. Да се провери критериалната валидност чрез корелация на създадения въпросник с този 
на Сю Беарфилд [4], който е подобен, но много по-кратък. 
Да се провери диференциалната валидност на въпросника като се анализира доколко чрез 
него се разграничават оценките на няколко групи лица с различен статут в организацията 
(ръководители и изпълнители) и с различен трудов стаж (до 5 и над 6 години) в 
съответното предприятие. 
 
Методики 
Методиката за изследване  на удовлетвореността от труда създадена от авторски колектив 
Русинова, Петров, Жильова [3] се състои от 55 айтема, представляващи твърдения за 
различни аспекти на организацията и условията на труд, на които се отговаря чрез 4-
степенна скала от “напълно неудовлетворен” до “напълно удовлетворен”. Айтемите са 
разпределени в 9 подскали в зависимост от близостта си .по съдържание. Те са 
представени на таблица 1 заедно с коефициента си на надеждност Алфа-Кронбах. 
Методиката на Сю Беарфилд се състои от  две части, всяка от които съдържа 8  твърдения, 
на които се отговаря по 5-степенна скала. Чрез втората част на методиката се изследва 
степента на удовлетвореност от труда от пълна неудовлетвореност да пълна 
удовлетвореност. Чрез твърденията се оценява удовлетвореността от различни аспекти на 
организацията и условията на труд, например от израстването на работното място, от 
условията на труд, от стила на ръководство и др.  
 
Резултати и анализ 
В таблица 1 са представени коефициентите на надеждност на отделните подскали на 
българската методика. Както се вижда, всички поскали имат висока степен на надеждност. 
Резултатите не се различават значимо от тези, публикувани в статията на Русинова, 
Петров, Жильова [3], получени при изследване на друга извадка.  
 
Таблица 1.Надеждност на въпросника за удовлетвореност от работата  
 
№ ПОДСКАЛИ Алфа-

Кронбах  
 Обща удовлетвореност по въпросника .88 
1. Удовлетвореност от работата като цяло  
2.  Удовлетвореност от организацията, контрола, 

планирането и информирането 
.86 

3. Удовлетвореност от възможността за 
повишаване на квалификацията и реализация 

.81 

4.  Удовлетвореност от заплащане и стимулиране .78 
5.  Удовлетвореност от взаимоотношенията 

“работа-личност” 
 

6. Удовлетвореност от хигиената и безопасността 
на работното място 

.87 

7.  Удовлетвореност от стила на ръководство .87 
8. Удовлетвореност от взаимоотношенията на 

работното място между колеги, администрация 
и ръководство 

.85 

9. Удовлетвореност от работата на ръководството 
за развитие на организацията и за добро 
качество 

.73 

 



Забележка: Коефициент Алфа-Кронбах липсва по отношение на подскалата 
“удовлетвореност от взаимоотношенията работа-личност, тъй като тя се състои само от 
един айтем. 
 

За проверка на критериалната валидност използвахме методиката на Сю Беарфилд. 
Тя е изградена на подобен принцип, но с много по-малко айтеми. Оценява 
удовлетвореността от осем аспекта на трудовата дейност, които се различават в известна 
степен от подскалите на изследвания въпросник. Корелациите между подскалите и 
отделните айтеми са представени на таблица 2. 
 
Таблица 2. Коефициенти на корелация между подскалите на българския въпросник 
за  удовлетвореност от труда и съответния въпросник на Сю Беарфилд 
 
Удовл
етворе
ност 
(Сю 
Беарф
илд) 

                                       Удовлетвореност – подскали 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-

обща 
стой-
ност 

1 .48 
.000 

 .48 
.000 

       

2           
3 .35 

.005 
    .47 

.000 
    

4     .63 
.000 

     

5       .32 
.01 

.36 

.005 
  

6           
7 .38 

.002 
 .47 

.000 
       

8 .38 
.003 

     .24 
.006 

   

9-обща 
стой-
ност 

         .79 
.000 

 
Забележка: Цифрите в хоризонтален ред обозначават номерата на подскалите в 
българския въпросник (вж.таблица 1), а номерата във вертикален ред означават 
твърденията за оценка на удовлетвореност в труда на въпросника на Сю Беарфилд, както 
следва: 1- възможности за издигане на работното място; 2 – степента на контрол върху 
начина по който извършвате работата; 3 – здравословните и безопасни условия на труд на 
работното място, 4 – разпределение между времето за работа и времето за семейството; 5 
– отношението на непосредствения ръководител; 6 – обема на работа; 7 – възможностите 
за развитие; 8 – степента на натиск в работата. 
 
Както се вижда от таблица 1, най-висока е корелацията между общите стойности от двата 
въпросника, т.е. между общата удовлетвореност (r = .79). Следващата по значимост 
корелация е между взаимоотношенията “работа-личност” (r = .63). Високи са корелациите 
между “възможност за повишаване на квалификацията” и възможност за развитие, както и 
между “удовлетвореността от хигиената и безопасността на работното място” и 
“здравословни и безопасни условия на труд”. Липсва корелация между степента на 



удовлетвореността от контрола на работното място и от обема на работата, която трябва 
да се извършва. Липсват корелации само по тези аспекти, които не са включени в единия 
или в другия въпросник. Всички останали подскали корелират значимо с близките по 
значение скали на Сю Беарфилд. Резултатите от изследването на критериалната валидност 
ни дават основание да смятаме, че въпросникът е валиден в това отношение.  

Чрез диференциране на разликите в оценките на удовлетвореността от труда между 
четири групи лица, по два критерия: статут в органицацията и продължителност на 
трудовия стаж, анализирахме различителните възможности на създадения въпросник. На 
таблица 3 са представени статистически значимите разлики в оценките на 
удовлетвореността между групите на ръководители и изпълнители.  
 
Таблица 3. Статистическа значимост на разликите между ръководители и 
изпълнители в оценките на удовлетвореността по изследваните подскали 
 
       ПОДСКАЛИ Ръководители Изпълнители F P 

M SD M SD 
Удовлетвореност от 
възможността за повишаване 
на квалификацията и 
реализация 

 11,20 3,09 10,13 2,45  2,26 .04 

Удовлетвореност от заплащане 
и стимулиране 

15,03 5,78 13,48 2,62 1,84 .01 

Удовлетвореност от работата 
на ръководството за развитие 
на организацията 

18,47 2,95 17,45 2,23 2,31 .03 

 
В три от подскалите се наблюдават статистически значими разлики. Резултатите са 
логични. Ръководителите са значително по-удовлетворени от възможностите за 
повишаване на квалификацията, от заплащането и от собствената си работа за развитие на 
организацията. За разлика от предходното наше изследване, [3; 7] в което наблюдавахме 
по-голяма удовлетвореност на ръководителите от условията на труд и от тяхната 
безопасност, в настоящото изследване такава разлика не се наблюдава, тъй като по-
голямата част от ръководителите работят в еднакви условия на труд с изпълнителите, а 
търговията не се характеризира с наличие на опасни условия на труд.  
На таблица 4 са представени статистически значимите разлики в оценките на 
удовлетвореността между работещи диференцирани по продължителност на трудовия 
стаж. 
 
Таблица 4. Статистическа значимост на разликите между работещи с трудов стаж в 
предприятието до 5 г. и над 6 г. в оценките на удовлетвореността по изследваните 
подскали 
 
               ПОДСКАЛИ Трудов стаж до  

5 г. 
Трудов стаж над  
6 г. 

F P 

M SD M SD 
Удовлетвореност от 
организацията, контрола, 
планирането и информирането 

32,90 5,02 36,86 10,91 3,65 .06 

Удовлетвореност от 
възможността за повишаване 
на квалификацията и 
реализация 

10,10 2,93 11,19 2,14 2,22 .04 



Удовлетвореност от хигиената 
и безопасността на раб.място 

22,05 4,16 24,24 7,54 2,07 .05 

Обща удовлетвореност 164,9 22,83 175,5 26,57 2,50 .02 
 
От таблицата се вижда, че разлики между двете изследвани групи се наблюдават в четири 
области: удовлетвореността от планирането, организирането и контрола в работата, от 
възможностите за повишаване на квалификацията, от хигиената и безопасността на 
работното място, както и от общата удовлетвореност. Във всички случаи работещите с 
трудов стаж над 6 год. са по-удовлетворени от хората с по-малък трудов стаж. Тези данни 
потвърждават някои резултати, представени в литературата от други изследвания [2; 6], 
които доказват, че младите са значително по-критични към организацията и условията на 
труд. Те по-трудно се примиряват със статуквото, вероятно не са се адаптирали към 
съществуващите условия.  

Целта на настоящия анализ не е да открива причините за разликите в оценките на 
удовлетвореността между групите, а само да докаже възможността на бългорската 
методика да регистрира логични разлики между изследваните групи лица.  

От представените резултати можем да направим извода, че чрез представената от 
нас методика може успешно да се изследва степента на удовлетвореност от 
органицзацията и условията на труд на различни професионални групи и лица. Възможно 
е да се съди за тяхните актуални потребности и ценности по отношение оценяваните 
аспекти на трудовата дейност. Методиката може да даде полезна информация както за 
ръководителите на съответните организации за подобряване на условията на труд, така и 
на изпълнителите в личен план за оценка на собствените им ценности и поведение в 
труда. 
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RELATIONSHIP AMONG PERCEPTIONS OF QUALITY OF WORK LIFE 
AND JOB SATISFACTION 
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The subject of this study was the relationship between quality of work life and satisfaction with definite job 
attributes in regard to job contents and work environment. The quality of work life into organizations is 
explained based on the tendencies for humanization of work environments and democratization of work 
relations. Three general dimensions established in series of Moos’s researches (1974, 1981, 1994; Young 1998; 
Teh 1999) of psychosocial aspects in different settings- educational, health-care, military, economic, service, 
universities, prisons etc. are considered as characteristics of each work environment.  
Basic environmental dimensions include: Relationship Dimensions (peer cohesion, involvement etc.) which 
identify the nature and the intensity of personal relations in the environment and evaluate the degree of 
involvement in the environment as well as the degree of mutual support; Personal Growth Dimensions 
(professional interest, etc.)  that evaluate main directions along which personal growth and self- enhancement are 
directed to realization of environmental goals; and System Maintenance and Change Dimensions (innovation, 
clarity, etc.) which encompass the degree of order in the setting, clarity of expectations, maintenance of control 
and adjustment to changes. 
Motivators are treated as factors of job satisfaction whilst unfavorable hygiene factors cause job dissatisfaction in 
work environment (Hertzberg 197, according McKenna 2000). 
The findings from previous researches about an existence of significant associations among job satisfaction and a 
large number of job attributes are presented. Contemporary researches of quality of work life suggest that data 
for job satisfaction can replace work quality (Wooden & Warren 2003; Bearfield 2003; Bowling et al., 2004). It is 
emphasized that with an implementation  of organizational changes of a large scale, it is important to understand 
the role the individual plays in an experience of job satisfaction. The approach for measurement the perceptions 
of job and work environmental characteristics, is explained in more details. It is stressed that under conditions of 
market economy and tendency for an inclusion in common European market, the organizations have to realize 
standards of work quality and maintenance employees’ job satisfaction. 
The sample encompasses 32 employees from trade enterprise specialized for distribution of electronic 
apparatuses and devices “E- trade”- Skopje. Data were collected by an 18 statement scale for a quality of work 
life (Bearfield, 2003) and a 55 statement questionnaire for studying job satisfaction (Assoc. Prof. V. Russinova, 
Res. Assoc. L. Vasileva, S. Zhilyova and Pl. Petrov, at Institute of Psychology – Bulgarian Academy of Sciences). 
The statements in both instruments are evaluated on a 4 degree scale (1- 4) with extreme values named as: 1-″ 
completely dissatisfied /disagreed″; 4- ″completely satisfied / agreed″. Both instruments and all 9 subscales in the 
questionnaire for studying job satisfaction exhibit satisfactory values of an internal consistency reliability 
(Cronbach α).  
The research was carried out in June 2005. The results gained by correlative procedure are presented in an 
adequate table. 
Correlative analysis revealed an existence of significant associations among quality of work life and satisfaction 
with a larger number of studied job attributes: 
satisfaction with organization, control, planning and information about work; satisfaction with opportunity for 
an increase of qualifications and realization; satisfaction with payment and stimulation; satisfaction with work- 
personality interrelations; satisfaction with the managerial style; satisfaction with the interactions on work 
among colleagues, administration and management; and satisfaction with the work of the management for 
organizational development and high quality. 
The total job satisfaction was proved as a strong determinant in the variance of quality of work life. This finding 
supported the well known cognition that job satisfaction’s data can replace measures of work life’s quality. The 
conclusion of this study suggests the need for a subsequent improvement of job attributes and their permanent 
adjustment to individual characteristics in order to be realized a higher productivity in the organization. 
Key words: quality; work life; job satisfaction. 
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Vo ovaa studija e prou~uvana vrskata pome|u kvalitetot na rabotniot `ivot i zadovolstvoto od odredeni rabotni 
aspekti vo odnos na sodr`inata na rabotata i karakteristikite na rabotnata sredina. Kvalitetot na rabotniot `ivot 
vo rabotnite organizacii e objasnet vrz osnova na tendenciite za humanizacija na rabotnite sredini i 
demokratizacija na odnosite na rabota. Trite bazi~ni dimenzii, ustanoveni vo serija istra`uvawa na Moos 
(1974,1981,1994,1998, Young 1999) na psihosocijalnite aspekti vo razli~ni sredini- obrazovni, zdravstveni, voeni, 
stopanski, uslu`ni, univerziteti, zatvori, itn. se razgleduvani kako karakteristiki na sekoja rabotna sredina. 
Bazi~nite sredinski dimenzii vklu~uvaat:- Dimenzii na Odnosi (poddr{ka od kolegite, anga`iranost i dr.) so koi se 
identifikuva prirodata i intenzitetot na li~nite odnosi vo sredinata, procenuva stepenot na vklu~enost vo 
sredinata, kako i stepenot na me|usebna poddr{ka i pomo{; Dimenzii na Li~en Razvoj (profesionalen interes i dr.) 
gi procenuvaat glavnite pravci spored koi li~niot rast se naso~uva vo realizacija na  celite na sredinata; i, 
Dimenzii na Odr`uvawe i Izmena na Sistemot (inovacii, jasnost i dr.) koi go opfa}aat stepenot na uredenost na 
sredinata,  jasnosta na o~ekuvawata, odr`uvaweto kontrola i prisposoblivost na promeni. 
Motivatorite se razgleduvani kako faktori na rabotnoto zadovolstvo, dodeka nepogodnite higienski faktori 
predizvikuvaat nezadovolstvo vo rabotnata sredina (Herztberg 1971, spored McKenna 2000). 
Prezentirani se naodi od prethodni istra`uvawa za postoewe zna~ajni korelacii pome|u  rabotnoto zadovolstvo i 
brojni rabotni atributi. Sovremenite soznanija za kvalitetot na rabotniot `ivot sugeriraat deka podatocite za 
rabotnoto zadovolstvo mo`at da se primenat kako supstitut za rabotniot kvalitet (Wooden & Warren 2003; 
Bearfield 2003; Bowling et al., 2004). Istaknato e soznanieto deka pri sproveduvawe golemi organizacioni 
promeni, va`no e da se sfati ulogata {to ja igra individuata  vo do`ivuvawe na rabotnoto zadovolstvo.  
Podetalno e objasnet pristapot za merewe na percepciite na karakteristikite na rabotata i rabotnata sredina. 
Naglaseno e deka vo uslovi na pazarna ekonomija i tendencija za vklu~uvawe vo zaedni~kiot evropski pazar, 
organizaciite moraat da gi ispolnat standardite za raboten kvalitet i da go odr`at rabotnoto zadovolstvo na 
vrabotenite. 
Mostrata opfa}a 32 vraboteni vo trgovskoto pretprijatie specijalizirano za distribucija na elektronski uredi i 
aparati "E-trade" – Skopje. Podatocite bea sobrani so skala za merewe na kvalitetot na rabotniot `ivot od 18 
iskazi (Bearfield, 2003) i pra{alnikot za merewe na zadovolstvoto od rabota od 55 iskazi (Assoc. Prof. Russinova, 
Res. Assoc. Vasileva,   Petrov,  @il√ova,  pri Institutot za psihologija na Bugarskata Akademija na Naukite). 
Iskazite na dvata instrumenta se ocenuvani  na 4-stepena skala (1- 4) so nasloveni ekstremni vrednosti: 1- 
"totalno nezadovolen/nesoglasen"; 4- "celosno zadovolen/soglasen". Dvata instrumenta i site 9 potskali vo 
pra{alnikot za merewe na zadovolstvoto od rabota poka`uvaat zadovolitelna interno konzistentna relijabilnost 
(Cronbach α).  
Istra`uvaweto e sprovedeno vo juni 2005. Rezultatite dobieni so korelativnata postapka se pretstaveni vo 
soodvetna tabela. 
Korelativnata analiza otkri postoewe na zna~ajni korelacii pome|u kvalitetot na rabotniot `ivot i zadovolstvoto od 
golem broj prou~uvani rabotni atributi: 
zadovolstvo od organizacijata, kontrolata, planiraweto i informiranosta za rabotata; zadovolstvo od mo`nosta za 
zgolemuvawe na kvalifikaciite i realizacija; zadovolstvo od platata i stimuliraweto; zadovolstvo od me|uodnosite 
"rabota-li~nost"; zadovolstvo od stilot na rakovodewe; zadovolstvo od me|uodnosite na rabotnoto mesto, me|u 
kolegite, administracijata i rakovodstvto; i zadovolstvo od rabotata na  rakovodstvoto za razvoj na organizacijata 
i za dobar kvalitet. 
Totalnoto rabotno zadovolstvo be{e potvrdeno kako zna~ajna determinanta vo varijansata na kvalitetot na 
rabotniot `ivot. Ovoj naod go poddr`a dobro poznatoto soznanie deka podatocite za rabotnoto zadovolstvo mo`at 
da gi zamenat merkite na kvalitetot na rabotniot `ivot. Zaklu~okot od ovoj trud ja sugerira potrebata za 
natamo{no podobruvawe na rabotnite aspekti i nivnoto postojano prilagoduvawe kon individualnite 
karakteristiki so cel da se realizira pogolema produktivnost vo organizacijata. 
 
 

Tendencies for humanization of work environments and for democratization of work 
relations are based on practices, principles and interventions undertaken in organizations in order to 
improve quality of work life and to increase job satisfaction.  
Each work environment is characterized by three general dimensions established in series of Moos’s 
researches (1974, 1981, 1994; Young 1998; Teh 1999) of psychosocial aspects in different settings- 
educational, health-care, military, economic, service, universities, prisons etc. 
Basic social dimensions include: Relationship Dimensions (peer cohesion, involvement etc.) which 
identify the nature and the intensity of personal relations in the environment and evaluate the degree 
of involvement in the environment as well as the degree of mutual support; Personal Growth 
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Dimensions (professional interest, etc.)  that evaluate main directions along which personal growth 
and self- enhancement are directed to realization of environmental goals; and System Maintenance 
and Change Dimensions (innovation, clarity, etc.) which encompass the degree of order in the 
setting, clarity of expectations, maintenance of control and adjustment to changes.  
In the research of job satisfaction, Hertzberg 1971 established two groups of factors- motivators and 
hygiene factors connected with work and work setting (according McKenna 2000). Motivators 
determine the degree of job satisfaction (for ex: contents, nature and type of work; opportunities for 
personal development; challenge and interest of work; the degree of autonomy and initiative at 
work, etc.). Inconvenient hygiene or contextual factors (for ex: pay and work benefits; work 
conditions; relations among people; managerial style) affect work dissatisfaction. Motivators are 
considered as intrinsic whilst hygiene- as extrinsic factors of work environment. 
Actual researches of quality of work life suggest that data for job satisfaction can replace work 
quality (Wooden & Warren 2003; Bearfield 2003; Bowling et al., 2004). Since long time, it is 
established that job satisfaction exhibit strong associations in expected directions with measures of a 
large number of work attributes, which include diverse aspects of work contents (as variety, task 
significance and skill use), pay and other benefits, job security, promotion opportunities, 
recognition, work conditions, relations with coworkers and supervisors, effective communication 
structures in the firms, and participation in managerial decision making (Hackman & Lowler 1971; 
Locke 1976; Hackman & Oldham 1980; Brass 1981; Glick, Jenkins & Gupta 1986), according 
Wooden & Warren 2003.  
Significant associations are established among variables of work environment, and job satisfaction 
and life satisfaction on the sample of 466 employees in Central Michigan University (Bowling et al., 
2004). Work environment variables were represented by- job characteristics (skills’ variety, task 
identity and task significance, autonomy and feedback from the task); job stressors (role overload, 
unclear role and conflict of the role); treatment by the coworkers; and the treatment by the 
supervisor. Job satisfaction correlated more significantly with the treatment by the supervisor (0.53 
p<0.01), job characteristics (0.44 p<0.01), role stressors (-0.38 p<0.01) and treatment by the 
coworkers (0.33 p<0.01) compared to life satisfaction and its associations with the same variables of 
work setting (0.21 p<0.01, 0.26 p<0.01, -0.11 p<0.05 and 0.27 p<0.01 respectively). The employees 
were at the least satisfied with the relations among coworkers and their readiness for support and 
help, whilst the relations with supervisors were more positively evaluated as a result of their 
previous training in the staff’s treatment. 
In the same research was found that people with negative affectivity (negative view and emotions 
toward job and life) exhibit a larger stability in the evaluations of their job satisfaction. Among 
people with a wider range of emotions are found more significant changes in job satisfaction tested 
through its positive and negative effects. Then the conclusion was drawn that with an 
implementation of organizational changes of a large scale, it is important to understand the role the 
individual plays in an experience of job satisfaction. 
The findings of this research supply extensive researches of work and social environment that 
suggest the complex matrix of P x E factors (P- person; E- environment) handles the adaptation to 
dynamic setting. In addition, work contents and personal preferences affect cognitive evaluation and 
stress coping resources, which in turn exert influence on the individual adaptation as performance 
and well being. Extending this matrix, additionally are included physical characteristics of the 
environment, rules and structure of the organization as well as suprapersonal orientations (Moos 
1987). 
Bearfield 2003, in the researches of quality of work life among Australian employees, reports data 
about the level of satisfaction with different job aspects- salary, work load, work pressure, control 
over the way of doing work, health and safe standards at work place, the type of job, relations 
among coworkers, trust in the management, recognition of work efforts and employees’ treatment 
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by the immediate manger, opportunity for development of a career and job skills, information about 
work, balance between working and private life. The data of the attitudes toward work environment, 
obtained in these successive researches suggest an existence of a stable high- quality work life of 
Australian employees so that the job satisfaction is higher among a lower than between a higher 
level of education.  
Measurement of quality of work life 
The researches of quality of work in psychology do not measure objective job characteristics but 
represent informative data for job satisfaction. The justification of such an approach in the 
measurement of job quality comes mainly from two reasons. First, there are many job dimensions 
that contribute to overall wellbeing. Second, perhaps a large variety exists among individual 
employees in the evaluation of the importance they add to diverse job attributes. Then psychological 
method retains more frequent application in the appraisal of work environment perceptions than 
physical methods. Clark 1997 considered such an approach as rational if is accepted that an increase 
of work quality is important for an increase of job benefits which employees acquire. Namely he 
pointed out: ″Job satisfaction can be as close as it is likely to have got a close measure of job 
benefits″ (according Wooden & Warren, 2003).  
Numerous programs for a high- quality work life include strategies and operations for an increase of 
job satisfaction by an improvement of work conditions and contents of work as well as by an 
advancement of the personal protection and the protection of the work setting. The primary goals of 
these programs present a survival and a development of the organization under dynamic unstable 
circumstances. Only competitive and effective work organizations are able quickly to accommodate 
and accept changes of the new market economy- insecure employment, work force that grows older 
and mobile, flexible work hours, continuous education, team work, participation in managerial 
decisions, coordinative role of managers, share of information, an importance of the key constituents 
for effective doing business- employees, managers, stake holders, investors, suppliers, clients, etc. 
For an inclusion in common European market besides reach standards of work quality, it is 
necessary to maintenance job satisfaction and rational commitment of work force to organizations 
under conditions of uncertain employment. Therefore work organizations have to focus on 
researches of quality of work life and job satisfaction and continuously to improve them. 
In the concrete research was determined the relationship between quality of work life and 
satisfaction with different job aspects taking into consideration the productivity of the selected 
organization. 
Method 
Examinees 
In this research 32 employees participated from trade enterprise specialized for distribution of 
electronic apparatuses and devices “E- trade”- Skopje. Men were represented with 66 per cent, 
women with 34 per cent, at the age from 20 to 40 years and an average of 29 years. Regarding the 
education, 84 per cent completed secondary school, 16 per cent college, with work probation from 2 
months to 15 years and an average of 2.5 years. Regarding work places, 9 employees are managers, 
23 administrators and salespersons. 
Questionnaires 
For measurement quality of work life, a scale of 18 statements is applied, 16 of which concern 
definite job attributes, and 2 open-ended questions for evaluation factors that contribute to pleasant 
experience of work as well as proposals for an improvement of work environment (Bearfield, 2003). 
The questionnaire for studying job satisfaction is developed by a research team from the Institute of 
Psychology – Bulgarian Academy of Sciences – Assoc. Prof. V. Russinova, Res. Assoc. L. 
Vasileva, S. Zhilyova and Pl. Petrov. It consists of 55 statements that concern 9 job aspects: 
SWG - satisfaction with work in general (1 statement) 
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SOCPI - satisfaction with organization, control, planning and information about work (11 
statements) 
SOQR - satisfaction with opportunity for an increase of qualifications and realization (4 statements) 
SPS- satisfaction with payment and stimulation (5 statements) 
S W- P satisfaction with work- personality interrelations (1 statement) 
SSH - satisfaction with safety work conditions and hygiene (7 statements) 
SMS -satisfaction with the managerial style (10 statements) 
SIA - satisfaction with the interactions on work among colleagues, administration  
      and management (10 statements) 
SMW -satisfaction with the work of the management for organizational development  
      and high quality (6 statements). 
The statements at two questionnnaires are evaluated on a 4 degree scale (1- 4) with extreme values 
named as: 1-″ completely dissatisfied /disagreed″; 4- ″completely satisfied / agreed″.The internal 
consistency reliability (Cronbach α) for two questionnaires comes up with satisfactory value 
(0.8548- scale for quality of work life; 0.9609- questionnaire for studing job satisfaction). Cronbach 
α coefficients for the subscales in the questionnaire for studing job satisfaction respectively amount:  
/ (1 statement), 0.8969, 0.7624, 0.8893, / (1 statement), 0.8702, 0.8815, 0.8247 and 0.7337.  
Procedure 
The research is conducted in June 2005, in the selected work organization during pauses. 
Data analysis 
Correlative procedure (Pearson r) is applied aimed to determine the degree of relationship between 
variables. The significance of the gained coefficent of correlation is also verified. 
Results 
In Table 1 are presented decriptive indicators for variables and results obtained by the application of 
correlative analysis. The resulte exhibit significant relationships between quality of work life and a 
large number of job attributes. 
 
Table 1. Correlation among perceptions of quality of work life and 
                           satisfaction with job attributes 
Job attributes Quality of 

work life 
Sig. (p) M SD M-theo. 

SWG 0.31 >0.05 3.25 0.80 2.50 
SOCPI 0.85 <0.01 31.47 7.30 27.5 
SOQR 0.72 <0.01 11.78 3.08 10 
SPS 0.75 <0.01 12.94 4.57 12.5 
S W- P 0.44 <0.01 2.19 1.06 2.5 
SSH 0.27 >0.05 25.06 4.23 17.5 
SMS 0.90 <0.01 29.78 6.82 25 
SIA 0.73 <0.01 34.66 4.94 25 
SMW 0.83 <0.01 18.78 3.69 15 
Quality of 
work life 

  46.25 8.76 40 

Total job 
satisfaction 

0.92 <0.01 169.91 28.95 137.5 

 
M- empiric mean 
SD- standard deviation 
M-theo. theoretic mean 
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Discussion 
From Table 1 is evidently that work setting is favorable in respect to quality of work life and job 
satisfaction. Empiric means of variables exceed far away theoretic means with exception of 
satisfaction with work- personality interrelations (2.19- empiric, 2.5- theoretic mean). These results 
exhibit that all job attributes are above average except above mentioned. 
Among nine calculated associations with job attributes, seven present considerable relationships at a 
higher level of significance (0.01) so that five of them represent very high connections. Especially 
high coefficients of correlation are gained between quality of work life and- satisfaction with 
managerial style (0.90), satisfaction with organization, control, planning and information about work 
(0.85) and satisfaction with the work of the management for organizational development and high 
quality (0.83).  
Insignificant relationships are found only among quality of work life and satisfaction with work in 
general (0.31 p>0.05) as well as satisfaction with safety work conditions and hygiene (0.27 p>0.05). 
The satisfaction with work in general is estimated only on a base of one unique statement that 
implies taking into consideration a large number of job attributes. To different individuals seem 
important diverse job attributes so that the same attributes gain heterogeneous values in dependence 
on subjective interpretation and experience of different level of job satisfaction. 
The safety and hygiene standards at work places in the studied organization are at enviable high 
level so that the employees are completely adapted to work conditions. In the two-factorial theory of 
Hertzberg, work conditions present hygienic factors (according McKenna 2000). As such they can 
not initiate satisfaction but only dissatisfaction which happens under harmful conditions for 
employees’ health or inconvenience for an accomplishment of work tasks. Favorable work 
conditions in studied organization do not represent motivators of job satisfaction and as such they 
are not connected with the quality of work. 
This research confirmed previous findings cited by Wooden & Warren, 2003 for strong associations 
among work quality and satisfaction with different job aspects as well as total job satisfaction (0.916 
p<0.01). If total job satisfaction is treated as a determinant of work quality, then it explains even 
83.9 per cent in its variance. This finding once more confirms the role of personality in his/her 
experience of job satisfaction and perception of work setting. 
In the opinion of employees, the quality of their work life owes mainly to three factors: acquiring 
new experience (28.1 per cent), realization of social contacts (25 per cent) and existing way of 
organization of the work (15.6 per cent). Proposals for an improvement of work quality and increase 
of job satisfaction represent: permanent changes and innovations in the organization of the work (25 
per cent), increase of salary (21.9 per cent) and convenient work time (15.6 per cent). Also this 
research emphasized the need for enhancement the work- personality interrelations aimed to 
realization of individual adaptation as performance and wellbeing (Moos, 1987).  
Any successful program of organizational transformation implies studying personality’s role in the 
occurrence of job satisfaction (Bowling et al. 2004). The employees are able to accept changes only 
if they are content with their work environment. High-quality work life and high job satisfaction will 
result in mutual adjustment of work-personality that will inevitably lead to increase of the 
productivity. Management of selected organization ought to improve and adjust work conditions to 
characteristics of individual employees aimed to increase their productivity. 
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ИЗМЕНЕНАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА - ИЗТОЧНИК 
НА СТРЕСОГЕННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 
Христов Желязко  

Д.м.н., председател – КНСБ 
 
Чрез описателно анкетно проучване при 300 лекари и 300 учители е изяснено влиянието на 107 
стресогенни фактори, разпределени в четири групи /фактори на обществено-икономическата, 
семейната, професионалната и работна среда/ и три факториални области /физически, психически 
фактори на работната среда и фактори, свързани с организацията на работния процес/. 
Изяснено бе, че отделните стресогенни фактори имат специфичен характер, естество и произход и 
действат различно върху организма. Направен е опит за оценка на наличието, силата и 
продължителността на действие за всеки отделен фактор или група фактори, чрез разработени 
коефициенти на средно претеглена сила на действие. 
Сравнителният анализ показва, че с най-силно стресогенно действие са факторите на обществено-
икономическата среда, следвани от психологичните фактори на работната среда и семейните 
фактори. 
Доказани бяха зависимости между силата на действие на стресогенните фактори и пола, възрастта, 
трудовия стаж, семейното положение, длъжността и местоработата.  
Ключови думи:  Стрес, стресогенни фактори, околна среда 
 

THE CHANGED SOCIAL ECONOMIC ENVIRONMENT – A SOURCE OF STRESS-
GENERATING FACTORS 

 
Hristov Jeliazko  

 
Through a describing inquiry carried out amongst 300 physicians and 300 teachers the influence of 107 
stress-generating factors divided into 4 groups (social and economic environment factors, family environment 
factors, occupational environment factors and working environment factors) has been investigated and also 
of 3 factorial areas (physical, psychical working environment factors and factors related to the working 
process organization). 
It has been found out that the separate stress-generating factors have a specific character, nature and origin 
and they have different influence over the organism. An attempt to evaluate the availability, the strength and 
the continuity for each separate factor or group of factor has been made through developing coefficients of 
average measured strength of action. 
The comparative analysis indicates that the strongest stress-generating factors are the ones of the social 
economic environment, followed by the psychological factors of the working environment and the family 
factors. 
Interdependencies have been proven between the strength of action of the stress-generating factors and the 
gender, the age, the length of service, the family status, the position and the place of work. 
Key words: Stress; stress-generating factors; environment 
 
 

Извършващите се промени в основните принципи, правила и норми в устройството на 
страната, доведоха до възникване на нова стресогенна ситуация, характеризираща се с 
нестабилност и изменения в емоционално-познавателните, поведенчески и физиологични 
реакции на организма. Налице е значим дисбаланс или липса на съответствие между 
субективното възприемане на изисквания и личната преценка за възможностите за 
справяне /2,3,4,8/. 

Увеличиха се източниците на стрес, възникна многообразие в структурата на 
стресогенните фактори и нарасна тяхната сила и продължителност на действие. 

В литературата често не се прави разлика между стресогенни фактори и рискове. И 
двете водят до опасност от възникване на патологични последствия. При оценката на 
влиянието на стресогенните фактори следва да се използва по-широк рамков подход, при 
който да се отчита взаимодействието между организъм и среда, преживяването и тяхното 
влияние върху здравето. 
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От всички рискови фактори най-голямо значение имат психо-социалните. Според 
МОТ /1986/ те са свързани с онези аспекти на трудовата дейност, организация и 
управление на труда и на социалната и работна среда, които могат да нанесат психическа, 
социална и физическа вреда. 

Настъпилите сериозни промени в психо-емоционалното състояние на хората и на 
тяхното здраве през последните години, детерминират състояния на стрес, който се 
проявява с различни стрессвързани реакции /1,5,8/. 

Това прави особено важно и значимо от една страна изучаването на епидемиологията 
на стресогенните фактори /вид, наличие, сила и продължителност на действие/ и от друга 
страна на стрессвързаните реакции, които те предизвикват /4,6,7/. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

Проведохме стохастично гнездово проучване върху 300 лекари и 300 учители, 
представляващи 1,25% репрезентивна извадка от лекарите и учителите в страната. 

Измерването на силата на действие на всеки стресогенен фактор се основана на 
субективни данни /самооценка на изследваните лица/, като оценъчният процес бе свързан 
с техните реакции и емоционално преживяване. 

Според произхода си стресогенните фактори бяха разпределени в четири групи и 
три факториални области /фактори на обществено-икономическата, семейната, 
професионалната и работна среда и физически, психически и организационни фактори на 
работната среда/. 

Използвана бе специално разработена анкетна карта, съдържаща 71 въпроса с 147 
възможни отговора. За по-пълна и точна характеристика на изучаваните фактори към 
статистическите методи се прибавиха и математически, под форма на специално 
разработени коефициенти. 

Силата на действие на стресогенните фактори бе определена в три степени, като се 
присъждаше и съответна балова стойност: силно действие – бал 1.0, средно – бал 0.5 и 
слабо – бал 0.1. За всеки вид и група стресогенни фактори бе изчислен групов коефициент 
на средно претеглена сила на действие, вариращ между 0.1-1.0 /силното действие от 0.7-
1.0, средното от 0.4-0.6 и слабото от 0.1-0.3. Това даде възможност да се разработят 
съответни зависимости, профили, рангово подреждане на факторите и други. 
 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
 От всички групи фактори, тези на обществено-икономическата среда имат най-
силно действие /коефициент = 0.7-0.9/, като той е ясно изразен при учителите. Най-високи 
стойности на средно претеглена сила на действие имат стресогенните фактори: нисък 
жизнен стандарт /К=0.898 при лекарите и К=0.954 при учителите/. Следват факторите 
“икономически застой” /К=0.931/, “голяма престъпност, насилие и агресия” /К=0.927/, 
“неудачи в здравната реформа” /К=0.851/, “голяма безработица” /К=0.769/ при лекарите и 
/К=0.916/ при учителите и други. 
 Подреждането на тези фактори по сила на действие позволява да се оформят 
професионални профили на двете професии /Фиг.1/. 
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Фиг.1.  Професионален профил на силата на действие на факторите на обществено- 
             икономическата среда при лекари и учители 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Фактори 
 
1. Политическа нестабилност  8. Етнически проблеми в обществото 
2. Икономически застой   9. Нарастваща наркомания, алкохолизъм  
3. Нисък жизнен стандарт       и проституция 
4. Голяма безработица   10. Ненаказаност на извършените  
5. Голяма престъпност, насилие        престъпления 
      и агресия 
6. Неудачи в здравната реформа  
7. Неудачи в образователната реформа  

 
 Изчисленият групов коефициент на средно претеглена сила на действие на тази 
група фактори за лекарите е 0.775, а за учителите – 0.834 /Р<0.001/. 
 Семейните стресогенни фактори имат средно по сила действие в сравнение с 
наблюдаваните група фактори. С най-висок коефициент на средно претеглена сила са 
факторите: “наличие на финансови проблеми в семейството”, “грижи за деца и близки”, 
“наличие на безработни в семейството”. Техният групов коефициент за лекарите е 0.540, а 
за учителите 0.512, като различията са сигнификантни /Фиг.2/. 
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Фиг.2.   Групов коефициент на средно притеглена сила на действие на факторите на 
семейната среда при лекарите и учителите 
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 Стресогенните фактори, свързани с професията също имат средно по сила 
действие. С най-висок коефициент на средно претеглена сила на действие е фактора 
“несъответствие между вложения труд и възнаграждението” /0.683 за лекарите и 0.779 за 
учителите/. 
 Друг коефициент на средно претеглена сила на действие на тази група фактори е 
0.384 за лекарите и 0.461 за учителите /Р<0.05/. 
 Стресогенните фактори на работната среда най-често са свързани с условията на 
труда /35-40%/, със съдържанието на труда /55-60%/ и с промените в сферата на труда /8-
10%/. 
 С най-силно стресогенно действие сред тях се открояват психологическите фактори 
на работната среда, които имат групов коефициент на средно претеглена сила на действие 
0.584 за лекарите и 0.627 за учителите /Р<0.05/. Водещ фактор сред тях е “липса на баланс 
между оценките за служебните възможности и извършената работа” К=0.756 за лекарите и 
0.759 за учителите.  
 Факторите свързани с организацията на работния процес имат групов коефициент 
на средно претеглена сила значително по-висок при лекарите /0.454/ в сравнение с 
учителите /0.390/ Р<0.05. Тези данни потвърждават по-голямата сложност и отговорност 
на лекарския труд. 
 Най-слабо е стресогенното действие на физическите фактори на работната среда 
/групов коефициент 0.384 за лекарите и 0.461 за учителите Р<0.05/. 
 Сравнителният анализ за силата на действие на отделните групи стресогенни 
фактори показва, че с най-силно действие са факторите на обществено-икономическата 
среда, следвани от психологическите фактори на работната среда и семейните фактори 
/Фиг.3/. 
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Фиг.3.  Професионален профил на силата на действие на отделните групи 
стресогенни фактори при лекари и учители (общо) 

 

 
 
 
Относителните дялове  на силното, средно и слабо действие на стресогенните 

фактори се различават при двете професионални групи. Силното е по-изразено при 
учителите /Р<0.05/, средното при лекарите /Р<0.05/, а слабото има еднакви стойности при 
двете групи /Фиг.4/. 
 
 
Фиг.4.  Относителни дялове на силното, средно и слабо действие на стресогенните 
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Доказа се, че жените определят по-силно действието на всички групи стресогенни 

фактори, в сравнение с мъжете. 
Установи се, че силата на действие на всички стресогенни фактори в по-млада 

възраст /21-30 г./ и при двата пола е по-голяма в сравнение с другите възрастови периоди. 
Аналогични заключения могат да се направят и по отношение на връзката между 

стресогенните фактори и трудовия стаж, но тук липсват ясно очертани зависимости. 
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Силата на действие на стресогенните фактори се влияе от семейното положение, 
като тя е по-изразена при несемейните мъже и жени от двете професионални групи. 

Изяснено бе, че длъжността и местоработата на лекарите влияят при подреждането 
по сила на отделните групи стресогенни фактори /Фиг.5/. 
 
 
 
Фиг.5.  Сила на действие на отделните групи стресогенни фактори при  
             лекари според вида на длъжността и местоработата  

 
 

ИЗВОДИ 
 

1. Независимо,  че  отделните  групи  стресогенни  фактори имат различна  
сила на действие, всяка от тях има, наред с общото и специфично въздействие върху 
определени функции на организма. 

2. Отделните стресогенни фактори не действат изолирано, особено ако тяхното 
действие е продължително, а е налице техния кумулативен ефект. 

3. Жените от двете професии са по чувствителни към дейността на всички видове и 
групи стресогенни фактори. 

4. Установен е професионално детерминиран специфичен профил на стресогенно 
действие на отделните видове и групи стресогенни фактори. 

5. Доказа се, че и  двете изследвани професии са силно стресогенни, като риска за 
получаване на стрес е вложен в съдържанието им. 
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ЛИЧНОСТНИ КОРЕЛАТИ НА БЪРНАУТ-СИНДРОМА 
 

Ценова Бистра  
Д-р по психология, н.с.І ст. - Национален център по опазване на общественото здраве 

 
Съвременната теоретична рамка на бърнаут синдрома интегрира индивидуални и ситуационни 
фактори на базата на модела “работа-личност” с фокус върху съответствието между работещия и 
шест ключови области на работната среда. Съпътстващите развитието на бърнаут личностни и 
организационни характеристики са предмет на изследване при 1000 работещи в сферата на услугите. 
С въпросници наша адаптация са изследвани бърнаут-синдромът (MBI), условията на работа, 
изразяването на гнева, мотивацията за труд и личностни характеристики и ресурси за справяне. 
Анализирани са връзките на бърнаут-измеренията с личностните характеристики. Разграничена е 
спецификата на бърнаут синдрома от близки и сродни състояния. 
Пряко свързани с бърнаут са неудовлетворителните условия на работа и липсващата социална 
подкрепа. Чувството за неефективност е тясно свързано с недостиг на необходимите ресурси. 
Степента на преживявания бърнаут, особено емоционалното изтощение, се модифицира от 
негативния афект, изразяването на гняв и корелира значимо с чувството за кохерентност като 
личностен ресурс. Мотивацията за труд е свързана с чувството за собствена ефективност и 
дехуманизация. Различният профил на бърнаута по професии отговаря на специфичните условия и 
натоварване на работа. Резултатите разкриват индивидуалния бърнаут като преживяване 
специфично в контекста на извършваната работа, модифицирано от определена “предразположеност” 
и наличните ресурси за справяне. Установените зависимости позволяват по-бързо да се разпознаят 
първите стадии на бърнаут, което е решаващо за да се потърси подходяща помощ. 
 

PERSONALITY CORRELATES OF THE BURNOUT SYNDROME 
 

Bistra Tzenova, Ph.D., NCPHP 
 
Abstract. The contemporary theoretical framework of burnout research integrates explicitly both individual 
and situational factors with underlying model of job-person fit focuses on the degree of match between the 
person and six key areas of work life. Pursuing burnout development personal and organizational character-
istics are studied with 1000 subjects employed in service. The survey includes questionnaires adapted to re-
veal burnout experience (MBI), working condition, trait anger and its expression, work motivation and per-
sonal coping resources. Distinction of burnout phenomenon from related constructs is specified and Burnout 
relationships with personality variables analyzed.  
Burnout is predicted by dissatisfying working conditions and lack of social support and resources. Dimin-
ished personal accomplishment correlates closely with the lack of personal resources needed for work fulfill-
ment. Burnout degree especially emotional exhaustion is modified by negative affect, anger expression and 
correlates significantly with the sense of coherence. Work motivation is directly associated with the sense of 
effectiveness and cynicism. Occupational differences in burnout profile correspond to different workload and 
conditions. Individual burnout is revealed as specific experience in the context of work done modified by cer-
tain personal ‘proneness’ and available coping resources. The established relationships are helpful to identify 
early burnout stages, which is decisive for obtaining appropriate help. 
Key words: burnout, resources, sense of coherence, work motivation, anger expression 
 
 

1. Специфика на бърнаут-синдрома 
Бърнаут е индивидуално преживяване, което е специфично в контекста на работата. 

Разбирането на спецификата на бърнаут синдрома изисква разграничаването му от близки 
и сродни състояния като (не)удовлетвореност от работата, стрес, депресия, лошо 
психично здраве, психично насилие, погълнатост от работата. 

Бърнаут е свързан с повишена тревожност и депресия, но не е идентичен с тях. За 
разлика от депресията, която се разпространява върху всички области от живота на 
индивида, бърнаут е специфичен проблем свързан с трудовата дейност и среда. Бърнаут е 
по-тясно свързан с работата и специфичната среда, отколкото общата депресия. 

Анализът на различните концепции за бърнаут показва 5 общи елемента на бърнаут 
феномена: 1.Преобладаване на дисфорични симптоми като умствено или емоционално 
изтощение, умора, депресия; 2. Ударение по-скоро върху психологични и поведенчески 



симптоми, отколкото върху физически; 3 Бърнаут симптомите са свързани с работата; 4. 
Симптомите се проявяват в “нормални” хора, които не са имали никаква психопатология 
преди това; 5. Понижената ефективност и производителност на работата е следствие от 
негативни нагласи и поведения. 

Повечето от тези елементи присъстват в диагнозата на професионално обусловената 
неврастения (СЗО 1992) използвана като психиатричен еквивалент на бърнаута. 
Установено е, че бърнаут-оценките по скалата МВІ разграничават достоверно 
психиатрични пациенти с диагноза от пациенти с други психични разстройства, които са и 
с изразен патологичен профил [18]. 

Бърнаут е тясно свързан с неудовлетвореността от труда, корелационните 
коефициенти са от ранга на 0.40 – 0.52, но спецификата на тази връзка все още няма 
еднозначен отговор: бърнаут ли кара хората да са неудовлетворени от работата си, или 
спад в удовлетвореността е прекурсор на бърнаут. Или напротив, и бърнаут-синдромът и 
неудовлетвореността от работата (НУР) се причиняват от друг фактор като лошите 
условия на труд.  

Изтощението става причина за действия за отдръпване (емоционално и мислено) от 
собствената си работа като начин за справяне с пренатоварването. Работещият вече не е 
способен да се ангажира нормално с работата си. 

Деперсонализацията е опит за създаване на дистанция между професионалиста и 
хората, за които се грижи, като се игнорират качествата, които го правят уникален и 
ангажиращ се. Дистанцирането е непосредствена реакция на хората при изтощение и 
когато се чувстват обезкуражени. Трудова ситуация с хронични надвишаващи 
възможностите изисквания, водещи до изтощение и или цинизъм е пагубна за чувството 
на успех и ефективност в работата.  

Чувството за неефективност е тясно свързано с недостиг на необходимите ресурси и 
възниква и независимо от изтощението. 

В динамиката на бърнаут се установява последователност от поява и увеличаване на 
изтощението към развитие на цинизъм, което се потвърждава от установените в наши и 
чужди изследвания значими корелационни връзки между тези измерения. Връзката с 
намалената ефективност обаче не е ясна, т.е. третото измерение на бърнаут се развива 
едновременно с първите две и затова невинаги в емпиричните изследвания се установяват 
достоверни корелации с дехуманизацията. Освен това бърнаут е самозахранващ се, като 
чрез отрицателно влияние върху взаимодействията на работното място и изпълнението на 
работните задачи причинява увеличаване на междуличностните конфликти и повлиява 
отрицателно семейните отношения на засегнатите 

Значимостта на бърнаута за индивида и работното място се корени във връзките му 
с такива последствия като: А) постижение, производителност, отсъствия, текучество, 
понижаване на удовлетвореността от  и чувството на принадлежност и обвързаност с 
работата и Б) здравно състояние. 

Измерението емоционално изтощение е прогностично за свързаните със стреса 
здравни последствия и физиологични промени при траен стрес и различни форми на 
злоупотреба с психоактивни вещества.  

Връзката на бърнаут с психичното здраве е по-сложна. Той е свързан с основно 
свойство на личността невротизъм и психиатричния профил на свързаната с работата 
неврастения. От една страна, самият бърнаут е форма на лошо психично здраве, а от друга 
причинява психични дисфункции като ускорява отрицателни ефекти като тревожност, 
депресия, понижена себеоценка и т.н. При анализа на регистрираните оплаквания трябва 
да се вземат под внимание личностните особености и свързани с мотивацията фактори, 
тъй като те могат да променят причинно-следствените връзки.  

2. Ситуационни фактори и бърнаут. След  25 г. изследванията с фокус върху 
ситуационните фактори, първични корелати на феномена, съвременната теоретична рамка 
на бърнаут синдрома [1, 14, 15, 16, 22, 23] ясно интегрира индивидуални и ситуационни 



фактори на базата на модела “работа-личност” с фокус върху съответствието между 
работещия и шест ключови области на работната среда: трудово натоварване, контрол, 
(въз)награждаване, общност, справедливост и ценности, които внасят различни 
перспективи във взаимодействието на хората със ситуацията им на работа. Тези шест 
области от живота в дадена организация са рамката на предшестващите развитието на 
бърнаут организационни характеристики. Колкото по-голямо е хроничното 
несъответствие, толкова по-голяма е вероятността от възникване на бърнаут, който на 
свой ред води до редица отрицателни последствия за индивида и организацията, т.е. 
бърнаут е значим медиатор на причинната връзка . Особено внимание заслужава 
продължителността на действащата емоционална връзка на хората с работата им [28, 10, 
13, 18].  

Недостатъчно контрол върху необходимите за изпълнението на работата ресурси, 
вкл. пълномощия, е свързан с неефективност и намалена работоспособност. 
Комбинацията от липса на възможност за контрол и стрес води до обща пасивност, 
депресия и психосоматични оплаквания, даже когато работникът не желае да има контрол 
на работното място [11]. Изследванията на взаимодействията на тези шест области с 
трите измерения на бърнаут показват централното значение на ценностите като медиатор 
за другите области от живота на организацията. Вследствие на тези кризи се разрушава 
връзката с работата, която хората си изграждат. 

3. Индивидуални фактори и бърнаут 
От всички изследвани демографски показатели възрастта е най-последователно 

свързана с бърнаута – по-висок бърнаут при младите в сравнение с 30-40 годишните в 
западни изследвания, и най-често положителна еднопосочна, макар и слаба връзка между 
бърнаут и възраст у нас [2, 5].  

Стереотипи, свързани с ролята на половите различия (по-високо изтощение при 
жените и по-изразена дехуманизация при мъжете) може да отразяват преплитането на пол 
с професия: медицинските сестри са предимно жени, а в полицията работят повече мъже. 

Има данни, че по-високото образователно ниво е свързано с по-високи оценки по 
бърнаут скалите. Интерпретацията не е еднозначна, тъй като по-високото образование 
обикновено се съчетава с професията и статуса, поемането на повече отговорности и стрес 
при изпълнението им, по-високите очаквания и съответно по-изразена неудовлетвореност 
при неизпълнението им.  

Личностни характеристики и бърнаут [14, 23, 25, 27] 
Традиционно фокусът при диагностичната оценка на личността е върху измерването 

на такива черти като невротизъм, тревожност, екстраверсия, потребност от постижение, и 
други, индивидуалните различия в изразеността на които са важни определящи 
поведението на човека фактори. Изследванията върху типологията на предразположените 
към по-голям риск от развитието на бърнаут синдром показват напр., че индивиди с по-
ниски равнища на личностна устойчивост/ твърдост (hardiness концепцията по S. 
Kobasa), изразяваща се във включеност в ежедневни дейности, чувство на контрол над 
събитията и възприемчивост към промени, са с по-високи оценки по бърнаут. 

Бърнаут е по-висок при индивиди с по-ясна външна локализация на контрола, 
приписващи причината за събития и постижения на влиятелни други хора, съдбата или 
шанса, отколкото при индивиди с вътрешна локализация на контрола, вярващи че 
причината са собствените способности и усилия. 

Подобни са резултатите по отношение на стила на справяне (coping). Индивидите с 
бърнаут синдром се опитват да преодоляват стресиращите събития по пасивен начин, по-
скоро защитен. Активното справяне кореспондира с измерението ефективност. В някои 
изследвания и трите измерения на бърнаут се оказват свързани с по-ниска себеоценка [25]. 

При изследване на основни личностни свойства по модела на “голямата петорка” 
(Big Five) e установена връзка на бърнаут и измерението “невротизъм”, включващо 
тревожност, враждебност, депресия, и уязвимост. Изтощението е свързано и с тип А 



поведението, с начин на живот при вечен недостиг на време, съревнователност и 
враждебност и извънредна потребност от контрол върху заобикалящата среда и събития. 
Налице са индикации, че индивиди, които са по-скоро “чувстващи типове” отколкото 
“мисловни” (по модела на Юнг) са по-предразположени към бърнаут, специално 
дехуманизация и цинизъм. 

Психично по-здрави и стабилни в юношеската си възраст и ранното детство хора са 
по-склонни да постъпват и остават на работа с повишени междуличностни изисквания 
(емоционално натоварващи роли на помагащи или професии, работещи с хора в стрес) и 
са с по-голяма отдаденост и удовлетвореност от работата си [18]. 

Хората се различават по отношение на нагласите и очакванията си към работата, 
както по отношение на същността й (вълнуваща, предизвикателна), така и по вероятността 
за постигане на успех. Приема се, че високите очаквания карат хората да работят 
прекалено много и така водят до изтощение и цинизъм. 

Личностни ресурси и подходът на салутогенезата 
Докато знанията за патогенетичното влияние на трудовото натоварване и условията 

на работа са значителни по обем, то за укрепващите здравето условия и процеси - в 
смисъл на изследване на ресурсите, предотвратяващи заболявания или улесняващи 
справянето с тях - се знае много по-малко. Централният въпрос за ресурсите гласи: Как и 
защо хората остават здрави въпреки множеството рискови натоварвания, докато други 
хора се разболяват? За този подход при изследване на физическото и психично здраве 
Антоновски (1979) въвежда понятието "салутогенеза". С прехода от изследване на 
натоварването към изследване на ресурсите се променя и разбирането на понятието 
здраве, чието равнище се определя от баланса между променящите се във времето и по 
стабилност рискови и протективни фактори.  

От гледна точка на салутогенезата и изследването на ресурсите основният въпрос е 
какви "вътрешни" (индивидуални/ личностни) и "външни" (социални или 
организационни) ресурси са на разположение на личността или могат да бъдат подобрени, 
за да се справи индивидът със стреса, да издържи на натоварването и запази здравето си 
без да се разболее. Като организационни или ситуативни ресурси се изследват 
възможностите за контрол над ситуацията (степени на свобода за вземане на решение и 
автономност) и социалната подкрепа. Личностните здравни ресурси са относително 
устойчиви, привични, но същевременно пластични конфигурации от действия и системи 
от убеждения (също и личностната устойчивост), които заедно със социалните ресурси 
представляват генерализираните източници на съпротива, т.е. всички способности на 
човека да се справя конструктивно с всякакви натоварвания и напрежения. Те обхващат 
както компетентност за решаване на проблеми, себеидентичност, така и имунните 
потенциали и системите за социална подкрепа [21, 27].  

Гняв и негативен афект 
Като комплексни психобиологични състояния емоциите имат феноменологични и 

физиологични свойства. Интензивността им влияе върху мотивацията, поведението на 
справяне с трудности и психичното здраве.  

Душевните състояния гняв и ярост се различават само по степен и днес често се 
обозначават като "отрицателен афект". "Раздразнителността / предразположеността" като 
диспозиция към ядосване се дефинира от гледна точка на индивидуалните различия в 
честотата, колко пъти хората се ядосват или изпадат в ярост за определен отрязък от време 
[24]. "Предразположеността" към гневни реакции обединява: а) фактор "гневен 
темперамент" или "импулсивност", описващ индивидуалните различия да се реагира 
бурно изобщо, и б) "чувствителност", т.е. гневно реагиране в ситуации с фрустрация и / 
или отрицателна оценка и критика на личността или извършеното от нея (напр. 
“Побеснявам, когато ме критикуват пред други. Индивидите с високи оценки се ядосват 
по-често и по-силно при най-различни провокиращи ситуации [24]. При тях се установяват 
по-силна обща тенденция, да изразяват и да потискат яростта си при провокация, както и 



два до четири пъти по-често свързани с гнева физиологични симптоми в сравнение с 
индивидите с ниски оценки. Отрицателни събития като неуспех имат по-изразено 
катастрофално влияние при предразположените към гняв индивиди, които са и с по-
високи нива на тревожност.  

С цел разкриване на предразположените към по-голям риск от развитието на бърнаут 
синдром индивиди са изследвани няколко личностни ресурси и мотивацията за труд при 
различни социални професии. 

4. Методи  
Обект на проучването са 1000 работещи в сферата на услугите: учители от 

общообразователни училища и техникуми, болничен персонал, обслужващ персонал от 
детски социално-здравни заведения, фармацевти, телефонистки, изследвани в периода 
между 1991 и 2003 г. 

Използвани въпросници: 
1) Бърнаут. За целите на изследването е адаптиран най-широко използваният 

въпросник на Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI), включващ 22 въпроса, с 3 
подскали: "Емоционално изтощение" (ЕИ); "Дехуманизация" (ДХ) - безразличие и 
цинизъм по отношение на зависимите от професионалиста хора; "Работоспособност" (Р) - 
чувство на субективна компетентност и ефективност (честота ) [17, 3]. 

2) Личностни ресурси и характеристики 
• Чувство за кохерентност 
Основен личностен ресурс е чувството за съгласуваност по Антоновски (sense of 

coherence, SOC), изразяващо трайна увереност, че произходящите събития са обясними и 
предвидими, управляеми, и че си струва човек да се занимава и ангажира с тях 
(значимост, личностен смисъл). За целите на изследването е адаптиран въпросникът на 
Антоновски, състоящ се от 29 айтема със 7-степенна скала на отговорите, групирани в три 
подскали: структурираност, управляемост и личностна значимост [26]. 

• Социалната интеграция на личността е определена с 3 въпроса с 5-степенна скала 
на отговорите [2].  

• Изразяване на гнева. Застрашеността от гневене е определена с помощта на вече 
утвърден в практиката въпросник на Спилбъргър STAXI [24], конструиран за оценка на 
гнева като емоционално състояние и индивидуалните различия в предразположеността 
към гневни реакции като личностна черта (раздразнителност), адаптиран за целите на 
изследването (44 въпроса с 4 степенна скала на отговорите, групирани в 8 подскали). 

• Мотивация за труд – изследвани са трудовияг морал и мотивацията за майсторство 
(6 и 8 въпроса с 5 степени) с апробиран по-рано въпросник [7]. 

3) Съществуващите и желани условия на труд са оценени с помощта на профилна 
конструкция от 31 двойки противоположни понятия със 7-степени на скалата [2, 5].  

Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на програмния пакет 
SPSS – 10.0. и се състои от вариационен и честотен анализ, дисперсионен и корелационен 
анализ. Извършена е и психометрична проверка на използваните методики. Адаптациите 
на въпросниците са с добри показатели за вътрешна консистентност – коефициент алфа по 
Кронбах.  

5. Резултати и обсъждане 
Изследванията ни върху разпространението на бърнаут през последните 14 год. 

показват, че ранни и средни стадии на бърнаут са широко разпространени сред учители, 
медицински и друг обслужващ персонал, което е показателно за риск от бързо изтощение, 
демотивиране и текучество [2, 4, 5, 6, 8]. Различният профил и изразеност на измеренията 
на бърнаута по групи професии отговаря на специфичните условия и натоварване на 
работа, както е представено в таблица 1.  

Таблица 1 
Характеристика на изследваните извадки по професия, брой, средна и възраст и 

процент висока изразеност на бърнаут измеренията (честота) 



ГРУПА Брой Възраст 
(год.)  

Бърнаут измерения 
ЕИ ДХ РА* 

Учители СОУ  401 44 34.1 17.4 26.4 
Учители техникуми   99 43 16.3 6.1 20.8 
Учители НМУДУЗ   45 37 20.5 5 40 
Медицински сестри  71 34.8 34.4 18.7 27.4 
Персонал МБАЛ   55 37.18 35 38 11 
6 социални заведения ДМД  143 41.52 26 12 40 
Фармацевти   111 43 36.8 15.4 27.4 
Телефонистки   46 36 25.2 5.4 18 
* РА – намалена работоспособност, НМУУЗ – Национална мрежа училища утвърждаващи здраве 

Тази картина се допълва от последното изследване на качеството на живот в 
Европа, показващо, че индексът на удовлетвореност от живота в България е много по-
нисък, отколкото в страните от ЕС, а по индекса на чувство за щастие делим едни от 
последните места за всички 32 изследвани страни [20]. 

Анализът на връзките на бърнаут измеренията със социалната подкрепа и чувството 
за кохерентност при изследваните професионални групи (таблица 2) показва, че 
недостигът на личностни ресурси е свързан с по-изразено изтощение, дехуманизация и 
намалена работоспособност при учители и фармацевти. Медицинските сестри с по-високо 
изтощение (повече от 1/3 от изследваните) търсят по-често социална подкрепа като начин 
за преодоляване на стреса. Социалната желателност на поведението е свързана главно с 
по-ниска оценка на работоспособността. 

Таблица  2 
Корелации на бърнаут измеренията с личностни ресурси по професии 

Показатели  
Бърнаут 

Социална 
подкрепа 

Чувство кохе-
рентност   

Социална 
желателн. 

Емоционално изтощение    
Учители СОУ  -.060 .-37*** .05 
Учители техникуми -.23* -.48*** -.01 
Учители НМУДУЗ .39*   -   - 
Медиц. сестри .55** .12   - 
Фармацевти -.24*** -.37*** .10 
Телефонни оператори .008   - .117 
Дехуманизация    
Учители СОУ  -.06 -.32*** .10 
Учители техникуми -.36*** -.41*** .12 
Учители НМУДУЗ .15   -   - 
Медиц. сестри .23 .26   - 
Фармацевти -.06 -.28*** .26*** 
Телефонисти .166   - .187 
Работоспособност    
Учители СОУ  .18*** .27*** -.20*** 
Учители техникуми .06 .15 -.26** 
Учители НМУДУЗ .20   -   - 
Медиц. сестри -.06 .32**   - 
Фармацевти .22** .38*** -.09 
Телефонисти -.016   - -.345* 

Забележка. Нулите са изпуснати за краткост. -  в извадките не са проведени 
изследвания на тези характеристики 

Използваните скали за определяне на гнева и изразяването му се характеризират с 
добра вътрешна консистентност (коефициенти алфа, таблица 3). При изследвания 
медицински персонал гневът като личностна черта, както и изразяването му, особено 



навътре, е свързан преди всичко с бърнаут измеренията изтощение и дехуманизация 
(таблици 3 и 4), т.е. индивидите с по-силен отрицателен афект и склонност към 
изразяването му са по-застрашени от развитие на бърнаут-синдрома. 

Таблица 3 
Корелация на бърнаут с гнева и личностните ресурси при 68 медицински сестри; 

Коефициенти алфа по Кронбах 
Скали  
Изразяване на гнева 

Алфа 
коеф. 

Б Ъ Р Н А У Т 
ЕИ  ДХ  РА Индекс 
.813  .641  .824 

Реакция 
Предразположеност 
Импулсивност 
Чувствителност 
Навътре 
Навън 
Контрол 
Изразяване 

.860 

.780 

.656 

.634 

.608 

.670 

.785 

34** 
17 
03 
29* 
23* 
18 
19 
-00 

23 
16 
12 
12 
07 
-12 
-07 
04 

-21 
-19 
-23 
-14 
01 
-10 
36** 
-37** 

36** 
24 
15 
25 
15 
09 
-02 

12 
* достоверност на корелацията на ниво р = 0.05,   **  ниво р = 0.01 
Освен това неблагоприятни психосоциални условия и онеправдаване на работното 

място се отразяват върху измерението дехуманизация – свидетелстващите за 
предпоставки за психично насилие на работа са с по-добро разбиране за проблемите на 
другите хора, по-съчувстващи (таблица 4). Хроничните неразрешени конфликти с другите 
на работното място са особено деструктивни и водят до негативни емоции, постоянно 
чувство на фрустрация и враждебност. Когато няма еднозначни критерии за оценяване и 
повишение се получава сериозно несъответствие и чувство за несправедливост. 

Таблица  4. 
Интеркорелация на бърнаут и личностни характеристики в МБАЛ (n 55) 

Чувство за кохерентност  Възр. Стаж ЕЕ ДХ РА Б-инд. 

Структурираност ,136 ,111 -,187 ,010 ,279 -,193 
 ,324 ,421 ,171 ,942 ,039 ,158 
Управляемост -,143 -,140 -,271 -,030 ,399 -,300 
 ,299 ,308 ,046 ,826 ,003 ,026 
Значимост ,214 ,198 -,512 -,473 ,180 -,558 
 ,117 ,147 ,000 ,000 ,189 ,000 
Предпоставки за психично насилие ,103 ,172 -,150 -,298 ,071 -,250 
на работното място ,460 ,212 ,279 ,028 ,611 ,068 

Забележка. Маркирани са статистически достоверните корелации  р < 0.05 
Мотивацията за труд кореспондира с развитието на бърнаут като трудовият морал 

(обвързаност с работата и чувство на дълг) мотивацията за майсторство и постигане на 
успех въпреки трудностите се свързани с по-висока работоспособност и по-ниска степен 
на цинизъм и отчуждение, но могат да доведат и до изтощение, когато многото усилия не 
водят до желаните резултати (таблица 5). 

Таблица 5 
Корелации на бърнаут измеренията с мотивацията за труд  по професии. Алфа в СОУ. 
Показатели  
Бърнаут  (Алфа Кронбах) 

Трудов 
морал (.599) 

Майстор-
ство (.679) 

Емоционално изтощение  (.813)   
Учители СОУ -  .057 -.080 
Учители техникуми  .176* -.116 
Фармацевти  -.026 -.168** 
Телефонистки .157 .116 



Дехуманизация   (.729)   
Учители СОУ -  -.136** -.102 
Учители техникуми  -.005 -.218* 
Фармацевти  -.146* -.147 
Телефонисти  .159 .104 
Работоспособност   (.766)   
Учители СОУ -  .279*** .246*** 
Учители техникуми  .148 .147 
Фармацевти -  .176* .254** 
Телефонисти - .383* .464** 

* p < 0.05    ** p < 0.01   *** p < 0.001 
Съществуващите условия на работа (напрегната, бърза, еднообразна, опасна, тежка, 

неопределени изисквания, без движение, без мислене, уморителна, самотна, потиска, на 
течение, лошо платена, проста, ниска квалификация)  обясняват 28 до 54% от вариацията 
на емоционалното изтощение при учители и фармацевти, 12 до 31% от вариацията 
дехуманизацията и 25% от субективната ефективност. Анализът на личностните ресурси 
като предиктор на бърнаут в същите извадки показва, че чувството на кохерентност 
отговаря за 16 до 35% от вариацията на изтощението, за 10 до 15% при дехуманизацията и 
до 20% за субективната успешност. 

Заключение 
Бърнаут синдром може да настъпи при всички хора, които са силно свързани с 

работата, въпреки че с по-голяма честота се среща сред “помагащите” професии. 
Причините му са разнообразни: индивидуални нагласи и претенции, невярна представа и 
себеоценка, недостатъчна способност за балансиране между професия и ежедневие, 
определена “предразположеност” или организационна култура и натиск. Независимо от 
изясняването на водещите причини в отделните случаи, от решаващо значение 
разпознаването на първите стадии и активното търсене на адекватна помощ [26, 27]. 
Затова е необходимо издаването и популяризирането на достъпни кратки ръководства за 
работодатели и работещи. 
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Ще бъдат представени резултати от международното изследване „Онкологичен скрининг на 
маточната шийка в България и Румъния: психосоциални аспекти и здравни системи”, проведено от 
Научен център „Психология и здраве” в България и от Изследователски център по психология на 
здравето, Университет Babes-Bolyai, Румъния. Изследването проследява ролята на психологически, 
когнитивни и социални фактори, оказващи влияние върху поведението на профилактика на жените 
при рак на маточната шийка. Проведени са 35 полу-структурирани интервюта с жени, записани и 
транскрибирани дословно и подложени на качествен анализ по метода на феноменологичен 
интерпретативен анализ, с помощта на софтуер за качествена обработка на данни Atlas.ti. Ще бъде 
обсъдена ролята на психологическите бариери пред профилактиката, които заедно със структурните 
бариери влияят върху поведението на скрининг. Ще бъдат представени психологически фактори, 
имащи отношение към профилактиката, като: знанието за заболяването и профилактиката му, 
нагласите към лекаря и системата за здравеопазване, преживяванията при посещения на гинеколог, 
ценността, приписвана на здравето, възприемането на лекаря като авторитет по отношение на 
здравето и приписване на отговорността за профилактиката. Резултатите от изследването ще бъдат 
приложени при подготвянето на образователни инициативи, целящи повишаване мотивацията на 
жените за включване в програми за профилактика на рак на маточната шийка, както и при 
разработване на и повишаване ефективността на подобни програми. 
 
Results from the international project “Psychosocial and Health systems Dimensions of Cervical Cancer 
Screening in Bulgaria and Romania”, conducted by the Health Psychology Research Center in Bulgaria and 
by the Research Center of Health Psychology, Babes-Bolyai University, Romania, will be presented.  The 
study examines the role of psychological, cognitive and social factors influencing women’s behaviour 
regarding cervical cancer prevention.  Thirty-five semi-structured interviews with women were conducted. 
They were tape-recorded and transcribed verbatim and analysed according grounded theory methodology, 
using Atlas.ti qualitative data analysis software.  The role of the psychological barriers towards prevention 
which influence screening behavior together with structural barriers will be discussed. Psychological factors, 
influencing the attitude towards prevention, will be presented: knowledge about the disease and methods for 
prevention; attitudes towards doctors and the healthcare system; experiences accompanying gynecological 
exams; value attributed to health; perceiving doctors as an authority in regards to health and attributing the 
responsibility for prevention. The results from the study will be applied in the development of educational 
initiatives, aiming at raising women’s motivation for participation in programs for cervical cancer 
prevention, as well as in the development and the increasing of the effectiveness of such programs. 
 
 
Въведение 

Заболеваемостта от рак на маточната шийка в България се е повишила от 14.60 на 
27.23 (на 100,000 жени) от 1980 до 2002 г., а смъртността – от 3.38 на 7.45 (на 100,000) от 
1980 до 2002 г. [10]..  Докато у нас през последните две десетилетия заболеваемостта и 
смъртността от рак на маточната шийка се увеличават, то в Западна Европа тези 
стойности стабилно се понижават [1,2,7]. Причините за това се обясняват най-вече с 
отсъствието на мащабни и ефективни програми за скрининг [9].  

Трансформирането на здравната система оказва влияние върху наличието и 
достъпността на онкологично изследване на шийката на матката. До края на 80-те години 
скринингът на рак на маточната шийка е бил организиран централизирано от здравните 
институции и се е провеждал масово, често по работните места. Понастоящем скринингът 
е опортюнистичен, т.е. без спазване на огранизирана и централно регламентирана 
програма. Определящите фактори за провеждане на профилактика на рака на шийката на 
матката сега са социално-икономическите фактори, информираността и собствената 
инициатива на жената, която трябва да поиска да й бъде направена цитонамазка. Това е 



следствие от съществената промяна по отношение на отговорността за собственото здраве 
– преминаване от колективна към предимно индивидуална отговорност. Сложността на 
ситуацията в България радикално променя изискванията спрямо поведението и 
активността на личността в условията на новата здравна система.   

Натоящият доклад ще представи част от резултатите получени от изследването 
„Онкологичен скрининг на маточната шийка в България и Румъния: психосоциални 
аспекти и здравни системи”.  Изследването се провежда от Научен център „Психология и 
здраве” в България, от Изследователски център по психология на здравето към 
Университета Babes-Bolyai University в гр. Клуж-Напока, Румъния, в партньорство с 
EngenderHealth, САЩ, като е финансиранo от Фондация Бил и Мелинда Гейтс.  

Психосоциалната част на това изследване използва теоретични модели от областите 
психология на здравето и промоция на здравето, които целят да предвидят поведението 
на участниците в скрининга на базата на психологически, когнитивни и социални фактори 
[4,5,8]. Това позволява разработване на теоретично обосновани програми, които да 
повишат и стимулират участието на жените. Анализът на здравните системи, който също е 
включен в изследването, цели да идентифицира ключовите елементи на здравната 
система, необходими за ефективно осъществяване на грижите по отношение 
профилактиката и лечението на рака на маточната шийка.  

В държавите с добре организирани и функциониращи от десетилетия програми за 
скрининг на рак на маточната шийка посещаемостта на жените на профилактични 
прегледи постоянно нараства в резултат на работата на множество здравни специалисти от 
различни области [9]. От огромно значение е работата на психолозите, които изучават 
факторите, препятстващи или мотивиращи жените да участват в скрининговата програма. 
Задача с изключителна важност пред психолозите е да се разберат преживяванията, 
нагласите и поведението на жените с оглед мотивирането им за участие в програмите за 
скрининг.  
 
Методология 

Психосоциалната част от изследването се състои от представително изследване на 
1099 жени, използващо структуриран въпросник, както и от полу-структурирани 
интервюта с жени, върху които ще се спрем в настоящия материал. Първоначално бяха 
проведени 35 полу-структурирани интервюта с жени от 20 до 69 години, живеещи в 
София и различни малки и големи градове в страната. Тяхната цел беше да се разбере 
отношението на жените към здравето, преживяванията им по време на скрининг за рака на 
маточната шийка, нагласите и очакванията им по отношение на скрининга и мнението им 
за бариерите пред скрининга в контекста на настоящото състояние на здравната система. 
На участниците бе гарантирана анонимност и всички имена използвани в доклада да 
псевдоними. Интервютата бяха записани и транскрибирани дословно, като бяха обект от 
една страна на самостоятелен качествен анализ, а от друга послужиха за оформяне на 
структурирания въпросник. Интервютата бяха анализирани с помощта на методи за 
качествен анализ на данни в областта на психология на здравето, [6] и чрез използване на 
софтуер за качествен анализ на данни Atlas.ti  [3].  
 
Резултати 

Всички проведени интервюта (полу-структурирани и структурирани) илюстрират 
сериозните бариери, пред които са изправени жените, които търсят достъп до скрининг за 
рак на шийката на матката. Освен огромното значение на структурните бариери като 
липса на направления, неуточнената отговорност за скрининга в административната 
уредба, чакането на опашки, финансова недостъпност и др., произтичащи от 
трансформацията на здравната система, се установява и влияние на психологически 
фактори като знание за заболяването и профилактиката му; нагласи към профилактиката, 
лекаря и системата за здравеопазване; преживявания при посещения на гинеколог; 



ценност, приписвана на здравето; възприемане на лекаря като авторитет по отношение на 
здравето и приписване на отговорността за профилактиката. 

Знание за заболяването и профилактиката му: Като основен когнитивен фактор, 
предопределящ поведението на скрининг, идентифицирахме знанието/информацията 
относно заболяването рак на шийката на матката и методите за профилактиката му. 
Ограниченият достъп до информация се оказват една от основните бариери пред 
ефективната профилактика, тъй като затруднява мотивирането и инициативността на 
жените.  Профилактиката на рака на маточната шийка се възприема единствено като част 
от рутинния профилактичния гинекологичен преглед. Цитонамазката (изследването, което 
е основният начин за предотвратяване на това заболяване) не се идентифицира като 
отделно изследване със собствени цели и функции, като много от жените не са чували 
думата „цитонамазка”. Наблюдава се тенденцията профилактиката да се концептуализира 
от повечето жени като посещение при лекаря при наличието на леки, първоначални 
оплаквания, а липсата на симптоми да се възприема като здраве. Огромната роля на 
знанието и на информираното съгласие за взимане на цитонамазка на жената се 
илюстрира от факта, че след обяснение на процедурата и ползата от нея, повечето жени 
заявяват желание да се изследват. Такова намерение изявяват и няколкото жени, които в 
течение на интервюто откриват, че им е била правена цитонамазка в миналото, но не им е 
казано, че се прави, или не им е обяснено целта на изследването.    

„Ми, ето например, аз... от Вас разбрах... някои неща..., по-специално за тази цитонамазка, 
което аз... така ме заинтригова нали, ше отида. Въпреки че досега са ми казвали 
гинеколози, че съм добре, но ше отида да направа да съм СИГУРНА.” Елена 
Тук ключова роля има и поведението на лекаря, тъй като той/тя се възприема от 

жените като основен източник на информация и авторитет по отношение на здравето. 
Оказва се, че са твърде редки случаите, в които лекарите разясняват подробно целта и 
смисъла на този вид профилактика.  
 

Нагласи към лекаря и системата за здравеопазване: Препятстващи поведението 
на профилактика са доминиращите сред жените негативни нагласи към лекаря и системата 
на здравеопазване. Негативните негласи спрямо лекаря са свързани с взаимоотношението 
лекар-пациент и комуникативните умения на лекаря. Те се отнасят до недостатъчното 
внимание, което се обръща на пациента, недостатъчната отзивчивост, любезност, 
нежеланието да се дава изчерпателна информация на пациента, „недостъпността” на 
лекаря във всеки един момент, включително при спешни случаи и за домашни посещения, 
и комерсиалността на системата. Съответните положителни измерения пък се изтъкват 
като характеристики на личността и поведението на „добрия” (идеалния) лекар. 

Контакта е много важен за мене. Да знам какво ше ми правят. А наш’те доктори 
не обясняват, нищо. Нямат контакт, така със пациентите си, пряк. Биляна 

 
Не, ми не съм я питала, щотоо... така по принцип не са толкова разговорчиви, 
иначее..., не ти отделя толкова внимание за някакви въпроси, гледа така да минеш 
по-бързо. Теодора 

 
ТРЯБВА ДА ОБЯСНЯВАТ. Ами аз така мисля, не знам. Мисля  че лекаря е длъжен, 
защото пациента в тоя момент го гледа в очите, какво ще каже лекаря, нали, 
много е важно да го успокои, нали: „Това е добре, нали, виж така и така е по 
книга”, но не обясняват. Ширин 
Наблюдаваните нагласи към системата за здравеопазване и здравната реформа също 

са силно негативни. По думите на интервюираните жени, “В момента здравната система 
е толкова объркана, че е по-добре човек да не ходи никъде, отколкото да се обърква 
повече.” (Мария). Системата създава само проблеми на пациентите със своята 
нерегламентираност, с липсата на направления, материали и др., с изискванията за 
допълнителни плащания. Негативните нагласи на повечето жени към здравната реформа 



произтичат и от факта, че според тях реформата е причина за промяна на отношението на 
лекарите спрямо пациента. Преди реформата лекарите се оценяват като по-любезни, 
отзивчиви и загрижени за пациента, докато понастоящем се описват като невнимателни и 
ангажирани с финансови мотиви. 

 „...примерно и като чакаш, нали, с още 10-15 човека и слушаш и тяхното мнение, 
как са раздразнени, нали, и всеки със различни ситуации, в които е попадал, малко 
така ти се затвърждава мнението, че не е много редна тая система.” Aлекс 

 
„...изобщо какво да ти кажа и затова мисля, че е страшно измислена система; 
преди имаше някаква отговорност на хората, лекарите бяха по-отговорни, те сега 
просто искат да си водят някакви бележки такива и само да си пишат и те повече 
пишат, отколкото лекуват.” Стефка 

 
„...мога да кажа ЕДНО, че преди да почнат тези “ДЖИПИТА”, преди да почне 
тази ЗДРАВНА РЕФОРМА, лекарите бяха много по-... коректни и по-толерантни с 
пациента, отколкото сега. Защото... всеки гледа... парàта. Много рядко лекар, 
който ... да си обича професията и първо да оправи пациента и след това да му се 
иска пари. Сега всеки първо ти казва “Толкова пари ще ти струва еди-какво си”. 
Просто.., нещо, един вид търговия. Медицината ни стана един вид търговия.” 
Елена 
Преживявания при посещения на гинеколог: Посещението при гинеколог почти 

винаги се съпровожда от негативни емоции. Повечето жени определят гинекологичния 
преглед като неприятен, свързан с психологически дискомфорт, безпокойство, срам, 
неудобство пред мъж-гинеколог (“Ми неудобно, некомфортно може би” Алекс; “Ммм, 
неприятен като всеки женски преглед.” Mария). Това е и една от основните бариери пред 
профилактиката на рака на маточната шийка, идентифицирани от представителното 
изследване със структуриран въпросник (посочена на трето място от 39,9% от 
изследваните лица след бариерите „Лекарите трудно изпращат на изследване, ако не съм 
болна” и „Моят лекар никога не ми е предлагал”). Жените споделят за негативни или 
психотравмени преживявания, свързани с гинекологични прегледи, лечение или 
бременност, които стоят в основата на недоверие и трайна негативна нагласа към 
гинеколога (“Просто като...професия гинеколог, като ми кажат и ми настръхва 
косата.” Mилена). Въпреки това, съпоставяйки неудобството от прегледа с 
необходимостта му и ползата му за здравето, положителната мотивация често надделява 
за реализирането на поведението на профилактика.  

“В крайна сметка това е нещо, което трябва. Дори и да ти е неприятно, го 
изтърпяваш. Колко, колко други неприятни неща ти се случват в живота и трябва 
да ги изтърпиш.” Биляна 
Почти едновременно с дискомфорта на гинекологичния преглед се посочва и страха 

от лоша диагноза като причина за избягването му - основна бариера, идентифицирана и от 
представителното изследване със структуриран въпросник (посочена на пето място от 
34,6% от изследваните лица). Няколко жени споделят като причина за избягване на 
прегледите на силна тревожност при посещаването на лекари и/или болнични заведениял 

“А имам и една (приятелка), която не ходи, а пък е със сериозни проблеми. Има рак 
на кожата. (…) Иначе, общо взето, от страх, не ходи. От страх, от това, което 
ще й кажат. Защото може да не й хареса.” Биляна 

 
“Че ше ми каже нещо лошо и ше се притесна. Викам “Хич да не ходя и да не чувам, 
какво имам, какво нямам. Ей така, да си седа.”. Айсел 
 



“Приближавайки болница, аз получавам сърцебиене, имам чувството че всеки, 
който ме види, в бяла престилка, ме гледа все едно ме гледа  на рентген и вижда, че 
съм болна.” Росица 

 
Ценност, приписвана на здравето: Един от факторите с голямо значение за 

ефективността на профилактиката е ценността, приписвана на здравето. Жените оценяват 
здравето като неотменимо условие за ефективно функциониране и субективно 
благополучие. Тъй като обаче здравето се концептуализира предимно чрез негативното си 
определение като „отсъствие на болест”, стремежа към здраве се актуализира като мотив 
на личността единствено при наличието на болест – физическо неразположение, болка, 
неспособност за изпълнение на социалните роли.  

“Нямам време да си мисля за… за болести или от какво мога да се разболея. 
Защото предимно ми е забързан деня и непрекъснато тичам нагоре-надолу и… 
Мисля за здравето само когато се почувствам малко по-зле, например главата ме 
заболи или някаква настинка хвана.” Tеодора 
 
“Като е болен, какво прави? Нищо не прави. Нито, нито може да работи, ако има 
семейство, не може да си гледа семейството. Нищо, в крайна сметка сме 
поставени на тая земя, пуснати тука, нещо да правиме и да сме здрави. За да може 
всичко останало, нали, да правим.” Биляна 
Възприемане на лекаря като авторитет по отношение на здравето: Лекарят се 

възприема като силен авторитет по отношение на здравето, често като единственото 
компетентно  лице, което трябва да поема инициативата за взимането на цитонамазка и да 
взема решения относно здравето на пациента си. 

„Чувала съм, но съм си мислела, че лекарят всъщност трябва да прецени, нали, дали 
да си направиш цитонамазка, или не.” Aлекс 

 
 „Обикновено ако не знаеш какво ти е, ти не знаеш дали имаш нужда от 
изследване, обикновено лекаря, той, той поема инициативата, той преценява 
дали…” Tеодора 
Много жени смятат лечението за дейност изцяло в приоритетите на лекаря, тъй като 

самите те се считат недостатъчно информирани и непритежаващи професионалните 
знания и опит на лекаря, твърде „невежи”, за да имат участие в лечението си. 

“…но, нали, пак той може би да посъветва, да каже какво трябва да се направи. 
Защото не съм запозната сега, нали, точно какво трябва да е. Да ми предложи 
той, примерно да каже - това и това ще трябва, в смисъл, ТОГАВА, да. Но пък 
сама сега аз и не знам точно какво да поискам.” Aлекс 
Същевременно някои жени споделят недоволството си от подобно негативно 

отношение от страна на лекарите към тях като некомпетентни по отношение на 
собственото си здраве, изразяващо се в неуважение към личността на пациента и 
нежелание да му се обясни здравословносното му състояние на разбираем за пациента 
език:  

„Не може да те гледа тебе като на втора ръка, понеже ти не си специалист, ти 
си лаик. Щом си лаик, втора ръка човек. Значи тази разлика в говора между тях и 
между, нали пациента, аз не искам да ми говори с латински наименования, нито да 
ми говори ТОЛКО строго професионално, в края на краищата това, че аз не съм 
завършила медицина не значи, че съм тъпа. А в повечето случаи те се смятат за 
богоизбрани”.  Росица 

 
“Мислят, според мен си мислят, че това е губене на време и че пациента не трябва 
да бъде информиран и да знае много. Щото не е негова работа Но пък така той не 
ми печели доверието.” Биляна 



В крайна сметка подобно отношение от страна на лекарите става причина за промяна 
в отношението и поведението на жените в позитивна насока, като ги мотивира да четат 
специализирана здравна литература, да се информират, и да бъдат компетентни като 
пациенти по отношение на собственото си здраве: 

“Докато, докато моята бившата лекарка ми каза „Ами, от тука нататък така ще 
е”. Ами чакай, аз със цялото си невежество, невежество по отношение на 
медицината, такава диагноза не съм чула – от тука нататък така ще е. И тогава, 
вече, това може би ме амбицира, да,  това ме амбицира и аз почнах да чета.” 
Пенка  
 
“Трябва да се знае все пак, не може така, да чакаме от лабораторията каквото ни 
кажат, поне елементарни познания трябва да има всеки.” Диана 
Отговорността за поддържане на здравето: Отговорността за поддържане и 

съхранение на здравето се концептуализира от интервюираните жени по един предимно 
колективистичен начин – като отговорност към другите (семейството и децата). Ако се 
разболят, това би препятствало изпълнението на социалните им роли на майка и съпруга, 
която се грижи за семейството, и не само това – болни те биха били бреме за семейството 
си, което ще се наложи да се грижи за тях. Обикновено жената е много по-загрижена за 
здравето на членовете на семейството, отколкото за нейното собствено: 

„Аз примерно се грижа за здравето си предимно за да не създавам грижи на 
околните, не че толкова ме е страх от болести. Трябва човек да бъде отговорен, да 
не създава грижи на околните дори забравяйки за себе си, така мисля.” Стефка 

 
„Значи това да се грижиш е първо за себе си, второ защото,  твоя живот все пак  
има отношение и за живота на другите, а пък аз имам дъщеря. Ако аз се занемаря, 
кой след това нея ще я, нали. Страданията не са, после няма да са само твои, а ще 
бъдат и на близките ти. Главно за, нали, трябва да мислиш според мен за децата 
си, когато мислиш за себе си.” Росица 
Има и жени, които концептуализират отговорността за поддържане и съхранение на 

здравето по индивидуалистичен начин – като отговорност към самите себе си и 
възможност за ефективно функциониране, като самоуважение. Обикновено тава са по-
млади и неомъжени жени.  

„Някакво... като, ...не, даже не и задължение, нещо като дълг към самия теб. 
Което трябва да направиш. Най-малкото от уважение към собствената личност.” 
Eлисавета 
Като цяло отговорността за поддържане и съхранение на здравето извън рамките на 

системата на здравеопазване, включително водене на здравословен начин на живот или 
прилагане на самолечение, се възприемат като отговорност на жената. Отговорността за 
здравето на жената в рамките на системата за здравеопазване, включително профилактика 
и лечение, се възприема като принадлежаща на лекаря.  

 
Заключение 
Жените в България срещат различни бариери при вземане на цитонамазка. Сериозна 

бариера са негативните нагласи на жените към здравната реформа като създаваща 
проблеми на пациента и възприемането й като отговорна за промяната или засилването на 
недостатъчно загриженото, любезно и отзивчиво отношение на лекарите спрямо 
пациентите. Тъй като за повечето жени лекарите са основен и високо оценяван източник 
на информация и авторитет по отношение на здравето, развиването на комуникативните и 
консултативните умения на лекарите в голяма степен би могло да допринесе за 
намаляване ефекта на тази бариера. Особено важно е това за специалистите гинеколози, 
тъй като гинекологичният преглед сам по себе си обикновено предизвиква комплекс от 
негативни емоционални преживявания, които допринасят за избягването му. 



Дефинирането на здравето като „отсъствие на болест” от българските жени значително 
препятства профилактиката като реално действие въпреки положителната нагласа към 
грижата за здравето като цяло. Развиването на тези положителни убеждения чрез 
специфични дейности по промоция на здравето би спомогнало за мотивирането на жените 
за скрининг.  
Данните и от интервютата, и от представителното изследване с жени показват, че нивото 
на знание за рака на маточната шийка и цитонамазката е определящ фактор за 
поведението и намеренията, свързани с посещението на профилактичен преглед. За да 
бъде мотивирана да се справи в променящата се система (при положение, че няма 
тревожни симптоми), жената трябва да е изключително добре информирана за рака на 
маточната шийка и неговата профилактика, както и за местата, където може да се 
изследва. Личните лекари, гинеколозите и медицинските сестри могат значително да 
допринасят за информирането на жените за същността и необходимостта от 
цитонамазките, както и да повишават доверието им в лекаря и здравната система като 
институции. На настоящия етап медиите практически отсъстват като източник на 
информация и е необходимо активизиране на тяхната роля.  
Много жени концептуализират отговорността за подържане на здравето като отговорност 
към другите. Повечето жени също очакват външен стимул от страна на здравната система, 
която да инициира и регулира посещението на профилактични прегледи. От друга страна, 
здравната реформа води до съществената промяна по отношение на отговорността за 
собственото здраве - от колективна към предимно индивидуална отговорност.  Но това 
става без да е изградена адекватна система, която да подкрепя индивидуалните усилия. В 
настоящия доклад се спряхме предимно на психологическите бариери спрямо скрининга, 
но работата по тяхното преодоляване би трябвало да върви паралелно с дейности по 
въвеждане на структурни, законови и финансови решения, които да осигурат 
функционирането на  ефективна програма за масов скрининг. 
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В тази работа се представят и обсъждат резултатите от изследване на вниманието при деца с обучителни 
затруднения. Изследвани са  деца на възраст от 8 до 12 г., които имат различни по вид и степен на изява 
затруднения в усвояването на учебния материал. Използваните методи са тест за оценка на 
интелигентността, невропсихологично изследване и тестови задачи за отделните компоненти на 
вниманието – фокусиране и концентрация, избирателност, устойчивост, превключване и податливост на 
разсейващи въздействия. Получените резултати показват нееднородност в постиженията на децата с 
различни по вид затруднения и специфичен темп в развитието на отделните компоненти и фактори на 
вниманието.  Въпреки това те не дават достатъчно основание да се говори за съществуването на ясно 
обособени профили на вниманието при тези деца. 
Данните от изследването са съпоставени с изпълнението на контролна група от същия възрастов 
диапазон и е проследен ходът на развитие на изследваните компоненти на вниманието. За разлика от 
здравите деца при децата с проблеми не се наблюдава равномерно подобрение на постиженията с 
възрастта. Предполага се, че при тях по-бавно съзряват някои от коровите зони, опосредстващи 
вниманието, поради което съществува значителна разлика в степента на функционалната зрялост на 
съответните структури. 
 
This paper discusses the results of an investigation of attention in children with learning disabilities. Children 
aged 8 to 12 presenting with different types and severity of learning difficulties were studied. The children 
underwent intelligence testing, neuropsychological assessment and tests evaluating some components of attention 
– focus and concentration, selective attention, sustained attention, shifting of attention and  ability to inhibit 
irrelevant responses. The resuts show a lack of homogeinity in the performance of children with different types of 
disabilities and display specific developmental rates for different components and factors of attention. There is 
not enough evidence, however, to postulate the existence of distinct types of attention difficulties that characterize 
different types of learning disabilities. 
The collected data are compared to those of controls coming from the same age range and the development of  the 
attention components is analyzed. It is shown that the performance of children with learning difficulties 
compared to their healthy peers does not follow the same graduate improvement with age. The slower rate of 
maturing of the cortex areas subserving attention in children with LD which leads to a significant difference in 
the degree of functional maturity of these structures is discussed. 
 
Повечето изследователи приемат, че проблемите с вниманието са характерни за децата с 
обучителни затруднения [7, 8, 14, 15, 16, 17, 20]. Многобройни изследвания изучават и 
съпоставят различни аспекти на вниманието, най-често устойчивост и избирателност, при 
деца с обучителни проблеми, деца със синдрома на специфично разстройство на вниманието 
и техните здрави връстници в търсене на уникален профил на вниманието за всяка една от 
тези групи. По-малко разработен е въпросът в каква степен се различават помежду си децата 
с обучителни затруднения по отношение на различните измерители на вниманието. 
Групата на деца с обучителни затруднения е твърде хетерогенна. Според утвърдената  
дефиниция [19] е необходимо наличието на несъответствие между постиженията и 
измереното равнище на интелигентност  в една или повече от 7 области на когнитивното 
функциониране. Много дебатирана и оспорвана през годините, тази дефиниция се приема за 
недостатъчно продуктивна и остаряла от съвременните изследователи, тъй като изключва 
както децата с ниски постижения, при които не съществува такова несъответствие, така и 
тези, които без да имат изявени обучителни проблеми, проявяват впечатляваща за учители и 
родители разсеяност [12]. 
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Измежду различните алтернативни подходи за класификация на обучителните проблеми [9]  
са моделите, основани на ниските постижения на децата – под 25 персантил, при положение, 
че не става дума за умствена изостаналост и моделите, които фокусират върху 
индивидуалните различия в способностите на всяко дете. Тези индивидуални различия 
разкриват както уменията на детето в много когнитивни или невропсихологични функции, 
така и слабите страни или дефицити в основни сфери, които водят до неуспех в овладяването 
на учебния материал.  На конференция, организирана от Националният център по обучителни 
затруднения на САЩ през 2002 [13] е постигнат консенсус по въпроса, че “тестовете за 
интелигентност не измерват и не могат да оценят в каква степен ученикът ще се възползва от 
обучението, което получава, поради което в изследването на децата с проблеми в обучението 
е необходимо да бъдат включени измерители на невропсихологичното функциониране и 
преработване на информацията за да може да се преценят силните им и слаби страни като 
основа на допълнителната работа с тях.” 
Според последователите на този подход той спомага за идентифициране на отделни групи 
деца с обучителни затруднения въз основа на тестовите профили и, което е особено важно, 
дава възможност за една по-добра и насочена корективна работа. 
Ние сме работили с посочена от учителите хетерогенна група деца, които имат проблеми в 
обучението или просто са много разсеяни. Все повече са проучванията  именно върху такава 
извадка от деца, които според учители и родители имат нужда от изследване и 
диагностициране на наличните обучителни проблеми като не е задължително те да отговарят 
на приетите конвенционални критерии [12]. 
Тук са представени част от резултатите на едно по-обширно изследване върху компонентите 
на вниманието и тяхната възрастова динамика при деца с обучителни затруднения и здрави 
деца от същите възрастови групи [1,2,3]. 
Цел на изследването е да проверим има ли характерни профили на вниманието при деца с 
обучителни затруднения, както и да съпоставим характеристиките на вниманието при тези 
деца и техните връстници без затруднения.  
В тази връзка осъществихме две различни групирания на децата с обучителни затруднения. 
При първото групиране за основен критерий използвахме трите психометрични фактора, 
които Кауфман [11] формира по теста на Векслер, както и общата оценка на 
интелигентността. При второто групиране поставихме акцент върху измерителите на 
отделните функционални невропсихологични сфери.  
 
Методи на проведеното изследване 
 
Изследвани лица: Изследването е направено с 53 деца с обучителни затруднения и 202 
здрави деца, на възраст от 8 до 12 години, съответно от ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти клас на 
началния курс, които посещават софийски училища. 
Тестови задачи.  
Субскалата цифрово-символен код от стандартизирания тест за интелигентност при деца 
(1992).  
Коректурен тест - модификация на използвания от К.Мечков [4] вариант за възрастни, 
здрави и болни. Изследва концентрация и устойчивост на вниманието, също и  способността 
за разпределяне и превключване на вниманието 
Тест на Струп - Stroop Color and Word Test. Използвана е българска адаптация [5] по Golden 
(1978) - изследва характеристиките на избирателното внимание и оценява способността за 
потискане на преработката на ирелевантна информация. 
Четене на текст, съобразен с възрастта и класа в училището на детето.  
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Следващите задачи бяха изпълнени само от децата със специфични обучителни затруднения:   
Тест на Векслер за интелигентност при деца [6] – българска стандартизация на 
HAWIK-R, 1983.  
Задача за цифрова памет – Digit span  
Тест за зрително търсене и проследяване – Trail Making Test A  и B - Изследва се 
скоростта на зрителното търсене, гъвкавостта, превключване на вниманието.  
Невропсихологично изследване на  възприятието, двигателни умения и езикови способности. 
 
Резултати и анализ 
 
Групиране на децата със специфични обучителни затруднения според водещия дефицит 
 
Първото групиране, което направихме, се основаваше върху постиженията на децата по 
скалата за интелигентност на Векслер, като при оформянето на групите бяха взети предвид и 
данните от невропсихологичното изследване. Получените по отделните суб-тестове 
резултати бяха разглеждани с помощта на добре известните 3 психометрични фактора [11], 
наречени съответно:  
Фактор на езиковото разбиране или вербален, Ф1, изчислен въз основа на повечето суб-
тестове от вербалната част – общи познания, общо разбиране, словесно богатство и 
откриване на общото;  
Фактор на перцептивната организация или невербален, пространствен, Ф2 - на базата на 
суб-тестовете допълване, мозайка, сглобяване и подреждане и  
Фактор, който оценява устойчивостта към разсейващи въздействия или фактор на 
вниманието, Ф3 - обхваща суб-тестовете аритметично мислене, цифров код и един 
допълнителен суб-тест - памет за цифри.  
По този начин децата бяха разпределени в следните шест групи: 
1-ва група – с ниски стойности на Ф2, т.е. перцептивна организация и    пространствени 
способности (10), 
 2-ра група – с ниски стойности на Ф1, т.е. с дефицит в  езиковите способности (8) 
3-та група – със смесен дефицит,  с изразени ниски постижения (13)  
4-та група – с IQ над средното, с ниски стойности на фактора за устойчивост към 
разсейващи въздействия Ф3 (9) 
5-та група - с IQ около средното, леки дефицити в невропсихологичното  изследване (7)  
6-та група - с IQ над средното,  учителите ги определят като разсеяни (6)  
 
 Анализът на по-важните резултатите от обособените шест групи показа: 
почти идентични постижения по отношение на 2 от суб-тестовете, определящи фактора на 
устойчивост към разсейващи влияния – аритметични умения и цифрово-символен код 
(изключение прави 6-та група при аритметичните умения). При 3-ия – паметов обхват за 
цифри, разликите са значими (p<.01);  6-та група, която включва деца определени като 
разсеяни от учителите, въпреки останалите си много добри постижения, не се отличават от 
другите проблемни деца в задачата цифрово-символен код. За разлика от децата от всички 
останали групи, които се справят по-добре с този суб-тест в сравнение с другите два суб-
теста, формиращи фактора на вниманието, децата от 6-та група показват точно обратните 
резултати - най-ниски постижения при кодирането и високи постижения при аритметиката и 
цифровата памет, което като цяло води до висока стойност при фактора на вниманието при 
тях.  
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групите се отличават при първата от двете задачи за проследяване - p<.05 (разликата за малко 
не достига значимост при втората), като най-слаби са постиженията на 3-та и изненадващо на 
5-та група; 
децата не се отличават съществено помежду си по изпълнението си в теста на Струп, 
изключение има само в 1-вата част – тук 6-та и 5-та групи се справят по-добре от останалите, 
макар и не толкова добре колкото децата на тяхната възраст без проблеми (постиженията на 
6-та група, която включва деца със средна възраст 10 г. са общо-взето на нивото на 8-
годишните от контролната група).  
анализирането на постиженията при коректурната задача не показва статистически значими 
различия между групите, но разкрива някои особености за отделните групи. При задачата с 
буквата Е най-нисък бал имат 4-та и 6-та групи, но времето за изпълнение е най-кратко, с 
други думи те са се проявили като бързи и неточни. При задачата с две букви, А и С, 
изискваща превключване на вниманието от едната към другата буква, 4-та група отново е с 
най-нисък бал, този път следвана от 5-та група. При изчисление на коефициентите за 
изпълнението на всяка от тези задачи (получени при разделяне на времето на броя верни 
отговори) разликите се нивелират и стойностите на така получените коефициенти са много 
близки.  
значима разлика между някои от групите деца с обучителни проблеми и здравите деца при 
изпълнение на коректурната задача се наблюдава: при сравнение времената за изпълнение 1-
ва група значимо се отличава и в трите части на задачата, а 3-та и 5-та се отличават по две от 
частите; по отношение на броя верни отговори различия се наблюдават предимно за третата 
част на задачата с изключение на 6-та група, някои от групите се различават и в частта с 
буквата Е, докато при буквата О различия не се наблюдават. Децата с обучителни 
затруднения зачертават средно толкова букви О, колкото и контролната група, но времето за 
изпълнение на задачата е значимо повече.  
 
Така осъщественото групиране не ни даде възможност да изявим характерни профили на 
вниманието при отделните групи. Решихме да направим второ групиране въз основа на 
постиженията на децата по функционални категории, така както се разглеждат от 
стандартното невропсихологично изследване [18], още повече, че в последните години 
изключително много се дебатира върху релевантността на използването на оценката на 
интелигентността по отношение на обучителните проблеми.  
Нашите данни ни дадоха възможност да обсъждаме децата според постиженията им по 
четири от категориите: соматосензорни и моторни умения; слух и езикови умения; памет;   
зрително-пространствени и конструктивни умения. За първите две категории бяха 
използвани резултатите от проведеното невропсихологично изследване, за зрително-
пространствените и конструктивни умения – от суб-тестовете допълване, сглобяване на 
фигури и конструиране на модели, за паметовите способности – както от 
невропсихологичното изследване, така и от суб-теста цифрова памет. За една от категориите, 
абстрактно мислене, нямахме необходимите данни, а категорията внимание и психомоторна 
скорост беше обект на съпоставяне и анализ между групите.  Въз основа на тези критерии 
децата бяха разделени в следните пет групи:   
 
1-ва група – с изразени соматосензорни и моторни дефицити (9), 
2-ра група – с дефицит в  езиковите и пространствени способности (9) 
3-та група – със смесен дефицит,  с изразени ниски постижения във всички категории(13)  
4-та група – с паметови дефицити (10) 
5-та група - без дефицити в невропсихологичното  изследване (12)  
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Трябва да отбележим, че и при двете групирания  децата от 3-та група са с еднакъв 
брой (13), но някои от участващите в нея се различават; 2-ра група се оформи едва след 
разпределението в другите 4 групи, като останалите 9 деца имаха ниски постижения в 
езиковите и в зрително-пространствените умения. 
Резултатите на новообособените групи показа както някои прилики, така и едно по-ясно 
диференциране между тях по отношение на вниманието: 
разликата в постиженията на отделните групи в задачата за внимание от теста на Векслер 
цифрово-символен код има статистическа значимост, p<.01. Останалите задачи, включени 
във фактора устойчивост към разсейващи влияния,  са: паметов обхват за цифри със силно 
значими разлики (p<.001) и аритметичните умения, при които се наблюдава тенценция, 
недостигаща статистическа значимост. Като цяло по този фактор на вниманието разликите са 
статистически силно значими и при двете групирания (p<.001), това се дължи на 
използването на негови компоненти за критерий при разделяне на децата; 
групите се отличават малко по-определено при задачата за зрително проследяване като се 
наблюдават статистически значими разлики и в двете части (p<.01), и тук най-слабите 
постиженията са на 3-та група; 
изпълнението по теста на Струп показва съществено различие в това групиране по 
отношение на 2-та част, назоваване на цветове, p<.05, в първата част (четене на думи) 
изпълнението на отделните групи е различно, но не достига статистическа значимост. Децата 
от 5-та група са с най-добри резултати аналогично на 6-та група от първото групиране; 
анализирането на постиженията при коректурната задача показва статистически значими 
различия между групите във времето за изпълнение на две от частите - с буквата Е (p<.05), и 
с буквите А и С (p<.01), а за буквата О има изразена тенденция. При изчисление на 
коефициентите за изпълнението на всяка от тези задачи (получени при разделяне на времето 
на броя верни отговори) наблюдаваме статистически значими различия при буквата О (p<.01) 
и буквата Е (p<.05), за третата част (буквите А и С) тенденцията е силно изразена (p=.06).  
при съпоставяне на резултатите по коректурната задача на всяка от групите деца с 
обучителни проблеми с тези на здравите деца като цяло се наблюдават следните 
статистически значими разлики: по отношение времената за изпълнение – 1-ва и 3-та групи 
се отличават за всяка от трите части на задачата; по броя верни отговори - първите четири 
групи показват особено големи различия в третата част (буквите А и С, p<.001) и в някои от 
другите части; при съпоставяне на коефициентите на изпълнение различия се наблюдават 
във всички групи при задачата с двете букви, а при 1-ва и 3-та група и в другите две части.     
 
Заключение 
 

Съпоставянето на изпълнението на деца с обучителни затруднения с техните 
връстници в задачи за бързина, концентрация и устойчивост на вниманието, способност за 
разпределяне и превключване на вниманието и избирателно внимание, потвърждава 
становището на голяма част от учените, че децата с обучителни затруднения показват 
значимо по-слаби постижения. Те работят по-бавно и им е необходимо повече време при 
изпълнение на експерименталните задачи, което, обаче, не води до по-добри резултати. Това 
по-бавно изпълнение се отнася и за групите без изявени невропсихологични дефицити и с 
ниво на интелигентност над средното (6-та при 1-то и 5-та при 2-то групиране), които са 
включвени в изследването поради тяхната разсеяност. Този факт е в съгласие с онези научни 
разработки, според които различието между децата с обучителни проблеми и здравите деца 
следва да се търси в невробиологичните структури, опосредстващи процесите на 
преработване на информация [21].  
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Изследваните деца с различни когнитивни дефицити показват съществени различия по 
отношение на обема и обхвата на вниманието и динамичната структура на работната слухова 
памет, зрителното търсене и проследяване и изпълнението на коректурната задача.  
Наблюдаваните различия не ни дават достатъчно основание на този етап да говорим за 
съществуването на ясно обособени профили на вниманието при отделните групи деца със 
специфични обучителни затруднения.  
Използването на различни критерии при осъществявянето на двете групирания на децата с 
обучителни затруднениия ни помогна да формираме по-компактни групи при второто 
групиране, които по-категорично се отличават помежду си по отношение на изследваните 
компоненти на вниманието. Това говори за необходимостта и важността на 
невропсихологичния подход за изследване, оценка, диагностициране и изработване на 
корективни програми при децата с обучителни затруднения.  
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Представят се данните от проучване на връзката между ръкост и тревожност. Със Скалата за тревожност на 
Тейлър са тестувани 41 леворъки, 41 десноръки и 22 амбидекстри – всички клинично здрави субекти в зряла 
възраст. Получените резултати показаха съществуването на значими различия между десноръки и недесноръки 
по отношение проявлението на тревожността. Направен е опит за интерпретиране на тези данни в контекста на 
съвременните теории за хемисферната латерализация на церебралните функции. 

 
HANDEDNESS AND ANXIETY 

 
This article presents the data from a research of the relationship between the handedness and the anxiety. 41 left-hander, 
41 right-hander and 22 ambidexter subjects in mature age were tested with Taylor’s Manifest Anxiety Scale. The received 
results show the existence of the essential differences between right-handers and non- right-handers with respect to the 
manifestation of anxiety. An essay for interpretation of these data in the context of the contemporary theories of the 
hemispheric lateralization of the cerebral functions is made. 

 
 

Въведение  
Хемисферната латерализация на церебралните функции е основен принцип в работата на 

човешкия мозък. Тя е генетично детерминирано, сложно организирано явление, имащо съществен 
принос в реализацията на когнитивните процеси и поведенческите реакции. 

При хората съществуват множество функционални асиметрии на мозъка, но най-изявени са 
тези, които се проявяват на ниво висши корови функции (език, реч, фин моторен контрол, 
пространствена ориентация, памет, емоции и др.). Те се базират на специализацията на 
церебралните хемисфери за различен тип информационно процесиране – специализация, обусловена 
от различните стратегии, които хемисферите използват при обработката на сигналите. Лява 
хемисфера използва стратегия на аналитично последователно преработване на постъпващата 
информация, което обуславя преимуществото й в осъществяването на езиковите и речеви функции, 
докато дясна хемисфера възприема гещалтно, в нея преобладават синтетичните процеси, поради 
което тя е водеща в пространствената перцепция, както и в перцепцията и експресията на емоции (за 
обзорен преглед – [2]). 

Установено е, че проявлението на функционалните асиметрии на мозъка е зависимо от 
възрастта [4; 10; 13; 35], половата принадлежност [3; 11; 23; 25], ръкостта [3; 25; 26; 27; 32] на 
индивида, а по най-нови данни дори и от някои основни личностни детерминанти [15; 22; 34]. 
Натрупаните към момента данни обаче свидетелстват, че от всички тези фактори с най-голяма 
тежест се явява ръкостта. Всъщност на базата на многобройните и дългогодишни изследвания в тази 
насока се стига до заключението за съществуването на тясна връзка между ръкостта и 
разпределението на функциите между лява и дясна хемисфера. До момента във фокусът на 
сравнителните проучвания на хора с различна ръкост са проблемите за латерализацията на 
езиковите и речеви функции; степента на развитие на различни когнитивни способности (езикови, 
зрително-пространствени, математически) и в частност на интелекта, разпространението на речеви и 
други развитийни нарушения, имунни нарушения, някои психични разстройства и др. Почти 
липсват проучвания на връзката на ръкостта с базисни личностни характеристики. Всъщност в 
достъпната ни литература се натъкнахме само на съобщения за по-голяма изразеност на тревожно-
мнителните черти на характера у леворъките и амбидекстрите [7], по-голяма честота на 
депресивните състояния и по-ранна възраст на проявлението на невротичната симптоматика при тях 
[18; 29]. 

По наше мнение, този аспект на проблема “ръкост” е необосновано пренебрегван и това 
особено силно проличава на фона на натрупаните данни в системно и задълбочено проучваните му 
аспекти. Какво имаме предвид? 



Най-общо е установено, че мозъчната организация при леворъките е различна от тази при 
десноръките, най-вече по посока на по-слаба левостранна, липсваща или десностранна асиметрия за 
функции, в чиято реализация при десноръките с изявен приоритет е лява хемисфера [9; 25; 27; 31; 
36]. Такива са езиковите и речеви функции. Възможно ли е при леворъките да се касае за по-сложно 
развитие на дясна хемисфера, което да обуславя по-активното й въвличане в осъществяването на 
езиковите и речеви процеси? Ако отговорът е утвърдителен, изглежда твърде логично, подобно 
изменено развитие на функционалната организация на мозъка при реализацията на тези основни 
психични функции – езикови, речеви и двигателни, да окаже влияние не само върху цялостното 
когнитивно функциониране на индивида, но и върху формирането на базисните личностни свойства. 
Вероятно отговорът на този въпрос няма да бъде лесно намерен, така както все още няма отговор и 
на въпроса, дали различната церебрална организация на мозъчните функции при леворъките 
повлиява в положителна или в отрицателна посока развитието на когнитивните им способности. 
Натрупаните към момента емпирични данни са твърде противоречиви. Данните за по-висок процент 
на леворъките сред надарените и хората с висок интелект, в сравнение сред тези със средни 
способности [8; 14; 16; 30], както и данните, че най-съществени дефицити в академичните 
способности (вербални, невербални, математически и четивно разбиране) демонстрират 
амбидекстрите, следвани от екстремно десноръките [21], подкрепят хипотезата, че особената 
организация на мозъчните функции при леворъките допринася за по-доброто развитие на 
когнитивните способности при тях. Обратно – данните за по-голямо разпространение на 
леворъкостта и амбидекстрията в патологичните групи – епилептично болни, лица с интелектуална 
недостатъчност, с обучителни трудности, дислексици, заекващи и др [17; 19; 24; 35], са добра 
емпирична база за противоположната хипотеза. 

Предвид широко приетото схващане за съществуването на генетична и патологична 
леворъкост, една от вероятните причини за нееднозначността на литературните данни е 
изследването на леворъките като хомогенна група. Като отклоняващ се от нормата патерн на 
мануално предпочитание, леворъкостта (и респективно амбидекстрията) вероятно се явява сложно 
детерминирано явление, за появата на което значение имат генетични, хормонални или патологични 
фактори (за обзорен преглед –[2]). Следователно от произхода на леворъкостта може до голяма 
степен да зависи какъв патерн на функционална церебрална организация ще се формира. Това 
допускане предполага съобразяване с хетерогенния състав на леворъките при провеждане на 
изследвания с тях. 

Предвид гореизложените данни и формираните на тяхна основа теоретични схващания и 
предположения, ние се насочихме към задълбочено и многоаспектно проучване на хипотезата, че 
функционалната асиметрия на мозъка има отношение и към проявата на основните личностни 
детерминанти. 

В настоящото съобщение привеждаме данните от проведено сравнително изследване на 
връзката между ръкост и тревожност – ръкостта, разглеждана като най-близък корелат на 
функционалните асиметрии в когнитивните функции и тревожността – като една от основните 
личностни характеристики. Неговата основна цел бе проверка на хипотезата, че като личностно 
свойство тревожността ще е по-често срещано явление сред недесноръките, т.е. леворъките и 
амбидекстрите, отколкото сред десноръките. Теоретична база на тази хипотеза са, от една страна, 
широко приетото схващане за тревожността като зависима от специфичната когнитивна преработка 
на информацията (за обзорен преглед – [12]), а от друга – данните за по-активното участие на дясна 
хемисфера в текущото информационно процесиране при леворъките [5; 6; 14], както и данните за 
водещата роля на дясна хемисфера в емоционалното процесиране с подчертано участие в 
перцепцията и експресията на отрицателни емоции [15; 20; 28; 33]. 

 
Субекти и методи 

Изследвани бяха само клинично здрави субекти: 41 леворъки (21 жени и 20 мъже), 41 
десноръки (21 жени и 20 мъже) и 22 амбидекстри (12 жени и 10 мъже). Възрастта на участниците бе 
в границите на 18 – 74 години, при средна възраст на групата на леворъките 32г. 8м., на десноръките 
– 36г. 3м., а на амбидекстрите – 33г. 11м. 



Подборът на участниците в експеримента бе направен на базата на данните от анкетно 
проучване и данните от изпълнението на батерия от моторни проби за оценка на вида и степента на 
изразеност на мануалното предпочитание. В групата на леворъките и в групата на амбидекстрите 
бяха включени само субекти, отговарящи на следните критерии: 

Самооценяване като леворък или амбидексър; 
Липса на данни за неврологични увреждания от периода на бременността, раждането или 

ранния онтогенезис (т.е. изключване на възможността за патологичен произход на леворъкостта); 
Само за леворъките – наличие на леворък родственик/ци (т.е. генетична обусловеност на 

леворъкостта); 
Демонстриране на изразено предпочитание на лявата ръка от леворъките и на липса на 

предпочитание от амбидекстрите при изпълнението на действия, които не са били обект на 
специално обучение и тренировка (оценява се чрез изпълнението на батерия от моторни проби). 

Тези критерии бяха въведени с цел в изследваните групи да попаднат само субекти, при които 
генетичния произход на леворъкостта е гарантиран, а възможността за нейния патологичен 
произход или възможността за промяна на генетично обусловения патерн на мануално 
предпочитание, в резултат на действието на увреждащи нокси – максимално ограничени. 

Групата на десноръките бе съставена само от субекти със силно изразена десноръкост, оценена 
чрез изпълнението на моторните проби, без данни за наличието на леворък родственик и за 
неврологични увреждания. 

За оценяване на мануалното предпочитание бе използвана апробирана батерия от моторни 
проби [1], включваща 10 действия (8 унимануални и 2 бимануални), които не са били обект на 
специално обучение и тренировка, и чието изпълнение се предполага, че в максимална степен 
зависи от функционалната организация на мозъка. На всеки участник бе изчислен коефициент на 
мануалната асиметрия (Кма) (по общоприета формула). Групата на леворъките бе съставена само от 
субекти, чийто индивидуален Кма бе в границите от -60% до -100%, групата на десноръките – от 
субекти със стойност на Кма от +60% до +100%, а групата на амбидекстрите – съответно от –20% до 
+20%. 

За оценка на тревожността бе използвана българската адаптация на създадената от Дж. Тейлър 
Скала за тревожност (Manifest Anxiety Scale, 1951 – 1953г), предназначена за разкриване на 
тревожността като устойчиво образувание при възрастни индивиди. Тревожността се оценява в пет 
степени: липса на тревожност, слабо изразена, средно (нормално) изразена, завишена и силно 
изразена тревожност. 

Тестуването бе проведено индивидуално. 
За статистическата обработка на получените резултати бе използвани методът на 

алтернативния и методът на корелационния анализ. 
 

Резултати 
Сравняването на данните на групите с различна ръкост относно процентното представяне във 

всяка една от тях на субектите с различна степен на тревожност не откри различия между групата на 
леворъките и групата на амбидекстрите, но установи значими такива между тези две групи и групата 
на десноръките (таблица 1). 

 
Таблица 1. Процентно разпределение на участниците в изследваните групи според 

проявеното ниво на тревожност 
 

 липса на Т 
 

слабо 
изразена Т 

средно 
изразена Т 

завишена Т 
 

силно 
изразена Т 

Леворъки          12,19%    29,27%         29,27%          21,95%          7,32% 
Амбидекстри          13,64%    27, 27%                 27,27%          27,27%     4,55% 
Десноръки          36,58%    29,27%         26,83%            7,32%     0,00% 

 
 



Повече от половината и от трите групи показаха слабо или средно изразена тревожност, т.е. по 
отношение на тези степени груповите резултати са идентични. В съответствие с очакванията ни, 
големите различия касаеха процентното представяне в групите с различна ръкост на субектите с 
липса на тревожност, завишена тревожност и силно изразена тревожност, като при повече от 1/3 от 
изследваните десноръки бе отчетена липса на тревожност, а при приблизително 1/3 от леворъките и 
от амбидекстрите – завишена или силно изразена тревожност. 

Със статистическа значимост бе по-голямото процентно представяне на субектите с липса на 
тревожност в групата на десноръките отколкото в групата на леворъките (t=2,68; p<0,01) и тази на 
амбидекстрите (t=2,19; p<0,05), а близко до равнище на значимост – по-голямото процентно 
представяне на субектите със завишена и силно изразена тревожност в групата на леворъките (t=1,92 
и t=1,8; p>0,05) и съответно в групата на амбидекстрите (t=1,93 и t=1,02; p>0,05). Разбира се, при 
обединяването на леворъките и амбидекстрите в обща група на недесноръките, фиксираните 
различия с групата на десноръките достигат статистическа значимост (t=2,45, p<0,01 за завишена 
тревожност и t=2,07, p<0,05 за силно изразена тревожност). 

Данните от проведения корелационен анализ показаха наличието на умерена корелационна 
зависимост между вида ръкост (десноръкост/недесноръкост) и нивото на тревожността (r=0,356). 

 
Обсъждане 

Сравнителният анализ на така получените резултати потвърждава хипотезата, че като 
личностна характеристика тревожността е много по-често срещана при недесноръките субекти, 
отколкото при десноръките. 

По наше мнение тази находка добре се вписва в контекста на съвременните схващания за 
хемисферната латерализация и значението й в осъществяването и регулацията на психичните 
функции. Най-добра теоретична база за интерпретацията на получените от нас резултати са 
следните, емпирично добре подкрепени схващания: първо – различната церебрална организация на 
някои психичните функции при леворъките намира израз не в тяхното огледално представяне, а 
преди всичко в тяхната по-слаба латерализация, поради по-активното въвличане на дясна хемисфера 
в осъществяването им; и второ – дясна хемисфера доминира при реализацията на емоциите, и то 
най-вече негативните – доминантност, за която няма данни да зависи от ръкостта на индивида. 

Изглежда напълно допустимо, перманентно повишената активност на дясна хемисфера при 
леворъките, водеща до активното й, дори до степен на доминиране, участие в текущите дейности (в 
реализацията им тя участва с присъщата й когнитивна стратегия), да служи за неврофизиологична 
база за формирането на някои личностни особености. Резултатите от настоящото изследване 
очертават тревожността като една от тях. Не е изключено други такива да са невротизмът и 
интроверсията. 

Предполагаме, че по-голямата активност на дясна хемисфера при за леворъките е причина за 
тяхната повишена емоционална чувствителност с подчертана сензитивност към негативна 
стимулация, което в дългосрочен план води до трайно формиране на личностна тревожност. 

Разбира се допускането ни, че поради повишената “заинтересованост на емоционално-
негативната” дясна хемисфера в текущата информационно-аналитична дейност леворъките 
получават потенциална основа за развитие на личностна тревожност, подлежи на допълнителни, 
задълбочени  проучвания, в контекста на които би следвало да се потърси отговор на редица 
значими въпроси като например, със същата тежест и знак ли е ефектът, който тревожността оказва 
върху психичното и социално функциониране на десноръки и леворъки или тревожните десноръки 
“плащат по-висока цена” от тревожните леворъки, тъй като за последните тя се явява естествено 
състояние. По наше мнение подобни проучвания биха имали съществен принос за концептуалното 
осмисляне на невропсихологичните механизми на психичните феномени. 
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Настоящата разработка фокусира изследователската си част върху експериментална група от общо 30 
болни с диагноза “параноидна шизофрения”, с извършени единично или неколкократно обществено 
опасни деяния.Основен критерий за подбор на респондентите е диагнозата “параноидна шизофрения”, а 
факторът антисоциално поведение се проследява на база законова уредба и оценка за вменяемост на 
съответните болни. Като коректив и контролна база за установяване тенденциите към антисоциални 
действия на болните от параноидна шизофрения се приемат тези болни със същата диагноза, контингент 
на същата клиника и без ООД. 
Основни цели на разработката са да се изясни връзката между болестните влияния върху поведението на 
шизофренните и на социалната им дезадаптираност за извършване на антисоциални действия. Да се 
потърсят специфични зависимости между болест, личност и социум, които могат да бъдат фактори във 
възникването и превенцията на антисоциалните прояви на тези лица. 
Връзката между психопатологичните механизми при извършване на ООД, синдромологичната им база и 
мотивацията за антисоциалното деяние на болния, отразява вътрешните му преживявания, свързани с 
естеството на протичане и въздействие на психозата, като изявен превес има налудният механизъм на 
осъществяване, съчетан със себезащитни и символни мотиви. 
Параноидната форма на психозата носи подчертана антисоциална насоченост и характерна 
феноменология на ООД, насочени срещу личността и здравето. 
 
The research is focused on an experimental group of 30 people diagnosed “paranoid schizophrenic” with one or 
more than one criminal deeds. Basic criterion for respondents recruitment is the diagnosis “paranoid 
schizophrenia” and the antisocial behaviour factor is traced on the basis of law.  As a control group of people are 
taken ones from the same clinic with the same diagnosis but without criminal deeds. 
Main goals of the research are clarifying the links between disease influences upon schizophrenic behaviour and 
social maladaptation  for committing crimes. To find specific links between disease, person and society which 
could be factors for immerging and prevention of antisocial deeds of these people. 
The connection between psychopathologic mechanisms for committing a crime, syndrome basis and antisocial 
behaviour motifs reflects the inner experience of the sick one connected with the way of development of 
schizophrenia. Here the main influences are from the delusional mechanisms of committing a crime linked with 
self-defense and symbolic motifs. 
Paranoid schizophrenia has emphasized antisocial tendency and typical phenomenology of crimes against person 
and health. 
 
Промяната в личностовото функциониране и отражението, което болестта дава в 
психологичен план с нарушенията в психичното функциониране създават условия за трайна 
дезадаптация в социалните взаимоотношения на болния в личен и професионален аспект. 
Това създава необходимост от изучаване преморбидните черти на страдащия с оглед 
подпомагане процесите на възстановяване и социална реинтеграция, доколкото е възможно 
предвид влиянието на болестта. Голям дял от антисоциалните прояви се пада и на 
акцентираните личности, което е сигурен белег за сериозната значимост на личностовата 
абнормност във връзката шизофрения – преморбид – антисоциални прояви. Подчертана е 
генетичната връзка в предразположеността към развитие на шизофренна психоза у т.нар. 
шизотипно личностово разстройство и наличие на съмнения за предразположеност у 
шизоидните психопатни личности. Антисоциалният аспект от личностовото функциониране 
на психопатните също е широко известен от литературата, но този аспект от 
психопатологията и психиатрията корелира сериозно и с насоките на развитие и предмет на 
дейност на юристи, криминолози, социални работници и психолози. 



Под влияние на активните болестни синдроми и на личностовото отстрояване, свързано с 
дълбоки нарушения на адаптацията, шизофренните пациенти са рискова група за 
извършване на антисоциални действия.  
Настоящата разработка фокусира изследователската си част върху експериментална група от 
общо 30 болни с диагноза “параноидна шизофрения”, с извършени единично или 
неколкократно обществено опасни деяния по силата на българското законодателство и болни 
със същата диагноза без извършени ООД. Основен критерий за подбор на респондентите е 
диагнозата “параноидна шизофрения”, а факторът антисоциално поведение се проследява на 
база законова уредба и оценка за вменяемост на съответните болни.  
Основно средство се явява анкетна тематична карта, към която е разработен ключ за кодиране 
на данните за нуждите на статистическата обработка. Съставянето им кореспондира с дотук 
изложената концепция за комплексното влияние на множеството от биологични, 
психологични и социални фактори върху предразположеността към развитие на психозата и 
антисоциалното поведение, отключването на заболяването, формата и типа на протичане, 
пола и възрастта на пациента, като фактори за степента на изява на антисоциалните 
тенденции и социално-битовата среда, като фактор за адаптация или дезадаптация на 
пациентите. 
В съвременната наука се налага комплексен подход към изучаване на заболяването и 
третиране на шизофренно болните именно предвид широкия мащаб на проява и засегнати 
страни от този проблем. Под внимание трябва да се вземат и редица страни на социалната 
среда – семейство, контакти, професионална реализация и среда, образование. Предвид 
темата на настоящата разработка криминологичният аспект от поведението на болните от 
шизофрения следва да се прецени отново комплексно от гледна точка на биологични 
параметри – пол, възраст на отключване на психозата и на извършване опасното деяние, 
социокултурни фактори, психопатологични механизми и мотивационната им роля за 
извършване на деянието, наследственост и генетична предразположеност, както и ролята на 
преморбида за отключване и развитие на психозата и поведението на болния. 
В невропсихологичен аспект за основни дефекти при шизофрения някои автори приемат 
магичното мислене и възприятните нарушения, чиито  фини проявления се измерват с 
батерии от чувствителни психометрични тестове. Дисбаланса в когнитивната сфера при тази 
психоза се счита за основно нарушение в психичното функциониране. Разтормозването на 
психичните процеси и основно на мисленето и възприятно-представната сфера се считат за 
една от основните предпоставки за антисоциално и престъпно поведение от страна на 
шизофренно болните. Но типологията на техните действия трябва да се разграничава от 
подобни деяния при други видове психози, тъй като това може да внесе допълнителна яснота 
по въпроса за психопатологичните механизми и мотивация за деянието. 
Най-честият тип в повечето райони на света е параноидната шизофрения. Клиничната 
картина се владее от относително устойчиви налудности, обикновено придружени от 
халюцинации, особено слухови. Нарушенията на афекта, волята и речта и кататонните 
симптоми не са подчертани 
Мисловното разстройство може да бъде очевидно при острите състояния, но дори когато е 
налице, то не пречи типичните налудности или халюцинации да бъдат описани ясно от 
болния. Обикновено афектът е по-малко притъпен в сравнение с другите форми на 
шизофрения, но често се среща известна несъответност, както и нарушения на настроението 
като раздразнителност, внезапен гняв, страхливост и подозрителност.  
Понякога, особено в началото на заболяването, психозата може да се прояви с чисто 
параноиден синдром. В други случаи от самото начало или в по-късни стадии от заболяването 
се развиват халюцинациите и псевдохалюцинациите от различен характер, оформя се 
халюцинаторно-параноиден синдром, а в много случаи и Кандински-Клерамбо. С 



хронифицирането на болестния процес налудностите постепенно избледняват, стават 
откъслечни и се дезактуализират. 
Психопатоподобните състояния също са предмет на разискване от криминогенен аспект, 
поради честия рецидив на ООД и ранното им начало. А увеличаването продължителността на 
заболяването понижава и броя на болните с ООД. Поначало се счита, че криминогенността на 
късния преход на психозата е ниска.  
Образованието  е първата преморбидна характеристика, на която ще се спрем. Неговото 
значение за оформянето на личността се изразява предимно в степента на образованост на 
съответния индивид като обективен критерий за интелектуалните възможности на личността 
и способностите й за адаптация в социалната среда. Тук трябва да отбележим, че предвид 
спецификата на образователната картина у нас, а именно относително големият брой на 
хората с висше и колежанско образование, така получените резултати могат да се 
интерпретират в подкрепа на становището за относително ниската степен на образование на 
болните от шизофрения.  
Професионалната реализация  на болните в проучената литература се разглежда като 
съществен критерий за оценка на социалната адаптираност на индивида, наред с придобитото 
образование. Тук представените данни потвърждават становището за големия дял на 
пенсионираните по болест – в нашия случай те съставляват 43.3% от изследваните лица. 
Социално-битовите условия позволяват в голяма степен да се илюстрира възможността на 
индивида  за социална адаптация и степента, до която е достигнал процесът на 
приспособяване. На фона на цялостния контингент от изследвани лица в 53% от случаите 
отсъстват агресивни и антисоциални прояви при кростабулация с добри социално-битови 
условия за живот. Същият този процент значително се понижава при сравняване на ООД по 
признаците задоволителни и лоши социално битови характеристики, като съответно ООД 
отсъстват в 17% при задоволителна и само в 3% при лоша социално-битова среда. 
Данните за семейното положение  на параноидно болните сочат, че голямата част от тях 
живеят с родствениците си и не са женени, респективно омъжени – те съставляват 63.3% от 
изследвания контингент. Над 75% от болните, семейни или не и разведени живеят с 
родствениците си. Тази информация води до извода, че болестта отново се явява 
дезадаптиращ фактор по отношение комуникацията в средата и междуличностното общуване 
и значимите връзки в интимен план са силно затруднени. 
Преморбидните прояви на агресия се наблюдават у 30% от изследваните мъже, като при 20% 
от тях тя е умерена, което се наблюдава и при 17% от жените. Тежката и санкционирана форма 
на агресия е характерна преморбидно за 10% от мъжете и не се наблюдава при изследваните 
пациентки с параноидна форма на психозата. У значителен брой от пациентите, групирани по 
полова характеристика, данни за агресивни прояви или отсъстват, или не са регистрирани, 
което потвърждава широко наложените изводи за по-изразена агресивност при мъжете, като 
предболестна проява, отколкото при жените. Образованието като фактор за агресивност във 
висока степен корелира с наличието на подобни прояви. Ниското му ниво, до средно-
специално се явява потенциален фактор за умерени агресивни прояви в 17% от случаите, а в 
7% - за тежки и санкционирани такива. При наличие на средно-специално образование 
процентните резултати са съответно 13% и 3% за умерена и тежка прояви. На този фон 
липсата на проявена преморбидно агресивност при пациентите с полувисше образование е 
красноречиво свидетелство за дезадаптиращото комплексно влияние на образователно 
равнище и агресивни прояви. По отношение на професионалната реализация повишена 
тенденция към преморбидна агресивност се наблюдава в най-висока степен при пенсионерите 
по болест – 20%, а при квалифицираните работници, занаятчиите, служащите и учащите тя е в 
рамките на по 3%, в качеството си на умерена и несанкционирана проява. Тук можем да 
говорим за наличие на девиантно поведение, като изразена характеристика предимно на 



пенсионерите по болест, без това да се очертава като съществена тенденция при останалите 
групи. Алкохолната употреба в качеството си на хабитуално-битова се явява подтик за агресия 
в 7% от случаите на тежки прояви, а епизодично-ексцесивните опивания в 7% от случаите на 
умерена агресивност. В по-голямата си част респондентите не употребяват алкохол. Агресията 
като проява на дисхармоничност и дезадаптираност на поведението е в пряка зависимост от 
биологични параметри като пола и от социални фактори като професия и образование. Това 
налага извода за широкото влияние на средата върху преморбидните характеристики на 
личността и в частност агресивното поведение на индивида.  
Асоциалните и антисоциални прояви, насочени срещу личността, включително и сексуалните 
са приоритет на мъжете и тук разделението по полов признак е 13% при мъжете спрямо липса 
на такива прояви при изследваните пациентки. При жените, обаче се наблюдава превес на 
проявите срещу имуществото и измамите със 7% над мъжете, което насочва вниманието към 
детайлно изучаване връзката между феноменологията на проявите и ООД, преди и след 
отключване на психозата и половата принадлежност на индивида. При кростабличните данни 
за антисоциалните прояви по професионален признак  водещи са тези на групата пенсионери 
по болест, насочени предимно срущу имуществото и при занаятчиите – срещу личността – и в 
двата случая по 7%. Отново добрите социално-битови условия показват по-висок риск от 
антисоциални прояви и по двата заложени критерия спрямо пациентите, живяли при 
задоволителни или лоши такива. Данните потвърждават и значимостта на съжителството с 
родственици, както и живота в голям град като фактори за антисоциални прояви, като водещ в 
случая е процентът на деянията срещу личността само в случаите, когато болният живее на 
село. 
Структурата на предболестната личност окачествяваме като  нормална  или хармонична,  
акцентирана – при наличие на личностови особености, проявяващи се при определени 
условия и периоди от живота, но без отчетлива социална дезадаптация и психопатна – при 
дълбоко  заложени аномалии в личностовата структура, намиращи проявление най-вече в 
характеровата сфера, с особености разстройващи адаптивното поведение, които се наблюдават 
в предпубертетна или пубертетна възрасти продължават през целия живот на индивида. В 
този случай е налице личностова абнормност или по отношение на уравновесяването на 
отделните компоненти, или в качествата на някои от тях, когато личностовото разстройство 
превишава значително нормалните варианти на личностовото развитие. В този аспект 
структурата на предболестната личност играе съществена роля по отношение степента на 
адаптираност, до която достига индивида. Декомпенсацията при дисхармоничната личност е 
по-лесна и е възможно да доведе до извършване на асоциални и антисоциални действия. В 
литературата болните с преморбидни личностови отклонения са сочени като по-чести 
извършители на подобни прояви. Преморбидната патология на характера е с изразена 
афективна неустойчивост, възбудимост и хистеричност. Присъствието в преморбида на 
дисоциални и невротични черти е характерно за болни от шизофрения с опасни действия. 
Дисхармонията в семейната среда, характеровите отклонения в пубертетната възраст и 
редицата изложени дотук социо-културни и биологични фактори, както и степента на 
психичното развитие на личността заемат своето място в комплексното взаимодействие 
между личностова структура, социална адаптация и прояви на агресия и антисоциално 
поведение. Психопатната личностова структура преобладава по полов признак в нашето 
изследване при 10% от мъжете. Акцентираната структура е по характерна за жените. Високата 
образователна степен и ниво на професионална реализация също не са характерни за 
изследваните с акцентуиран характер и преморбидна личностова абнормност, което насочва 
разсъжденията в посока на трайна предболестна тенденция към дезадаптивно поведение, 
което би следвало да се компенсира да известна степен от добрите социално.битови условия и 
живота в по-големи населени места на тези респонденти, но както стана ясно от данните 



дотук, последните два фактора не потвърждават наличие на подобно позитивно за 
адаптационния процес взаимодействие.  
В обобщение на резултатите от изследването можем да заключим, че наред с преморбидните 
прояви на агресия и антисоциални действия, при висок процент от болните с ООД, 
показателна е тенденцията и при фактора ниско ниво на образование, който в голяма част от 
случаите се съчетава с повишена агресия и антисоциални прояви, както преморбидно, така и 
след отключване на психозата. Пенсионирането по болест също се явява отчетлив 
дезадаптивен фактор в приблизително 1/3 от случаите, както и професионалната реализация 
на изследваните болни  въобще. Това очертава кръг от проблеми, свързани предимно със 
социалната сфера на функциониране при параноидно-шизофренните и извежда степента им 
на социална адаптираност като важен преморбиден и болестен феномен. Личностовото 
функциониране, което се засяга дълбоко от психозата, е друг дезадаптиращ фактор. 
Антисоциалната тенденция при ранния старт на болестта, превесът на налудните механизми 
за осъществяване ООД ,предимно насочени срещу човека, носят информация за вътрешната 
мотивация на болния да извърши определено деяние. Познаването на механизмите и 
пътищата, по които се осъществява решението за действие при параноидно болните, носи 
възможности за превенция на антисоциалната им активност. Данните от анализа позволяват 
обобщение на няколко нива: 
Степента на социална адаптация се явява съществен фактор не само за преморбидното 
формиране на личността, а и носи тези характеристики в далеч по-изразена степен и с по-
висока вероятност за проява при боледуване, когато антисоциалните тенденции са налични 
преморбидно. 
Връзката между психопатологичните механизми при извършване на ООД, синдромологичната 
им база и мотивацията за антисоциалното деяние на болния, отразява вътрешните му 
преживявания, свързани с естеството на протичане и въздействие на психозата, като изявен 
превес има налудният механизъм на осъществяване, съчетан със себезащитни и символни 
мотиви. 
Параноидната форма на психозата носи подчертана антисоциална насоченост и характерна 
феноменология на ООД, насочени срещу личността и здравето. 
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Органичните разтворители са едни от най-често срещаните невротоксични вещества на 

работното място и в бита. Изследванията на психотоксичния ефект от експонирането на 

органични разтворители са в твърде ограничен обем. Настоящето изследване имаше за цел 

проучване на невроповеденческите ефекти на серовъглерода. Изследвани бяха 120 работещи в 

"Свилоза" АД, Свищов (37 мъже и 83 жени), различаващи се по експозиция на серовъглерод. 

Използваните психологични методи са фокусирани върху изследването на когнитивните 

функции внимание и памет, и субективните оплаквания на експонираните 

(Психоневрологичен въпросник). Резултатите показват наличието на дезорганизация на 

когнитивните процеси, макар и не от типа "доза-отговор". В зависимост от степента на 

експозиция на работещите, нарушенията на вниманието (концентрация, устойчивост, 

превключваемост), влошената способност за асоцииране, запаметяването на представяната 

информация и нейното съхраняване са в различна степен. Владеенето на добре валидизирани, 

икономични психологични методи за скрининг на големи групи хора с рискова експозиция са 

основата за мониторинг и ефективна здравна политика на работното място. 

Невроповеденческото тестуване следва да стане част от рутинните медицински прегледи на 

потенциално експонирани групи работници. 

 

Organic solvents are most frequently met neurotoxic substances at workplaces and everyday life. But 

the investigations of psychotoxic effect of exposition of carbon disulfide are rather in limited 

quantities. The aim of this study was an investigation of the neurobehavioral effects of carbon 

disulfide. One hundred and twenty workers from "Sviloza" Co, Svishtov (37 men, 83 women) divided 

into groups with different carbon disulfide exposure were studied. A set of used psychological 

methods are focused on an investigation of cognitive functions attention and memory and subjective 

complaints of exposed workers (Psychoneurological questionnaire). A disorganization of cognitive 

processes, but not of the type "dose-response relationship" was established. There were a different 

level of attention deficits (concentration, stability, switching), aggravated ability to associate, 

memorize and store represented information depending on a degree of exposition. Availability of well 

validated, economical psychological methods for screening investigations of large groups of people 

with a hazardous exposition is the basis of monitoring and effective health policy at the workplaces. 

Neurobehavioral examination should become a part of routine medical check ups of potentially 

exposed groups of workers. 

 

 
Серовъглеродът е един от най-общите невротоксини от групата разтворители. 

Известен е токсичния му ефект върху ЦНС при експонирани на този разтворител 
работници [5]. Обикновено при индивидуално проследяване на експонирането 

"субклиничните" невропсихологични ефекти се проявяват по-рано от 
неврологичната симптоматика. Тези невропсихологични ефекти включват 
поведенчески, когнитивни и емоционални смущения. Най-често срещаните 
оплаквания при експозиция на разтворители са: главоболие, световъртеж, умора, 
слабост, парастезии, разстройства на паметта [4,9]. Емоционалните симптоми 
включват умора, депресия, тревожност, емоционална лабилност и 

раздразнителност [7,8]. Въпреки, че в установените в различните изследвания 



нарушенията варират, почти във всички се установяват увреждания на 
психомоторните функции и краткотрайната памет.  
Целта на изследването е проучване на невроповеденческите ефекти на 
серовъглерода върху когнитивните функции внимание и памет, както и 

субективните оплаквания на експонираните. 
 

Материал и методи 
Обект на психологичното изследване са 120 работещи в "Свилоза" АД, Свищов (37 

мъже и 83 жени) от различни цехове и професии. Индивидуално пробовземане по 
стандартизирана методология, с цел определяне на средносменната експозиция на 
серовъглерод на различни работни места, в отделни цехове включва част от 
изследваните лица. Възоснова на средносменните концентрации са формирани 

групи различаващи се по ниво на експозиция. С най-висока експозиция на 
серовъглерод са изследваните от цех Предилен и Вискозни разтвори, следват 
цехове Ремонтен и ПРПРОСК (киселнинна станция и облагородяване и сушене). 

Под ОМ е експозицията измерена в цех Пренамотващ.  
Методи 

Подборът на психологичните методи е осъществен на основата на апробираните от 
нас [2] и използваните в други страни батерии от невропсихологични методи, 

позволяващи установяването на невротоксични въздействия. Използваните 
психологични методи са с акцент на специфичност, икономичност, обективност и 

скрининг на големи групи от хора с рискова експозиция. За целта на изследването 

са използвани следните методи: 

1. Изследване на вниманието 

1.1. "Цифрово-символен тест" (шифър) 

Тази методика е субтест от невербалния дял от батерията на Векслер [1] и е с 
акцент върху изследването на превключваемост, концентрация, устойчивост и 
обхват на вниманието. 

2. Изследване на краткотрайната памет 
2.1. "Повтаряне на числа в прав и обратен ред" 

Дадената методика е един от невербалните тестове на батерията на Векслер, с 
помощта на която се изследва краткотрайната слухова памет. 
2.2. Бернщайн тест 
Тестът е насочен към механичната краткотрайна зрително-фиксационна памет, 
вариант разпознаване на 9 геометрични фигури [3]. Отчита се броят на правилно 
разпознатите фигури сред 25 подобни, на пропуснатите и на погрешно посочените. 

3. Психоневрологичен въпросник (ПНВ) 
За изследване на субективните оплаквания на експонираните бе използвана 
разработената от нас [2] българска версия на специализиран немски 
психоневрологичен въпросник ПНВ. Въпросникът е създаден през 1978 година от 
Seeber специално за обхващане трайните субективните оплаквания при хронична 
експозиция на невротоксични вещества. Отделните въпроси се отнасят до различни 

оплаквания свързани със здравето, общото състояние и самочувствие на личността. 
Целта на методиката е разграничаване на неекспонирани, съмнително експонирани 

и хронично експонирани лица. Въпросникът е съставен от 42 айтема (групирани в 6 

скали- Психоневровегетативни оплаквания (ПН), Неврологични оплаквания (Н),  



Подбуда, енергия (намаляване на енергията)(Е), Възбудимост, разсеяност (А), 
Влошаване на концентрацията и паметта (К), Специфични симптоми (СП)) с 4 - 

степенна скала на отговорите.  
Статистическата обработка на данните от психологичното тестуване включва 
честотен и вариационен анализ по отделните показатели, включително съпоставяне 
с нормативни стойности, сравнение на групите формирани в зависимост от 
експозицията (ANOVA), както и корелационен анализ. 
Резултати 

Съпоставянето със съответните възрастови норми показва, че средногруповите 
стойности на показателите за внимание, зрителна и слухова памет са в рамките на 
нормата.  
Изследваните групи се различават статистически достоверно по показателите за 
зрителна памет по Бернщайн - обем и грешки (неразпознати фигури) (Таблица 2). 

Резултатите показват, че броят на правилно разпознатите фигури от работещите в 

цехове Пренамотващ и Облагородяване и сушене е два пъти по-нисък, в сравнение 
с групите с по-висока експозиция.  

Изчислен е процентът изследвани лица с ниски постижения по отделните 
психологични тестове, т.е. под съответната възрастова норма. Данните са 
приведени в Таблица 3.  

Таблица 2 

Средни стойности на оценките по психологичните показатели и статистическа 
достоверност на междугруповите различия ( р ) 

Групи / Цехове 

 

               Показатели 

Преди-

лен/Вис
кр-ри 

Ремон
тен  

ПРП 

кисел. 

станц. 

ОРСК 

облаг./ 
сушен. 

Прена-
мотващ 

Лабора
тория 

Конт

роли 

 Р 

 

Внимание (шифър) бал 41.6 43.4 48.4 39.3 38.6 47.4 47.7 .33 

 стандартна стойност. 10.03 10.5 11.6 9.5 9.3 11.7 11.5 .24 

Памет -повтаряне числа 9.9 10.07 10.2 8.9 9.9 10.4 9.7 .41 

 стандартна стойност 9.23 9.5 9.6 7.93 9.3 9.7 9.0 .45 

Зрит.памет (обем)- брой 6.06 5.21 6.2 4.81 3.52 3.6 6.03 .00

0 

 грешки 1.33 1.28 0 1.57 1.56 1.6 1.6 .11 

 липсващи .фигури 2.93 3.78 2.8 4.18 5.42 5.42 3.28 .00

0 

 

Относителният дял на лицата с нарушена концентрация и превключваемост на 
вниманието е най-голям сред работещите от цехове Облагородяване и сушене и 

Ремонтен. Процентът изследвани с намален обем на краткотрайната зрителна памет 
(под възрастовата норма) е най-висок в Ремонтен цех, следван от цех 

Облагородяване и сушене, цех Вискозни разтвори и Предилен. 



Анализът на корелационните връзки между показателите от невропсихологичното 
тестуване потвърди някои общи закономерности като намаляване количеството 

правилно кодирани знаци (по теста за изследване на вниманието "шифър") и на 
правилно запомнените фигури при по-възрастни работници (r= .24 до -.34, p<0.05). 

С увеличаването на възрастта се затруднява превключваемостта и разпределението 
на вниманието, както и запаметяването независимо от условията на работа/химична 
експозиция. 

Таблица 3 

Процент изследвани лица с ниски постижения по психологичните тестове 
 

Групи / Цехове 

 

           Показатели 

Преди-

лен/Ви
скозни 

р-ри 

Ремонт
ен 

 

 

П Р П 

кисел 

станц. 

О Р С К 

облаг. 
сушене 

Прена-
мотва
щ  

Лабора-

тория 

 

6. 

Контр

оли 

Брой изследвани 

лица  
32 19 5 20 24 7 26 

Внимание (шифър)  9.4 13.3 0 20 12.5 0 3.8 

Памет(повтаряне 
числа) 

9.4 11.1 0 20 8.33 14.3 7.7 

Зрит.памет (обем) 
брой 

31.3 38.8 20 35 25 19.2 7.7 

 

Броят на запомнените цифри корелира положително с правилно кодираните знаци, 

което отговаря на известната връзка между разпределение на вниманието и 
краткотрайната памет. 

Резултатите от психоневрологичния въпросник (ПНВ) показват висок процент 
оплаквания (отговор “много често”) по скалите Психоневровегетативна лабилност 
(ПН), Неврологични оплаквания (Н), Влошаване на концентрацията и паметта (К) 

за експонираната група от цехове Предилен и Вискозни разтвори. С най-висок 

процент оплаквания по скалата Специфични симптоми (СП) е групата от 
Пренамотващ, по скалата Разсеяност, възбудимост (В) - ПРПРОСК (киселинна 
станция). Групите се различават достоверно (р<001) по скалите Неврологични 

оплаквания(Н) и Психоневровегетативна лабилност (ПН), като най-често те се 
срещат съответно в цехове Предилен, Вискозни разтвори, Пренамотващ, ПРПРОСК 

(киселинна станция,облагородяване и сушене). 

Анализът на корелационните връзки между показателите от невропсихологичното 

тестуване и субективните оплаквания показа наличието на отрицателна връзка 
между общият брой кодирани знаци (тест "шифър") и неврологичните оплаквания 

и повишената разсеяност (скали Н и А). Останалите индикатори на когнитивните 

функции - брой правилно запомнени и възпроизведени числа и фигури (механична 
слухова и зрителна памет) - също се влошават с увеличаването на неврологичните 
оплаквания . 

Заключение 



Обобщавайки представените резултати от психологичното изследване на хронично 
експонирани на серовъглерод може да се каже, че е налице дезорганизация на 
когнитивните процеси, изразяваща се при отделни групи работещи в различни по 
степен нарушения на вниманието (концентрация, устойчивост, превключваемост), 

влошена способност за асоцииране, запаметяване на представяната информация и 
нейното съхраняване. 

Влошените резултати от тестовете за внимание и краткотрайна памет (зрителна и 
слухова) съответстват на самооценката за способността за концентрация и 

устойчивост на вниманието и повишената разсеяност отразяващо се на 
постиженията на психологическите тестове и неврологични оплаквания и 

индивидуална разсеяност и възбудимост от психоневрологичния въпросника ПНВ. 
Резултатите от изследването на експонирани на серовъглерод работници от 
Свилоза, Свищов, са сходни с получените при изследване на работници 
експонирани на органични разтворители - въглеводороди [6]: експонираните са с 
по-ниски постижения при изпълнението на задачи за краткотрайна памет, кодиране 
и др., в сравнение с контролната група. 
Разпознаването на невроповеденческите ефекти на серовъглерода и владеенето на 
добре валидизирани изследователски методи са основата за мониторинг и 

ефективна здравна политика на работното място. В тази връзка са необходими 
изследователски програми, които включват невроповеденческо тестуване като част 
от рутинните медицински прегледи на потенциално експонирани групи работници. 
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Представени са резултати от начална апробация на новия за България “Тест за теория на ума” (Happe, 
1994)  за оценка на аутистично разстройство в детска възраст. Инструментът е използван в съчетание с 
комплекс от задачи, разработени в работата на Д. Сътън (Sutton, Smith & Swettenham, 1999). Данните са 
получени върху 35 деца, от които 16 – насочени за консултиране в ДЮПК “Св. Никола” и 19 – клинично 
здрави (неселекционирана контролна извадка). 
Обсъждат се възможностите за диференциална оценка на норма, аутизъм и синдром на Asperger. 
Композирани са допълнителни скали на базата на задачите с най-добри дискриминативни възможности. 
Получените психометрични данни свидетелстват за възможностите на инструмента в клиничната 
практика, като свидетелстват и необходимостта от следваши стъпки за валидизиране на резултатите 
върху независима извадка. 
 
Represented results are from primary approbation of new for Bulgaria “Theory of mind test” (Happe, 1994) for 
assessment of autistic disorder in child age. The instrument is used in combination with items which are 
developed in work of D. Sutton (Sutton, Smith & Swettenham, 1999). The data is recived from 35 children – 16 
have directed for consultation in CAPC “St. Nikolas” and 19 are in clinical health (non selected control except). 
The opportunities for differential assessment of norm, autism and Asperger syndrome are discussed. Additional 
scales are developed of base of items with the best discrimination opportunities. The psychometric data is the 
evidence of opportunities of the instroment in clinical practice and give the need of next steps for validizaton the 
results of independent except. 

 
Представеното изследване засяга тема, която е особено актуална не само в клиничната 
практика, но и в научното разбиране за особеностите на възприемането, представите и 
интегрирането на информация в “света на аутистите”. Изследването на “Теорията на ума” на 
децата с генерализирано разстройство на развитието дава ценна информация за механизма на 
формиране на мисловните операции в най-ранните етапи на психична организация и 
допринася за установяване на характерното когнитивно функциониране на всеки отделен 
случай. Освен приложение в диагностичния процес на разстройството, тази информация има 
значение при изработването на индивидуални терапевтични и обучителни програми за всяко 
отделно дете. 

Теорията на ума и Тестът на Франческа Хапе.  
Франческа Хапе[1] излага  позицията си, че индивидите с аутизъм нямат способността 

да мислят в идеи и образи и поради това са неадекватни в своите социални, комуникативни 
способности и способностите си за въображение. Теорията на ума започва от наблюдението, 
че аутистичните деца нямат възможността в игрите си да влизат в роли спонтанно. За да 
осъществява такъв вид дейност според авторката, детето трябва да може, освен да приема 
нещата от действителността конкретно и точно, такива каквито са, но и да може да има 
представи отвъд тях - метапредстави. Този “дефект”, изразяващ се в дисхармонията между 
информацията идваща от средата и преработката и от аутистите води до тяхното социално 
неприспособление и социален недостатък. Децата с аутизъм нямат възможността да влизат в 
роли, защото те не могат да сформират метапредставите и са неспособни да разбират и други 
интелектуални ситуации, за които иначе здравите деца имат способността да “четат с ума”, 
коети им носи информация за поведението на другите. Всичко това налага създаването на 
методика, която да обследва според авторката този социален дефект при аутистите. 
Аутистичните индивиди изпитват затруднение да разбират, че хората могат да имат 



интелектуални ситуации, различни от реалния свят и различни от техните. Според Хапе[4] 
аутистите имат дефицит в своята Теория на ума. 

 Хапе[2] се насочва към съпоставяне на разбирането на мислите и разбирането на 
действията, за което съставя своя тест. Серията от историите имат предвид различните 
стимули, които могат да съществуват зад ежедневните изказвания и не са диалектично 
истинни. От резултатите от изследването Хапе[3] прави обобщение, че аутистите дават често 
еднакви и стереотипни отговори, но без да разбират по-дълбокия смисъл. Аутистичните 
индивиди изпитват затруднение да проследят в цялост историята и нейната логична 
подредба. Това им затруднение да сглобят отделни части в едно цяло се отразява върху 
правилната употреба на интелектуалните метапредстави в ежедневието.  

 Работната хипотеза на представяното изследване е възможността на новия за Бъгария 
инструмент на Франческа Хапе да  диференцира деца в норма от такива с диагноза аутизъм.  

 Подхипотези: 
 -Контролната група деца, приети за функциониращи в рамките на нормата за 

съответната възраст, ще се справят значително по-успешно с поставените задачи и тяхното 
обяснение, в сравнение с децата с ГРПР- тези с аутизъм и тези със Синдром на Аспергер. 

 -Изследваните лица, които са с диагноза синдром на Аспергер ще имат по - добри 
резултати и ще се справят по-успешно с тестовите задачи в сравнение с децата, на които е 
поставена диагноза “ранен детски аутизъм” 

 Цел: Начална апробация на теста на Франческа Хапе; Прилагане на инструмента 
върху клинична извадка, състояща се от деца с диагноза: ранен детски аутизъм и Аспергер 
синдром. 

 Задачи: 
1/ Разглеждане на степента на социална компетентност и емоционално развитие при 

аутистичното разстройство; 
2/ Приложение на инструмента при деца с доказана диагноза ранен детски аутизъм и 

деца със синдром на Аспергер; 
3/ Проверка степента на лингвистична сложност на текста, както и необходимостта от 

преформулирането на някои истории или подмяната на някои думи или фрази; 
4/ Проучване на възможността за приложение на такъв род инструментариум върху 

индивиди с ГРПР и условията, които изисква; 
Инструментариум на изследването 
 Тест за Теория на ума на Франческа Хапе за разбиране на различни ментални 

състояния и такива отнасящи се до чуствата. Предоставен е лично от авторката на доц. 
Пламен Калчев и е преведен от него.  

 Експерименталният материал на Франческа Хапе съдържа 24 истории с нарастваща 
трудност, подпомогнати от стимулен материал, който е  представен в картинна форма. 
Материалът обхваща 12 типа от истории с по 2 примера всеки. 

Така представените 24 истории са с нарастваща трудност. Те биха могли да бъдат 
давани в случаен (разместен) ред, но също така би могло да се работи от по-лесната история. 

Първият въпрос, който следва след всяка от историите е: “Вярно ли е... ?”. Той се 
използва за проверка на разбирането и запомнянето на случките от историята. Вторият 
въпрос: “Защо той/тя каза това?” и отговорът дава представа и подсказва за разбирането или 
затрудненията, които изпитва изследваното лице при декодирането на различни мисли и 
чувства, отразени в историята.  

Към така описания инструмент бе добавен още един, условно наречен “ІІ-ри тест”, 
който се състои от още 8 подобни истории. От тях на 1, 2, 6, 7, 8 – автор е Сътън[3], който ги 
е използвал с цел да изследва тормоза на деца в училище, а 9, 10, 11 – са на Барон-Коен 
(1988). 



Причината за добавянето на тези айтеми е желанието за повишаване на прогностичната 
възможност на теста като цяло. Принципът на прилагане на допълнения инструмент е 
същият. Тези айтеми също така обследват разчитането на невербална информация и в 
частност лицева експресия, както и взаимоотношенията в детския колектив – нещо, което 
създава определени затруднения при деца с аутизъм и синдром на Аспергер . 

 

  
 
Причината за добавянето на тези айтеми е желанието за повишаване на прогностичната 

възможност на теста като цяло. Принципът на прилагане на допълнения инструмент е 
същият. Тези айтеми също така обследват разчитането на невербална информация и в 
частност лицева експресия, както и взаимоотношенията в детския колектив – нещо, което 
създава определени затруднения при деца с аутизъм и синдром на Аспергер . 

 Описание на извадката  
Извадката включва 35 деца 
Описание на цялата извадка е представено в табличен вид по показателите пол, възраст 

и IQ:  
         Табл. 7 
 Норма –  

19 деца 
Аутисти – 
11 деца 

Синром на 
Аспергер –  

5 деца 
Пол  42% 

момичета 
100% 

момчета 
29%  

момичета 
Възраст (средна) 12.63 13.33 10.57 
IQ 99.00 69.25 101.17 
IQ вербален 99.00 75.00 104.67 
IQ невербален 99.00 74.80 96.33 

 
 Процедура на оценяване  



 От протокола на теста на Фр.Хапе бе разгледан всеки един от отговорите, даден от 
изследваните лица и бе оценен по няколко критерии: Схващане; Обосновка(т.е.  коректно ли 
е оправданието на действието); Позоваване на физическа или ментална причина, при 
даването на отговора. При  Тест ІІ отговорите на децата се записват върху бял лист хартия, 
тъй като липсва специално изготвен протокол. Всеки един от отговорите е оценяван по 
следните критерии: Схващане (като цяло) и обосновка. 

Така получените оценки са въведени в компютър заедно със следните демографски 
данни: пол, възраст, посещавано училище, вид терапия, диагноза, IQ . 

 Статистическа обработка и анализ на резултатите 
 Като първа стъпка в анализа е изчислен общия бал на базата на всички задачи от теста 

на Хапе и Тест ІІ. Данните по теста на Хапе последователно са композирани по показателите 
“Схващане”, “Обосноваване” и “Ментална репрезентация. Резултатите от класическия айтем 
анализ свидетелстват за високо равнище на вътрешна съгласуваност ” /α на Кронбах/. 
Различията в средните стойности по получените скали в трите изследвани групи /норма, 
аутизъм, Аспергер/ са сравнени последователно чрез серия от еднофакторни дисперсионни 
анализи и множествени сравнения по Дънкан. Изготвени бяха и хистограми на честотните 
разпределения, които поясняват разликите между отделните групи.  

 В сравнение с резултатите по теста на Ф.Хапе и ТестІІ са налице значими резултати  
на групата “норма” и останалите две. От тази гледна точка може да се допусне, че вторият 
инструмент преодолява ограничението на метода на Хапе в различаването на децата от 
контролната група и тези със синдром на Аспергер. Стигна се до извода, че е налице 
необходимост от скали, които да действат по-диференцирано по отношение на диагнозата. За 
тази цел са анализирани данните на равнището на отделните задачи/ситуации/. Анализът на 
различията между трите изследвани групи деца на равнището на отделните задачи позволи да 
се композират допълнителни скали, на базата на задачите/ситуациите/ с най-добри 
дискриминативни възможности, т.е. в тях са включени само задачи, при които са налице 
статистически значими раличия между групите. За целта са използвани χ2 и теста за точна 
оценка на Фишер. За различията между трите групи отново са анализирани серия от 
еднофакторни дисперсионни анализи с множествени сравнения по Дънкан. Така се 
композираха съвкупност от скали за разграничаване на трите групи: 

●Скала за различаване на норма/Аспергер от аутизъм - α на Кронбах =0.93 
●Скала за различаване на норма от Аспергер - α на Кронбах =0.78 
●Скала за различаване на норма от аутизъм - α на Кронбах =0.92 
●Скала за различаване на Аспергер от аутизъм - α на Кронбах =0.89 
●Скала за различаване на Аспергер от норма - α на Кронбах =0.75 
●Скала за различаване на норма от Аспергер/Аутизъм - α на Кронбах =0.86 
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Очевидно, на този етап съдържанието на скалите не може да се приеме като 

окончателно и техните дискриминативни възможности се нуждаят от валидизиране върху 
нова, независима извадка. Като цяло обаче те свидетелстват за потенциалните възможности 
на метода.  

 Изводи 
1. Резултатите от изследването потвърдиха работната хипотеза, свързана с 

възможността на Теста на Франческа Хапе да  отдиференцира деца в норма от такива с 
диагноза аутизъм.  

2. В хода на изследването се оказа, че децата със Синдром на Аспергер се 
доближават в своите постижения до тези на децата в норма. Това наложи включването на 
коректор в лицето на Тест ІІ, както и прегрупирането на отделни айтеми и съставянето на 
примерни скали, които да прецизират дигностиката. 

3. Потвърди се, че нивото на разбиране на социалните ситуации и емоционалните 
състояния на другите хора при деца с ГРПР е значително затруднено, като степента на 
трудност е различна за децата с аутизъм и тези със Синдром на Аспергер. 

4. Въпреки дискриминативните възможности на 24 айтемната скала и на 
конструираните в последствие стълбици, прилагането им върху българска извадка налага 
извършването на определени промени в самия текст, като опростяване структурата на 
използваните изречения, намаляване тяхната дължина, подбор на разбираеми за децата 
думи и т.н. 

5. Относно поставената задача за проучване възможността за приложение на 
такъв род инструментариум върху индивиди с ГРПР и условията, които изисква, може да 
се изведе заключението, че се налага адаптиране към индивидуалните особености на 
всяко едно от изследваните деца от целевата група. 

Това изследване може да служи като основа за по- нататъшното стандартизиране на 
Теста на Франческа Хапе към български условия. 

Заключение 
Необходимостта от адекватното третиране на всяко едно заболяване изисква неговото 

правилно идентифициране. За тази цел преди всичко се налага ефективно и навременно 
поставяне на диагнозата, в което участва екип от специалисти. Осъществяването на тази 
нелека задача предполага подходящ инструментариум, с който детския психолог в България 



не разполага. Това доведе до идеята за целта на настоящето изследване, насочено към 
представяне и апробиране на Теста на Франческа Хапе, създаден през 1994г.  
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ПРИВЪРЗАНОСТ - РАЗВИТИЕ И НАРУШЕНИЯ 
 

Матанова Ваня  
Проф.д.пс.н. – катедра “Социална, трудова и педагогическа психология”Софийски 

университет “Св. Кл. Охридски” 
 
През 1969г. Боулби дефинира термина “attachment” като “наличие на  продължителна 
психологическа свързаност между човешки същества”. Той използва еволюционния подход и отново 
интерпретира психоаналитичната идея за ранното детство. Боулби говори за ранните афективни 
отношения между майката и детето, базирани на идеята за сензитивните периоди на развитието, 
информационните процеси и системата за контрол. Съгласно това, привързаността е специфична част 
от афективните отношения. 
 
In 1969 Bowlby defines the term “attachment” as an “existence of a continuous psychological relationship 
between human beings”. He applies the evolutionary approach and reinterprets the psychoanalytical idea of 
early childhood. Bowlby talks about the early affective relation between mother and child as based upon the 
ideas for sensitive periods of development, information processes and systems for control. According to him, 
attachment is a specific part of affective relations.  
 
Привързаността е дълбока и трайна връзка, образувана между детето и този, който се 
грижи за него в първите няколко години от живота му. За формирането на привързаност 
важно влияние имат всички компоненти на човешката личност- ум, тяло, емоции, 
отношения и ценности. Привързаността не е нещо, което родителите правят за децата си, а 
е нещо, което децата и родителите изграждат заедно на базата на реципрочни отношения. 
Привързаността към протективен и обичащ родител, който предвижда, ръководи и 
подкрепя е базисна човешка потребност, вкоренена в милионите години еволюция на 
човешкия род. Човекът притежава инстинкт да се привързва - бебето инстинктивно 
протяга ръка за сигурност към грижещия се за него. Родителите инстинктивно 
протектират и отглеждат потомството си.  
Привързаността е физиологичен, емоционален, когнитивен и социален феномен. 
Социалният пуск на инстинктивната привързаност се активира в бебето чрез намеци и 
сигнали от родителя. Процесът на привързване се дефинира като “взаимно регулираща се 
система”, в която бебето и родителя си влияят взаимно.  
Привързаността може да бъде създадена само в контекста на отношенията, включващи 
отглеждане, невредима власт, очен контакт, усмивка, позитивен афект и нужда от 
изпълнение. Montague /1986 г./ смята, че комуникацията предадена чрез докосване е най-
силния начин да се създаде човешко отношение. Привързаността повлича обич и 
грижовно докосване, така както и сензитивността в подходящи граници и предели. 
Очният контакт е също много важен за формиране на привързаността. Когато тя не е 
формирана детето използва очния контакт , за да манипулира, контролира и третира 
другите.  

Бебешката усмивка е отговор, имащ за цел привличане на вниманието на грижещия 
се и позитивното му окуражаване. Усмивката и позитивния афект помагат на бебето да се 
чувства сигурно и безопасно. 
     Формирането на сигурната привързаност предполага наличието на няколко основни 
етапа в отношенията родител-дете:  
1. Етап на хомеостатичен контрол-7-10 дни след раждането. Налице е контрол върху 

вътрешните и външни системи и моторната активност. Грижещият се трябва да 
притежава дълбоко чувктво на емпатия и да бъде в синхрон с детските потребности.  

2. Етап на удължаване на вниманието и интеракциите /1-8 седмици/. Детето използва 
капацитета си за задържане на вниманието на родителя-усмивка, вокализация, лицева 
експресия, което сигнализира за възприемчивост към намеци и знаци. Детето 
постепенно се научава да синхронизира отношенията си. Това предполага висока 
сензитивност от страна на родителя при улавяне на намеци и потребности от подкрепа.  



3. Етап на тестиране на граници /3-4 мес./ Родителят и детето тестират детските граници, 
като взаимно се опознават и научават повече един за друг.  

4.  Етап на поява на автономия./4-5 мес./ Бебето започва да търси и да отговаря на 
социалните намеци, развива имитативни способности,, иска да играе с предмети. 
Нараства чувството му за автономия, доброволния контрол върху средата и чувството 
за компетентност. Когнитивното развитие се характеризира с придобиването на нови 
знания за звуци, звукове, повърхности, светлини и др. Търси внимание и реагира с 
плач при прояви на невнимание към него. Постепенно осъзнава, че обектите имат 
постоянни характеристики, търси ги когато са извън зрителното му поле. В този 
период родителите трябва да са толерантни  към нуждата от привързаност и 
автономия. 
Регулацията на емоциите и поведението е съставна част от психичното здраве, което се 

изгражда в процеса на интеракция между родителя и детето. Сигналите от детето 
/погледи, викове, гукане и др./ повишават емоционалните реакции у родителя. 
Депресивните, малтретиращи или неглежиращи родители не могат да отговорят на 
детските емоции и нужди , поради което детето израства без необходимата външна 
регулираща подкрепа / Robinson, Geaves,1996/, което резултира в три основни  реакции: 
1. Разстройства в чувствата за себе си- чувство за алиенация и самота, нарушена 

представа за собственото тяло. 
2. Неспособност за контролиране на импулсите-физическа и сексуална агресия, 

самообезобразяване 
3. Липса на доверие и интимност, при което приемат другите като заплашващи/Cole, 

Putnam,1992/. 
Сензитивният родител задоволява базисните нужди на детето, което облекчава детския 
дискомфорт и възбуда. Децата с адекватно формирана привързаност се доверяват на 
другите и вярват, че техните нужди са валидни. Тези, които не я формират са с висок риск 
да развият: 

1. ниска самооценка 
2. поведение на нуждаещ се, прилепчив и псевдонезависим. 
3. Поведение на декомпенсация при стрес. 
4. Загуба на самоконтрол. 
5. Неспособност за развиетие  и поддържане приятелство. 
6. Сепарация и опозиционно настроение към родителите. 
7. Антисоциално поведение. 
8. Агресия и насилие. 
9. Неспособност за доверие и интимност. 
10. Ненадежден, песимистично настроен към себе си, семейството и обществото. 
11. Липса на емпатия, състрадание и угризения. 
12. Поведенчески и проблеми в ученето. 
Един от най-пагубните последици от неадекватно формирана привързаност е 

хроничната  неспособност на детето да модулира емоции, поведенчески модели  и 
импулси. Формираната привързаност играе важна роля  при овладяването на 
самоконтрола от детето.”Първата функция на родителите е да помогнат на детето да 
модулира възбудата си чрез времево разпределени провизии за игри, чувства, конфорт, 
докосване, гледане, и др.- накратко чрез обучението в умения, които ще му помогнат в 
бъдеще да модулира своята собствена възбуда”/ van der Kolk,1996/. Това модулиране 
родителите постигат чрез балансиране на  регулацията- стимулират /регулация нагоре/ 
или утешават/ регулация надолу/. Неспособните да сторят това родители формират или 
хронична висока възбудимост или обратно- недостатъчни нива на възбуда. Известно е , че 
повече от 80% от малтретиранете деца развиват дезориентационно - дезорганизационни 
модели на привързаност, резултиращи в  широк набор от симптоми. /Lyons-Ruth,1991/. 



Причините за  разстройството на привързаността трябва да се търсят във формирането 
на отношенията родител-дете. Съществуват редица фактори, които се отнасят както до 
родителите  и  децата, така и до средата на отглеждане и развитие. 

По отношение на родителите се обособяват следните етиологични фактори: 
1. Малтретиране и /или неглежиране на детето. 
2. Липса на обич и несензитивни грижи. 
3. Депресия. 
4. Тежки или хронични психични разстройства. 
5. Родителстване в юношеска възраст. 
6. Злоупотреба с психоактивни вещества. 
7. История на трудности в привързаността. 
8. Продължителни отсъствия/ затвор, хоспитализация, изоставяне и т.н./ 
Етиологичните факторите, свързани с детското функциониране са: 

1. Темпераментови особености, липса на “пасване” с родителя. 
2. Преждевременно раждане. 
3. Нестихващи болки или колики. 
4. Соматични, неврологични или биологични проблеми-неврологична увреда, 

фетален алкохолен синдром, вътреутробна интоксикация и др 
5. Генетични фактори-семейна история за умствени нарушения, депресия, 

агресия, криминално поведение, злоупотреба с лекарства и психоактивни 
вещества и др. 

Средовите етиологични  фактори могат да бъдат формулирани като: 
1. Нисък икономически статус. 
2. Насилие в семейството-жертва и/или свидетел. 
3. Загуба на стимулираща подкрепа от родители и родственици-смърт, 

изоставяне и др. 
4. Множество местения извън дома, както и честа смяна на грижещия се. 
5. Психотравмиращи ситуации-брачни конфликти, семейна дезорганизация, 

хаос, насилие и др. 
Депресията при майките има дълбок и продължителен ефект върху бебето. 10-12 % от 

бременните са с хронична депресия, което се отразява върху състоянието на плода. Такива 
деца са раздразнителни, трудно се утешават, имат известно изоставане в развитието на 
моториката /Abrams,1995/. 

40-70 % от родилките имат следродова депресия, вследствие на радикалната промяна 
на хормоналните нива. А около 30 % имат продължителна и тежка постравмена депресия. 
Такива майки имат трудности да полагат качествени грижи за децата си, което е както 
вследствие на депресивната симптоматика , така и поради нечувствителността им по 
отношение на детските намеци. Ако депресията продължи през първите шест месеца 
закъсненията в детското развитие ще касаят локомоцията, нарастването на тегло и по-
ниската социална отзивчивост. Когато депресията на майката продължи през цялата първа 
година от живота на детето, то показва профил на поведенческа и физиологична 
дисрегулация, което може да резултира в поведенчески проблем или агресия в 
предучилищна възраст /Field,1995/. Депресивните майки е много по-вероятно да бламират 
своите деца при дистрес, да показват повече разочарование от децата си, да използват 
стратегия за вменяване на вина с цел регулиране на детското поведение.  

Някои деца са физически и емоционално неотзивчиви към родителите. Това може да е 
резултат от действието на няколко фактора: темпераментови особености, въздействия на 
лекарства, нестихващи болки, пренатален или постнатален стрес, генетична увреда или 
нарушение.  

Порочният кръг на развитие на отношенията родител-дете има 4 основни компонента: 
1. Детето не отговаря с конфорт и релаксация на усилията на родителя за утешение и 

успокоение 



2. Родителят става тревожен, гневен, несигурен, започва да губи увереност, че полага 
адекватни грижи. 

3. Всеки от двамата в диадата родител-дете се отдръпва или започва все повече да става 
натрапчив и/или наказващ. 

4. Неотзивчивостта повишава стреса и тревожността, негативните намеци и сигнали  
формират у детето несигурност. 
Често такъв цикъл се формира у деца с  продължителни колики и болки. Майките на 

такива деца са по-тревожни и  експериментиращи. 80% от родителите, които физически 
малтретират децата си съобщават за ексцесивен плач, като причина за 
малтретирането./Weston,1986/. Някои смятат, че нестихващите колики са в резултат на 
неефективни грижи, а други, че неефективните грижи са в резултат на физиологичната 
кондиция на детето.  

Могат да бъдат наблюдавани три модела на детско поведение по отношение на 
родителя. 
1. Поведение на сигурна привързаност 
2. несигурно-избягващо поведение 
3. несигурно-амбивалентно /резистентно поведение./Ainsworth,1978/ 

При сигурната привързаност детето се разстройва, когато майката напуска стаята, но 
дистреса не е ексцесивен. Налице са знаци на топлота при последваща среща. Детето 
бързо релаксира и се връща към играта.  

При несигурно-избягващата привързаност  детето показва малък или липсващ дистрес, 
когато майката напуска стаята и активно избягва или игнорира майката, когато тя се 
завърне. Майката също го избягва и го наблюдава отдалече.  

При амбиваленвтно-резистентната привързаност детето е в екстремен дистрес от 
сепарирането, прилепва се за майката и остава близко до вратата, плачещо. Търси контакт 
след срещата, но не може да си го позволи и затова бута гневно майката.  

Тези детски реакции на сепарацията и срещата рефлектират както върху историята на 
отношенията родител-дете, така и върху родителския стил и психосоциалното 
функциониране на детето /Bretherton,1985/.  

Съществува и още една категория деца, характеризираща се със загуба на 
кохерентност. Тези деца се класифицират като дезорганизационно-дезориентирани. 
Тяхното поведение  се характеризира със 7 вида реакции /Main,Solomon,1990/ 
1. Последователно демонстриране на противоречиви модели на поведение. 
Екстремно показва поведение на привързаност или гневно поведение , последвано от 
отдръпване и студенина. 
2. Едновременно демонстриране на противоречив тип поведение. Детето показва 

търсещо и поведение на отдръпване по едно и също време 
3. Некомплектувано или прекъснато движение и/или експресия. 
4. Стереотипни , персеверативни, асиметрични , ненавременни движения и непривични 

пози. 
5. Замръзнали, тихи, бавни движения и експресии. 
6. Показване на отзивчивост и зачитане на родителите. Често показват екстремни 

страхове в отговор на отношение на родителя- закрива лицето си с ръце, бяга далеч, 
когато родителите се връщат или приближават към него.  

7. Директно показва дезориентация и дезорганизация. Бързо сменя афектите-смях-плач, 
прави впечатление дезориентираната му експресия при приближаване на родителите.  

Децата с дезорганизирана привързаност се етикетират като нерешителни, страхливи, 
травмирани. Те не се оплакват от загуби, страхуват се да си признаят минали травми 
/Main,1994/. Активно и презрително обезценяват привързаността и често малтретират или 
неглежират децата /Lyons-Ruth,1991/. Майките на такива деца често имат история на 
семейно насилие или злоупотреби. Такива майки не са в синхрон с детските нужди и дават 
неточни , неподходящи или противоречиви намеци на децата си /Lyons-Ruth,1994/. Те 



показват високи нива на негативни афекти към децата си и ниски нива на нежност 
/DeMulder,Radke-Yarrow,1991/. Често родители израстнали в малтретиращи семейства, 
пренасят своите страхове и нерешителност и на своите деца, проявяват се като 
нечувствителни, злоупотребяващи, депресивни, с липса на любов и привързаност.  
      Децата,които развиват реактивно разстройство на привързаността  по някакви причини 
не успяват да създадат здрава психологическа привързаност с този, който се грижи за тях  
и не се научават да се доверяват. Съществуват различни изследвания , които показват, че 
майките са “настроени” да възприемат и да отговарят на емоционалната експресия на 
детето, още когато емоции в собствен смисъл няма. Отначало емоционалните патерни на 
детето са примитивни, но постепенно те се усложняват и диференцират. Тази експресия 
стимулира емпатийните ресурси на майката, благодарение на които тя чувства 
вътрешното състояние на детето. 
     Децата също са “настроени” да възприемат емоциите на майката. Във втората половина 
на първата си година децата проявяват способност да използват възприятието на 
майчината емоция,  за да получат подкрепа, а също така и по лицевата експресия да се 
ориентират в непозната ситуация,  т.е. вече е налице т.н. социално съотнасяне. 

Реактивното разстройство на привързаността се характеризира с невъзможност за 
създаване на нормални отношения с другите.Такива деца реагират остро на промените  на 
средата, неспокойни са и трудно се поддават на успокояване. 

Нарушените отношения с връстниците се влошават още повече, поради 
проявяваната агресивност. Симптомите на реактивното разстройство на привързаността 
условно могат да бъдат разделени на 4 групи:социални, емоционални, поведенчески и 
симптоми на развитието. 

Социалните симптоми се изразяват в това, че детето с такова разстройство не 
установява контакт ”очи в очи”, често задава безкрайно дълги и безмислени въпроси или 
бърбори безспир, бори се да контролира всичко около себе си, което влошава 
отношенията с връстниците му. Реакциите към непознати са емоционално 
недискриминативни, често изглежда неадекватно заплашващо или прилепчиво дете, с 
ниска самооценка, което не показва обич към родителите си. Тези прояви формират 
групата на емоционалните симптоми. 

Поведенческите симптоми се изразяват в деструктивно поведение към себе се, 
другите и нещата. Често проявява жестокост към животни и сиблинги, има лош 
емоционален контрол, увлича се от  занимания с огън, кръв и вътрешности. Случва се да 
краде и лъже и да има абнормни модели на хранене. Наред с тези симптоми се наблюдават 
и някои особености на  развитието, демонстрирани като общо изоставане, липса на 
причинно-следствено мислене, на съзнателност, както и абнормни речеви модели. 

Много характерно за реактивното разстройство на привързаността е наличието на 
“негативен цикъл на привързване” в семейството. Детето е с подчертано негативно 
поведение, което не може да бъде пренебрегвано, на което родителите реагират  
емоционално, създавайки интензивна, но незадоволителна връзка. В резултат на това и 
родителят и детето се дистанцират един от друг и връзката се разрушава. 

При този тип разстройство диагностичните критерии са: 
1.Начало до 5-годишна възраст 
2. Противоречиви или амбивалентни социални реакции в различни социални 

ситуации 
3.Емоционални нарушения със загуба на взаимност, затваряне в себе си, 

агресивни реакции и повишена тревожност 
4. Принципно съхранени способности за социално взаимодействие  

Наблюдават се три типа нарушена привързаност: 
1. Непривързаност - децата демонстрират невъзможност за формиране на  

емоционални отношения с родителя , което резултира в тежки увреди в капацитета 
за формиране на отношения, когнитивни функции и импулсен контрол. 



2. Амбивалентна, тревожна привързаност- детето е способно да формира отношения 
с фигурата на привързаност, но отношенията се характеризират с тежки 
конфликти, отнасящи се до емоционална и физическа съвместимост. 

3. Прекъсната привързаност- тя е следствие от значителни  и вредни сепарации и 
загуби на фигурата на привързаност, което провокира интензивна тревога и 
продължителни негативни ефекти върху развитието на доверие.  

Zeanah,Mammen,Lieberman/1993/ предполагат, че нарушенията на привързаността 
представляват дълбоки и первазивни разстройства в детските емоции за закрила и 
сигурност. Те предлагат критерии за пет вида разстройства на привързаността: 

1. Непривързани- неуспех в развитието на отношенията с предпочитана фигура. 
2. Недискриминативни- неуспех за проверка на подкрепата на родителя в 

непозната среда и неуспех в използването на фигурата на привързаност като 
сигурен подслон, когато е в дистрес. Такива деца са или приятелски 
недискриминативни , или  безразсъдни, с катастрофални склонности. 

3. Инхибирани- неготовност да рискува далеч от фигурата на привързаност в 
ситуации на проучване. Те показва или ексцесивна пприлепчивост или 
компулсивност. 

4. Агресивна привързаност- Гневни и агресивни, генерализират отношението си 
към фигурата на привързване- към другите и към себе си. 

5. Привързаност с обърнати роли- те са с контролиращо поведение по отношение 
на родителя, понютивни, отблъскващи, враждебни. Детето си присвоява 
ролята  и отговорностите, присъщи обикновено на родителя. 

Широкият диапазон от симптоми  при реактивното разстройство на 
привързаността понякога прави трудно диагностицирането му. Задължително е да се 
прави диференциална диагностика с генерализираните  разстройства на развитието. 

Винаги трябва да се има предвид, че децата с реактивно разстройство на 
развитието имат нормални  способности за социално свързване, за разлика от тези с 
генерализирано разстройство на развитието. При поставяне в нормални условия на 
отглеждане, абнормния стил на социални реакции намалява до голяма степен, което не се 
наблюдава при генерализирани разстройства на развитието. Въпреки, че при реактивното 
разстройство на привързаността са налице абнормни речеви и езикови модели, те  обаче 
не могат да бъдат отнесени към качествено абнормните характеристики на езиковото 
развитие при генерализирани разстройства на развитието. При децата с реактивно 
разстройство на привързаността не се наблюдават устойчиви и тежки когнитивни 
дефицити, нито стереотипни модели на поведение, дейност и интереси. 

Според Keith Reber  традиционните терапевтични техники са неефективни при 
децата с реактивно разстройство на привързаността. В последните години особена 
популярност придоби т.н.Attachment /Holding/ Therapy. Основната терапевтична цел е да 
се създаде отново цикълът на свързване, който детето преживява със своята майка. Детето 
трябва да бъде принудено да се откаже от това да контролира обкръжението, за да се 
увери, че има кой да се погрижи за него, когато има нужда. Тази терапия е критикувана, 
че може да бъде травматизираща за едно вече травматизирано дете. Съществува известен 
риск поради  интрузивния и провокативен характер на техниката. Прекъсването на 
порочния кръг в отношенията е възможен именно чрез предизвикване на криза, която да 
бъде разрешената в защитеното терапевтично пространство. 

Почти всички терапевтични стратегии се основават на няколко основни цели: 
-контролиране на поведенческите проблеми , 
-стимулиране и подкрепа на вербализацията на негативните чувства и 

преживявания, 
-поощряване споделянето на потребности и разговори за различията, 
-промоция на позитивни срещи. 



Ранните интервенции са необходими, за да бъдат предотвратени по-нататъшните 
емоционални и поведенчески проблеми, т.е. имат преди всичко превантивен характер.  
     Специфичната  поведенческа активност от страна на детето и майката са предпоставка 
за формиране на  нормална привързаност. Когато този, който се грижи за детето отговаря 
адекватно на неговите потребности , то започва да формира у себе си доверие към света. 
Този процес е известен като “цикъл на доверие”. Децата, които развиват способността си 
да интернализират сигурност и безопастност и могат да” боравят” с емоциите си,  умеят 
да приемат и да се учат от несполуките си. 
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Въпреки че значимостта на екипната работата нараства все повече  за модерната медицина, формирането 
на умения за лидерство и работа в екип все още не намира ясно определено място в медицинското 
образование у нас. В настоящото изследване се прави преглед на основни методи за работа в група, 
прилагани в рамките на курса по медицинска психология за студенти-медици през четвъртия семестър от 
обучението им. Описват се началните упражненя, стимулиращи развитието на групов процес, както и 
методи, въвличащи студентите в придобиването на собствен опит и развиващи у тях умения за преценка 
на емоционални състояния, необходимост от психологично консултиране и др. Направено е и сравнение 
между ефекта от груповите методи и от традиционното представяне на учебния материал по медицинска 
психология. Изследвани лица: 32 студенти от 4 групи, преминали през традиционно обучение и 43 
студенти от 6 групи, участвали в групова работа по време на практическите упражнения по тази учебна 
дисциплина, всички от Медицински Факултет на Тракийски Университет, Стара Загора. Резултатите 
показват, че студентите, които са били включени в групова психологична работа, в края на курса 
споделят по-висока удовлетвореност от учебния процес и засилен интерес към психологичните аспекти 
на медицинската практика. Прави се извода, че описаните методи за работа в група са подходящо начало 
за понататъшното формиране на умения за работа в екип през всички етапи на обучението по медицина. 
 

APPLICATION OF THE METHODS FOR GROUP WORK IN  TEACHING  MEDICAL 
PSYCHOLOGY 

 
Although the importance of group work in the modern medicine is growing, there is no specific place for forming 
a particular spot for that part of the education in Bulgaria. In the present study, a review of the main methods for 
group work applied in the fourth semester of the medical education is being made. The beginning exercises 
stimulate the development of the group process as well as the methods incorporating the students in acquiring 
experience and developing skills for estimate of the emotional states necessary for psychological consultation.  A 
comparison is being made between the effect of the group methods and of the traditional introduction of the 
educational material for clinical psychology. Thirty- two people were studied- students from 4 groups that have 
undergone traditional education and 43 students from 6 groups that have participated in group work during 
practical classes in the present school year in the Medical faculty of the Thracian University, Stara Zagora. The 
results show that the students that have been incorporated in psychological group work are more satisfied from 
the educational process in the end of it and have higher interest in the psychological aspects of the medical 
practice. The conclusion being made is that the described methods for group work are a appropriate beginning 
for further forming of skills for group work in all the levels of the course of medical education.   
 
 

Развитието на медицинското образование предполага нарастване на обема и 
значимостта на знанията за психо-социалните аспекти на медицинската практика [6]. Тази 
тенденция произтича от факта, че в модерната медицина работата в екип заема все по-
съществено място в дейността на лекарите и уменията за упражняване на лидерство и работа 
в екип се нареждат сред значимите за всички лекари професинални умения. В най-голяма 
степен това важи за общопрактикуващите лекари, които са в близък контакт с пациентите и в 
същото време представляват свързващо звено между тях и лекарите-специалисти [4]. 
Обучението в комуникативни умения, базиращо се на формиране на знания и умения за 
наблюдение и разбиране на обективното поведение на пациента придобива все по-голяма 
важност за медиците. Все по-съществени стават и обучението в умения за активно слушане и 
за задълбочено изучаване и разбиране на емоционалните аспекти на взаимоотношенията 
лекар-пациент [5]. 



Въпреки посочените до тук, ясно очертани тенденции в съвременните медицинско 
образование и практика, медицинската психология, която дава на студентите знания и умения 
за психо-социалните аспекти на медицинската практика, присъства в учебните планове на 
Медицинските Факултети у нас с ограничен хорариум и недостатъчна обезпеченост. Това 
поставя още по-високи изисквания за възможно най-ефективно организиране на учебния 
процес по тази учебна дисциплина, защото именно тя представлява първата крачка в 
утвърждаването на психологията като наука и на психолозите като необходими за 
медицината професионалисти. 

Привържениците на либералния подход в обучението приемат, че груповата работа е 
по-ефективен обучителен метод. Те приемат, че ако учебната програма е центрирана към 
отделния студент не е достатъчно ефективна. Привържениците на консервативния подход от 
своя страна застъпват мнението, че индивидуалната работа на студентите е най-ефективния 
обучителен метод, защото предполага най-точно усвояване на преподавания материал. Както 
беше посочено по-горе обаче, реалната медицинска практика налага на лекарите да работят в 
екипи, а също така и да разбират и преценяват поведението, емоциите и реакциите на 
пациента в хода на реално и динамично общуване с него и неговите близки. 

Обучителните методи могат да бъдат разделени на три основни групи: 
1. Лекцията е най-популярният и широкоразпространен обучителен метод, при който 

преподавателят дава информация на студентите, която те слушат, водейки си 
бележки. Лекцията е добър начина за бързо предаване на голям обем информация, 
но при нея студентите са пасивни. Най-големият проблем пред преподавателя при 
този метод е в привличането и задържането на вниманието на студентите.  

2. Дискусиите в малка група са също популярни в обучението. При тях студентите 
работят заедно в групи за решаване на проблеми и натрупват знания в социален 
контекст. Това ги прави по-отговорни за собственото си поведение, за поведението 
на колегите си от групата, а така също води и до преживяване на сплотеност в 
малката група. Съществуват и някои проблеми като формирането на враждуващи 
клики от приятели вътре в малките групи и други, които обаче могат да бъдат 
преодолени чрез умело и най-вече ненатрапчиво водене на груповия процес.  

3. Методът на въпросите предполага практическото занятие да започне със задаване 
на въпрос на групата, който трябва да е отворен и да провокира дискусия. 

4. Индуктивният метод включва студентите в изследователски учебен процес. При 
него те отговарят на въпроси, анализират данни и формулират изводи. Този метод 
изисква да научим студентите “как да мислят”. Тук от особена важност са 
уменията за критично мислене и най-вече умението на студентите да възприемат и 
анализират новата информация от гледна точка и на базата на това, което вече 
знаят.  

Обучението в групов контекст, чрез собствен опит притежава сериозни предимства 
пред традиционното обучение, особено що се отнася до обучението по психология [2]. 
Работата в малка група и стимулирането чрез психологични методи на интензивно общуване 
води до провокиране на групов процес, увеличава интереса на студентите и груповата 
сплотеност [7]. Този тип обучение подпомага студентите-медици да развият у себе си нагласи 
за встъпване в по-модерни, партньорски взаимоотношения с пациентите, каквито 
съответстват на съвременната био-психо-социална парадигма в медицината. 

Цел на настоящата работа е да се анализира съдържанието и ефективността на 
обучителните методи, прилагани в курса по медицинска психология за студенти по медицина 
в четвъртия семестър от следването им в Медицинския Факултет, Тракийски Университет, 
Стара Загора. Реализирането на поставената цел изисква да се направи сравнение между 



ефекта от груповите методи и от традиционното представяне на учебния материал по 
медицинска психология.  

Изследвани лица: 32 студенти от 4 групи, преминали през традиционно обучение       
(1 група) и 43 студенти от 6 групи, участвали в групова работа по време на практическите 
упражнения по тази учебна дисциплина (2 група). Направено е и сравнение между ефекта от 
груповите методи и от традиционното представяне на учебния материал по медицинска 
психология. 

Методика: Всички студенти, участващи в обучението в края на учебния курс 
попълниха самооценъчна скала, съдържаща 5 области на компетентност: 1) Идентифициране 
на ралични типове поведение; 2) Знания за психичните процеси и психичното здраве; 3) 
Разбиране на причините за поведенческите реакции на околните; 4) Компетентност и 5) 
Увереност при справяне с проблемни поведенчески реакции. Всяка от областите на 
компетентност се оценява по 10-степенна скала от Ликертов тип. [9]. В попълнения от 
студентите въпросник се съдържа и скала, измерваща удовлетвореността им от проведеното 
обучение [3,8] . 

 
Резултати и обсъждане 
Съдържание  на учебния курс по медицинска психология: 
I. Теоретичен материал: 
Включени са темите: 1) Медицинска психология – предмет, задачи, история; 2) 

Основни теоретични перспективи на психологията и методи за изследване; 3) Психични 
сфери; 4) Личност - концепции за личността, Личностови характеристики, които служат за 
предсказване на поведението, Структура на личността, Личностови типологии, Акцентуации 
на личността; 5) Стрес и кризи на личността - Стрес и соматични симптоми, Стрес и 
психично здраве, Стрес и имунни реакции, Справяне със стреса., Тревожност, страх; 6) 
Психосоматична медицина- Теории, Видове психосоматични разстройства, Личностов 
профил при различните психосоматични заболявания, Взаимоотношения лекар-болен, 
Ятрогения; 7) Психологични проблеми на жизнения цикъл; 8) Психотерапия и психологично 
консултиране – принципи, школи, методология. 

II. Теми за практическа работа: 
1.) Личност и междуличностно взаимодействие; Терапевтичната роля;, Медицински и 

психосоциален модел на обслужване в медицината.; 2) Взаимоотношения лекар-болен – 
себепредставяне, упражняване на влияние, комуникативни умения; 3) Методи за 
психологични изследвания – изследване на психичните сфери, наблюдение, водене на 
протокол и анализ на поведенчески и емоционални реакции; 4) Психологично 
полустандартизирано интервю – умения за слушане, реакции спрямо изказванията на болния, 
психотерапевтичен подход; 5) Същност на психологичното консултиране Емпатия и доверие. 
6) Социална среда и личностово функциониране; Анализ на собственото поведение; 
Установяване на терапевтична връзка. Недирективно поведение 7) Взаимодействие с 
близките на болния-изследване и анализ на семейни взаимоотношения, Семейни кризи; 
Емпатия, симпатия, неутралност; 8) Консултиране в условията на криза Скръб и скърбене. 
Превенцията на психичните разстройства. Терапия на възможностите 
 Обучителни методи: 
 Теоретичният материал се преподава под формата на лекции за двете групи, включени 
в изследването студенти. Практическите занятия са организирани под формата на семинари, 
ролеви игри, решаване на психологически задачи, дискусии, демонстрация на методи.  

В  първата група изследвани лица (преминали през традиционно обучение) учебното 
съдържание се следва като се поставя акцент върху самостоятелната работа на студентите 
преди и по време на упражнението. Във втората група (студенти, участвали в групова работа 



по време на практическите упражнения), практическата работа започва с иницииране на 
групов процес с отговор на въпроса за психологичните аспекти на терапевтичната роля чрез 
техниката модерация и поставяне на задача за вземане на групово решение в рамките на 
ролева игра. Всички практически занятия в тази група започват със сесии за непосредствено 
общуване, които съпътстват всяка от темите и свързаните с тях групови задачи, които трябва 
да решават студентите. Акцентът в тази група е върху стимулирането на груповия процес 
като процес на задълбочаване и усложняване на общуването като единство на комуникация, 
взаимодействие и междуличностно възприятие [1]. 

Анализът на резултатите от самооценъчната скала показва, че е налице статистически 
значима разлика между двете изследвани групи студенти в самооценката им за три от петте, 
включени в скалата области на компетентност (Табл.1): Разбиране на причините за 
поведенческите реакции на околните (T= -4,123, P<0,004); Компетентност при справяне с 
проблемни поведенчески реакции (T= -2,333, P<0,05) и Увереност при справяне с проблемни 
поведенчески реакции (T= -2,909, P<0,023). От посочените резултати става ясно още, че след 
проведеното обучение и двете групи студенти оценяват най-високо способността си да 
идентифицират ралични типове поведение, докато на второ място за студентите, преминали 
през традиционно обучение е самооценката им за придобитите знания за психичните процеси 
и психичното здраве, а за другата група – тяхната увереност при справяне с проблемни 
поведенчески реакции. От посочените резултати можем да направим извода, че интензивното 
групово общуване е изиграло своята корективно-формираща роля и е направило студентите, 
включени в интензивна групова работа по-уверени в собствената си компетентност  и по-
сигурни във възможностите си да влияят върху околните, а от там и да се справят с проблеми 
в общуването. 

 
Табл.1 Сравнение между самооценките на студентите от двете групи, включени в 

изследването. 
 

Области на компетентност 
 

x-1гр. x-2гр. SD t 

 
Идентифициране на ралични 
 типове поведение 
 

 
6,7 

(6-8) 
 

 
7,7 

(6-9) 

 
1,603 

 
T= -1,764 
P<0,121 

 
Знания за психичните процеси и 
психичното здраве 
 

 
5,1 

(4-7) 

 
6,6 

(4-8) 

 
1,927 

 
T= -2,201 
P<0,064 

 
Разбиране на причините за 
поведенческите реакции на околните 
 

 
4,2 

(2-6) 

 
6,3 

(5-8) 

 
1,457 

 
T= -4,123 
P<0,004 

 
 
Компетентност при справяне с 
проблемни поведенчески реакции 
 

 
4,7 

(2-7) 

 
6,5 

(5-8) 

 
2,121 

 
T= -2,333 

P<0,05 

 
Увереност при справяне с проблемни 
поведенчески реакции 

 
4,7 

(2-7) 

 
7,01 
(5-9) 

 
2,187 

 
T= -2,909 
P<0,023 



 
 
По отношение на удовлетвореността от проведеното обучение също се установява 

статистически значима разлика между двете групи като във втората тя е по-висока (t=-
2,36;p<0,05). Инициираният в нея групов процес, който оказва корективно-формираща роля 
върху личността и предизвиква преживяване на групова сплотеност може да се обсъжда като 
фактор, повишаващ удовлетвореността на студентите.  

Уменията за работа в екип, за упражняване на влияние и за изграждане на 
партньорски, основаващи се на доверие взаимоотношения с болния са важен аспект на психо-
социалния модел на медицинско обслужване. В този смисъл те изграждат съществена част от 
професионалната компетентност на лекарите в съвременния социален контекст. Всичко това 
повишава значимостта на медицинската психология като съществена за съвременното 
медицинско образование дисциплина. Поради все още ограниченият й обем на преподаване в 
Медицинските Факултети у нас на преден план излиза важното изискване за организиране на 
преподаването по възможно най-ефективния и запомнящ се от студентите начин. Единствено 
така може да бъде  спечелено и отстоявано по-достойно място за нея в обучението по 
медицина и в медицинската практика. 

 
Заключение: 
1. Обучението в групов контекст повишава увереността на студентите по 

медицина в способността им да разбират причините за поденческите реакции 
на околните, а така също и в собствената им компетентност да се справят с 
проблеми в общуването 

2. Практичеките занятия по медицинска психология, реализирани в групов 
контекст с акцент върху интензивното общуване в малка група  са 
подходящо начало за понататъшното формиране на умения за работа в екип 
през всички етапи на обучението по медицина. 
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Съвременният невробиологичен подход към психосоматичните разстройства се основава на 
разбирането, че вегетативната инервация в организма представлява една от ефекторните системи на 
нервната регулация, чрез която преработката на сетивна информация, емоциите и паметта, променят 
състоянието и функцията на вътрешните органи. Настоящото изследване е насочено към 
вегетативната регулация на сърдечно-съдовата система (ССС). Общопризнато е, че есенциалната 
хипертония и сърдечните дисритмични разстройства спадат към психосоматичните заболявания. За 
техния произход и развитие имат значение психосоциални фактори, които взаимодействат с рискови 
фактори от стила на живота и онаследени предразположения към тези заболявания. 
Вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) отразява ефективността на вегетативната регулация на 
сърдечно-съдовата система. Чрез анализ на данните от ВСЧ  може да се анализира относителното 
участие на двата дяла на вегетативната нервна система (ВНС) – симпатикусов и парасимпатикусов, в 
тази регулация. 
Проведени са изследвания със спектрален Фурие анализ на ВСЧ с който се определя общата 
спектрална мощност (TF), мощността в областта на ниските честоти (LF), в областта на високите 
честоти (HF) и отношението LF/HF при стресови състояния с физическо натоварване при различни 
групи изследвани лица: нетренирани и тренирани към физически натоварвания индивиди, и при 
лица без фамилна обремененост и с фамилна обремененост за есенциална хипертония. Резултатите 
показват, че тренираните към физически натоварвания лица показват в сравнение с нетренираните 
по-ниска симпатикусова активация. При лицата с фамилна анамнеза за есенциална хипертония в 
регулацията на ССС при стресови състояния преобладава влиянието на симпатикусовия дял на ВНС. 
Това може да бъде оценено като предразположение за психосоматични разстройства в сърдечно-
съдовата система.  

 
The evaluation of the individual autonomic reactivity as an approach to the psychosomatic disorders 

 
Piryova Boriana and Nina Belova 

 
The contemporary neurobiological approach to the psychosomatic disturbances is based on the assumption 
that autonomic innervation is one of the effector systems of the neural regulation in the body. This is the 
route through which the processed sensory information, emotions and memory influence the status or the 
function of the viscera. The current study was aimed at the autonomic regulation of the cardiovascular 
system (CVS). Essential hypertension and cardiac rhythm disturbances are widely accepted as psychosomatic 
disorders. Various psychosomatic factors, which interfere with lifestyle risk factors and hereditary 
predispositions to these diseases, are of significance for their origin and course. 
Heart rate variability (HRV) reflects the efficiency of the autonomic regulation of CVS. The analysis of HRV 
data allows evaluating the relative participation of the two divisions – sympathetic and parasympathetic - of 
the autonomic nervous system (ANS) in this regulation. 
The spectral components of HRV were measured by means of the fast Fourier transformation, which 
determines total spectral power (TF), low frequency power (LF), high frequency power (HF) and the ratio 
LF/HF in stress conditions with physical exercise. We studied several groups of subjects: sedentary and 
physically trained individuals, normotensive subjects without, and with positive family history for 
hypertension. Our results demonstrate that trained individuals have in comparison with untrained less 
sympathetic activation in stress conditions. In the same conditions individuals with positive family history for 
hypertension are with predomination of the sympathetic division of ANS in the CVS regulation. This may be 
evaluated as a predisposition for cardiovascular psychosomatic disorders. 
 
 
Въведение 
Съвременният невробиологичен подход към психосоматичните разстройства се основава 
на разбирането, че вегетативната инервация в организма представлява една от 
ефекторните системи на нервната регулация. Структури в мозъчния ствол, където се 



намират висшите вегетативни центрове са тясно свързани със структури на лимбичната 
система. С понятието лимбична система, не се означава определена анатомична структура, 
а се означава група от функционално свързани структури, към които принадлежат 
критично свързаните с емоциите и паметта амигдалоиден комплекс и хипокамп.  
Мозъкът осъществява непрекъсната връзка между два свята – светът вътре в нас, който 
физиолозите наричат вътрешна среда на организма и светът извън нас [Solms и Turnbull, 
2002]. Външният свят е агресивен и непрекъснато променящ се. Той непрестанно създава 
трудности пред изискванията за поддържане телесната хомеостаза. Външният свят за 
човека обаче включва и социалната среда, която изисква гъвкавост за психосоциалното 
адаптиране и хармонизиране на междуличностовите взаимоотношения. Биологичната 
роля на мозъка е да опосредства взаимоотношенията между тези два свята – вътрешният, 
който има високи изисквания за запазване на своето постоянство и външният, който 
съдържа всички жизнено важни ресурси, но е напълно индиферентен към нашите нужди.                        
В своя анализ на повече от 1000 публикации от миналия век Cameron (2001) посочва, че за 
разбиране на психосоматичните процеси е необходимо да се мисли за влиянието на 
пихичните процеси върху функционирането на тялото и също така за значението на 
аферентния сетивен поток от цялото тяло, който навлиза в мозъка. Този поток от 
информация има непрекъснато влияние върху емоциите, когнитивните функции и 
поведението. За разбиране на психосоматичните разстройства, все повече внимание 
следва да се отделя на този поток информация от интерорецепторите в тялото като част от 
аферентната вегетативната регулация в организма.  
Вегетативната нервна система (ВНС) контролира функцията на вътрешните органи и 
секрецията на жлезите. По този начин тя адаптира функцията на сърдечно-съдовата 
система, дишането, храносмилането към моментните нужди на организма. Висшите 
вегетативни центрове, които се намират в структури на мозъчния ствол, от една страна са 
част от рефлексните дъги на вегетативната регулация на вътрешните органи, а от друга 
страна са структури участващи в емоциите, паметта и несъзнаваната преработка на 
сетивна информация. По този начин при всички емоционални преживявания, освен 
психичните процеси и скелето-моторния отговор, има и  физиологични промени във 
функцията на вътрешните органи и жлезите с вътрешна секреция.  
 Всред болестите “етикетирани” като психосоматични [Adler и съавт. 1986] са 
есенциалната хипертония, исхемичната болест на сърцето и сърдечните дизритмични 
разстройства. За психосоматичните заболявания е установено, че негативните 
психоемоционални преживявания имат самостоятелно значение, независимо от други 
рискови фактори. Така например депримираща социална изолация води до много висока 
изразеност на неблагоприятни промени във функцията на вегетативната нервна система, в 
съсирваемостта на кръвта (обуславя предразположение за тромбози), в стойностите на 
артериалното налягане и в развитието на исхемичната болест на сърцето [Prevention of 
coronary heart disease in clinical practice, 1998].  
Психосоматичната медицина понастоящем възприема методични подходи основаващи се 
на биопсихосоциалния модел в поведенческата медицина [Serafino, 2002], съгласно който 
биологични фактори – генетични и структурни (дефекти като сърдечен порок, мозъчни 
лезии) се разглеждат в комбинация с особености на вегетативната регулация, социални 
фактори (социална изолация, психосоциален стрес, негативна социална оценка на 
поведението и др.). Причините за психосоматичните заболявания се разглеждат свързано с 
личностови фактори като се отдава внимание на това как физиологични и перцептивни 
процеси могат да повлияят физикалните симптоми и протичането на заболяването. Всички 
тези фактори, заедно с евентуални рискови въздействия като никотин, големи количества 
алкохол, нездравословна храна имат значение за възникването, протичането, развитието и 
крайният изход на психосоматичните заболявания. При това, взаимодействието между 
отделните рискови фактори придобива особено значение. Така например значението на 
някои стресогенни фактори като високи психосоциални изисквания, могат да 



взаимодействат с други фактори като кофеин, никотин, алкохол, прием на сол и да 
създават в известен смисъл свръхчувствителност към факторите на средата, което от своя 
страна с течение на времето да има засилено болестотворно въздействие.  
Възможностите за приспособяване на сърдечно-съдовата система (ССС) към стресови 
състояния има решаващо значение за функционалната адаптация на цяластния организъм. 
Чрез специфични за ССС функционални проби може да се установи адаптационната 
възможност на организма към условията на стрес. При всички стресови състояния като 
например травми, оперативни интервенции, физическо натоварване, участие в състезания, 
психосоциални кинфликти и др., изискванията към организма са силно повишени. 
Функционалните натоварвания показват както възможностите на ССС за адаптация, така и 
опасностите от психосоматично причинени болестни отклонения.  
Методичен подход за изследване вегетативната регулация на сърдечно-съдовата 
система 
Вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) представлява нормалната аритмичност в 
сърдечните съкращения и отразява крайния ефект от взаимодействието на 
симпатикусовите и парасимпатикусови въздействия върху сърцето. Чрез спектрален 
анализ сърдечната честота се разделя на честотни компоненти, което дава разпределение в 
няколко области свързани с регулаторните физиологични процеси определящи ВСЧ. 
Спектрите, които отразяват цикличните промени се означават по честотата в херцове (Hz), 
т.е. каква част от цикъла им се извършва за 1 секунда. Така например дишането е със 
средна честота 14 пъти в минута - един дихателен цикъл се извършва за 14/60 = 0,23 sec и 
неговото влияние върху сърдечната дейност се намира в спектралната честота 0,23 Hz.  
 Спектрален анализ на ВСЧ се извършва върху данни от продължителни (5 до 10 
минути) ЕКГ записи. Спектралният анализ разделя сърдечната честота на честотни 
компоненти и дава разпределението в няколко области свързани с регулаторните 
физиологични процеси определящи ВСЧ. При прилагания в нашите изследвания Фурие 
анализ се отделят следните  честотни области: 
  Ниски честоти (LF) - 0.04 до 0.15 Hz  
  Високи честоти (HF) - 0.15 до 0.40 Hz  
 Определя се също така общата мощност (TF) и мощностите на отделните честотни 
спектри – за ниски честоти (Low Frequency - LF), за високите честоти (High Frequency - 
HF) и съотношението LF/HF . Мерната единица за мощност е msec2 /Hz 
 Спектралните честоти показват регулаторните въздействия, които не могат да 
бъдат директно определени. Поради това те могат да послужат за обратна реконструкция, 
при която от честотите извличаме отделните регулаторни въздействия, при това със 
стойност отговаряща на тяхната сила – мощността на съответно високите и ниските 
честотни спектри. 
Вариабилността на сърдечната честота се определя от баланса на ефернтните 
инервационни влияния на парасимпатикуса и симпатикуса върху сърдечните структури. В 
покой на организма преобладаващо значение за СЧ имат парасимпатикусовите влияния. 
Установено е, че ниските честоти при спектралния анализ се определят предимно от 
симпатикусовата активност, а високите - от вагусовите влияния. Съотношението LF/HF се 
използва като показател за баланса между симпатикусова и парасимпатикусова активация. 
Нарастване на неговата стойност е израз на преобладаване на симпатикусовите влияния, а 
намаляването му, като предимно участие на парасимпатикуса в регулацията на сърдечната 
дейност.  
Чрез анализ на данните от ВСЧ може да се анализира характера на вегетативната 
регулация на сърдечната дейност. Установено е, че намаление на вариабилността на 
сърдечната честота е показател за намалени функционални възможности на сърцето и за 
преобладаване на симпатикусови влияния в неговата регулация [Michaylov и сътр., 1996]. 
Нормално чрез изменения в сърдечната честота артериалното налягане се поддържа в 
постоянни граници. Вариабилността на артериалното кръвно налягане е нормално 



съществуващата във времето промяна в неговите основни стойности - систолично, 
диастолично и средно и отразява ефективността на регулаторните механизми, чиято цел е 
да поддържат неговото относително постоянство.  
Резултатите от проучването OHASAMA [Kikuya и съавт., 2000], както и редица 
други, показват, че повишената вариабилност на систоличното налягане и 
намалената вариабилност на сърдечната честота самостоятелно и независимо имат 
значение за предсказване на смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Наши 
изследвания [Белова и сътр., 2003] също показват, че юноши с наследствена 
анамнеза за артериална хипертония, както при покой, така и при функционално 
натоварване, показват по-голяма вариабилност на артериалното налягане като 
израз на преобладаване на симпатикусовите вегетативни влияния.  
Най-същественият критерий за висока адаптивност на ССС е запазване значителното 
участие на парасимпатикуса при състояние на покой и активиране на симпатикуса в 
съответствие с тежестта на физическото натоварване. При състояние на покой по-високата 
обща спектрална мощност (TF) и Мощността на на високите честоти (HF) са показатели за 
преобладаване на парасимпатикусовата вегетативна компонента в регулацията на 
сърдечната дейност, характерна за здрави и с добри функционални възможности 
индивиди. Намаляването на високочестотните спектрални мощности e показател за 
отдръпване на парасимпатикусовата регулация и имат неблагоприятно прогностично 
значение за адаптивните възможности на организма. Това е белег за предрезположеност 
към психосоматични разстройства на ССС. 
 
Метод и постановка на изследванията  
 
Проведените изследвания са насочени към вегетативната регулация на дейността на 
сърдечно-съдовата система. Проведени са изследвания със спектрален Фурие анализ на 
ВСЧ, при което определя общата спектрална мощност (TF), мощността в областта на 
ниските честоти (LF) – 0.04 до 0.15Hz, в областта на високите честоти (HF) - 0.15 до 
0.40Hz и отношението LF/HF при велоергометрично физическо натоварване и при 
статично мускулно натоварване (hand grip test). Изследванията са проведени при младежи 
на възраст 22 до 24 години: нетренирани и тренирани към физически натоварвания, лица 
без фамилна обремененост за хипертония и лица с фамилна анамнеза за хипертония. В 
нашето изследване бяха проследени следните показатели на сърдечно-съдовата система: 
1. Артериално налягане. Артериалното налягане е регистрирано по неинвазивен път с 
помощта на фотоплетизмографски преобразувател (FINAPRES), който е вграден в малка 
маншета, поставяна на пръст на ръката. Текущо се регистрират стойностите за 
систоличното, диастоличното и средното артериално налягане за всеки сърдечен цикъл. 
2. Сърдечна честота. Регистрира се електрокардиограма (ЕКГ) с едно ЕКГ отвеждане с 
посока приблизително на II стандартно биполярно отвеждане. Анализира се реципрочната 
стойност на сърдечната честота, т.нар. междустимулен интервал (R-R интервала в ЕКГ) 
като по-точна мярка за промените в този показател, защото на вегетативен контрол от 
страна на симпатикус или парасимпатикус е подложен именно междустимулния интервал. 
Регистрацията се осъществява текущо по време на изследването с помощта на аналогово-
цифров преобразувател BIOPAC-МР100. Данните се записват в компютър чрез 
програмата ACKNOWLEDGE на системата BIOPAC и се прехвърлят към разработена база 
данни MIS 2000, от където допълнително се визуализират [Пирьова и сътр., 1997, 
разработката е на Ст. Михайлов]. 
След първичната автоматична обработка се получават данните за междустимулния 
интервал (R-R) и за стойностите на артериалното налягане − систолично (САН) и 
диастолично (ДАН). При допълнителна обработка чрез честотен анализ се изчислява 
вариабилността на изследваните показатели. Честотният анализ се извършва чрез 
програма за бърза Фурие трансформация. Спектралният анализ на краткотрайната 



спонтанна, или предизвикана вариабилност на R-R интервалите, разкрива възможности за 
количествено характеризиране на индивидуалната симпатикова и вагусова активности по 
отношение регулацията на сърдечно-съдовата система. 
 
Резултати и обсъждане 
 Изследванията са проведени при следните условия създаващи стрес: 
Велоергометрично физическо натоварване в продължение на 6 минути 
     при достигане на сърдечна честота 160.min-1. 
Изометрично физическо натоварване на мускулите на мишницата в  
     продължание на 5 минути с 30% от максималната сила. 
Динамичното физическо натоварване на велоергометър при младежи на възраст 22 до 24 
години: нетренирани (10 души) и тренирани (14 души) към физически натоварвания 
показва, че общата спектрална мощност на ВСЧ у нетренираните лица показва значимо 
намаление след обременяването (от 5 493 ± 674 ms2 /Hz на 2 895 ± 668 ms2 /Hz), докато при 
тренираните лица спектралната мощност намалява незначително в сравнение с 
контролните условия. Като се има предвид, че високата ВСЧ е израз на по-значително 
участие на парасимпатикусовата компонента в регулацията на сърдечно-съдовата система 
и по-висока адаптивност към стресови въздействия, може да се заключи, че  
тренираността към физическо натоварване повишава не само технически умения, а 
подобрява и здравословното състояние на ССС и показва намален риск от 
психосоматични разстройства.  
Изометрично физическо натоварване е приложено при сравнителни изследвания с 
подрастващи на възраст 14 до 16 години: тренирани към физически натоварвания, които 
са разделени в две подгрупи – 10 нормотензивни лица без фамилна анамнеза за 
артериална хипертония - Н (–) и 10 нормотензивни лица с фамилна анамнеза за 
артериална хипертония Н (+). Резултатите са усреднени за три периода: изходно 
състояние (5 минути), по време на натоварването и възстановяване (5 минути)л В 
състояние на покой групата N (+) показва по-високи стойности на артериално налягане, но 
статистически достоверна разлика има само по отношение на диастоличното налягане, 
което по принцип се счита за един от първите признаци на гранична есенциална 
хипертония. По време на изометричното натоварване и в периода на възстановяването 
през първите 5 минути след неговото прекратяване, стойностите на артериалното налягане 
отново са по-високи при групата с фамилна анамнеза за есенциална хипертония (вж. 
Табица 1, в която статистически значима разлика е отбелязана при P<0,005). 
 
Таблица 1. Промени в систоличното (САН) и диастоличното (ДАН) артериално налягане 
при нормотензивни лица без фамилна анамнеза за есенциална хипертония. (N-) и с 
фамилна анамнеза за есенциална хипертония. (N+) по време на изометрична проба.  
 
 N (-) N (+) 



 
CAH (mm Hg) 
Изходно 
 
CAH (mm Hg) 
Изометрично натоварване 
 
CAH (mm Hg) 
Възстановяване 
 
 
ДAH (mm Hg) 
Изходно 
 
ДAH (mm Hg) 
Изометрично натоварване 
  
ДAH (mm Hg) 
Възстановяване 
 

 
102 ± 5 
 

124 ± 8 
 
 
107 ± 10 
 
 
 
60 ± 4 
 

 

80 ± 4 
 
 
62 ±6 
 

 
126 ± 5 

142±5 
 
 
133±5 
 
 
 
77 ± 3 *P<0,005  
 

 

89 ± 4 
 
 
77 ± 3 
 
 

 
При всички изследвани лица с наследствена анамнеза се установява намалена ВСЧ 

като израз на намаленото участие на парасимпатикусовата нервна система в регулацията 
на сърдечната дейност. Съотношението между мощностите на ниските и високи честоти 
(LF/HF) e по-високо у индивидите с фамилна анамнеза още в изходно състояние на покой. 
Тази разлика се запазва и по време на изометрично физическо натоварване поради 
намаляване на HF, което показава оттегляне на парасимпатикусовото влияние в условия 
на напрежение (вж. Таблица. 2). 

Функционалната проба с изометрично физическо натоварване като стимул за 
симпатикусова активация показва отчетливи различия при фамилно обременените 
индивиди, без те да имат повишено артериално налягане. При тях се установява намалена 
вариабилност на сърдечната честота като израз на намалено участие на 
парасимпатикусовата нервна система в регулацията на сърдечната дейност. В наши 
предишни изследвания [Пирьова, Белова, 2001] намалена ВСЧ беше установена и при 
хипертоници, така както това е известно и от множество литературни източници.  

На Таблица 2. са представени стойностите от анализа на ВСЧ. При дадения брой 
изследвани лица значима разлика между двете групи се установява в стойностите на 
високочестотния спектър (HF), който при лицата с фамилна анамнеза за есенциална 
хипертония изходно е с по-ниска стойност. По време на изометричната проба настъпва 
значимо нарастване на отношението  LF/HF, което, както се вижда от таблицата се дължи 
на едновременното увеличение на нискочестотния спектър (LF) и намаление на 
високочестотния (HF).  

 
Таблица 2. Стойности на ВСЧ при нормотензивни лица без фамилна анамнеза 
 за есенциална хипертония (N-) и лица с фамилна анамнеза за есенциална хипертония (N+) 
по време на изометрична проба. 
 
 N(-) 

 R-R 
(ms) 

LF 
(ms2) 

HF 
(ms2) 

TF 
ms2 /Hz 

LF% HF% LF/HF 

Изходно Средна 862.0 2203.8 2828.2 5032.0 47.5 52.5 1.14 

 SEM 49.3 636.6 990.8 1331.6 7.1 7.1 0.37 



 
Изометрично 
натоварване 

Средна 710.3 2036.5 1259.2 3295.7 61.8 38.2 2.02 

 SEM 43.5 591.7 327.4 853.6 5.8 5.8 0.57 
         

Възстановяване Средна 839.4 1906.3 2019.0 3925.3 54.8 45.2 1.42 
 SEM 43.6 567.8 929.6 1432.3 6.2 6.2 0.30 
 
 N(+) 
Изходно Средна 808.7 1724.3 1182.8 2907.0 61.7 38.3 1.87 
 SEM 224.3 478.2 328.0 806.2 17.1 10.6 0.52 
 t N(+)/N(-)   0.05  0.05 0.05  

Изометрично 
натоварване 

Средна 724.7 3078.9 1011.8 4090.7 75.6 24.4 4.34 

 SEM 21.0 523.4 284.4 609.3 3.9 3.9 0.74 
 t N(+)/N(-)       0.006 
Възстановяване Средна 825.0 1993.8 1079.3 3073.1 67.2 32.8 2.35 
 SEM 17.5 399.4 290.9 679.7 2.6 2.6 0.33 
 t N(+)/N(-)        
 

 
Заключение 
Най-същественият критерий за висока адаптивност на ССС към физическо 

натоварване е запазване на значителното участие на парасимпатикуса при състояние на 
покой и активиране на симпатикуса в съответствие с тежестта на физическото 
натоварване. При състояние на покой по-високата спектрална мощност на ВСЧ и на 
високите честоти (HF), са показатели за преобладаване на парасимпатикусовата 
вегетативна компонента в регулацията на сърдечната дейност, характерна за здрави и с 
добри функционални възможности индивиди. Намалението на високочестотните 
спектрални мощности е показател за отдръпване на вагусовата регулация и имат 
неблагоприятно прогностично значение, както за адаптивните възможности на организма, 
така и по отношение на развитието на психосоматични разстройства. 

Специално за сърдечно-съдовите заболявания, които са със широко 
разпространение и голямо социално значение, особено внимание се отдава на генетичното 
предразположение към тези заболявания. Резултатите от настоящите изследвания 
показват, че участието на симпатикуса в регулацията на сърдечната дейност е засилено 
при лица с фамилна обремененост за есенциална хипертония. Следователно използването 
на посочените функционални методи и намирането на маркери за предиспозиция към 
хипертонична болест при индивиди с наследствено предразположение и съответни 
личностови особености, е от особено голямо здравно значение в профилактиката на 
психосоматичните разстройства.  
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Децата с проблеми в развитието са хетерогенна група. Към тях се отнасят децата със сензорни увреди, 
децата с интелектуална недостатъчност, децата с нарушения на речта и езика, децата с емоционално-
поведенчески разстройства, децата с генерализирани разстройства на развитието, децата с невро-
соматични заболявания, децата със затруднения в обучението и други. 
Докладът представя експериментално проучване на деца с проблеми в психическото развитие от 
предучилищна и начална училищна възраст. Използвани са адаптирани варианти на 
невропсихологично изследване, които позволяват прецизна диференциална диагноза на близки по 
проява нарушения. Получените данни служат за оформяне на невропсихологични профили за 
съответните групи деца. Докладът акцентира на възможността те да бъдат използвани в планирането 
и разработването на индивидуални терапевтични програми, предназначени за деца с проблеми в 
развитието. 

 
NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILES OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL 

DISORDERS 
 

Children with developmental disorders are a heterogeneous group. These are children with sensory 
disabilities, intellectual deficiencies, speech and language problems, emotional and behavior disorders, neuro-
somatic cases, learning difficulties, etc. 
The report represents an experimental study of children of pre-school and preliminary ages with psychological 
developmental problems. Adapted versions of neuropsychological research have been used to allow precise 
differential diagnoses of comparable disorders. 
The results could be used for forming neuropsychological profiles of the relevant groups of children. The 
report stresses over the possibility of their use in planning and developing individual therapeutic programs 
for children with development problems. 
 
 

Проблемът за диагностиката и корекцията на деца с отклонения в развитието 
придобива особена актуалност, поради разнообразието на формите на дизонтогенеза и 
пораждащите ги причини. Една от най-важните задачи на диагностиката е свързана, както 
с оценка на мозъчната организация на психичните функции, така и с квалифициране на 
механизмите на основа на нарушененото в развитието. В тази посока 
невропсихологичното изследване е изключително информативно и напоследък придобива 
значителна популярност при работата с деца с проблеми. Свидетелство за това са 
публикациите на Семенович (2002), Сиротюк (2003), Цветкова (2002) и други. 
Предлаганите от тях методики представляват обединяване на техники и технологии, 
тестове и процедури за изследване, под формата на модифицирани варианти на 
невропсихологическата методика, разработена от А.Р.Лурия за обследване на деца от 
предучилищна и начална училищна възраст с проблеми в развитието. 

Мозъчните дисфункции са важен генетичен фактор за трудности в обучението, които 
се откриват както в общообразователните училища, така и в специалните училища за деца 
със сензорни нарушения (зрение и слух). Етиологията на мозъчните и сензорните 
дисфункции в много случаи е близка, което води до съчетано проявление на патология от 
централен и периферен тип. Наблюдават се трудности във формирането на компенсаторни 
способности, както и неефективност на специални дидактически методики. 

Съвременната невро- и патопсихология на развитието предлагат диференциран 
подход към трудностите в обучението. Интерес представляват данните на Матанова 
(1999), Менделевич (2005), Попзлатева (2004), Карсон, Батчер, Минека (2004) и други. 
Описват се различни типове психическа дизонтогенеза и профили на нарушения в 



способността за учене, свързани с дефицити в локални мозъчни структури. Прогнозата на 
психическото развитие, планирането на корекционната работа и задоволяването на 
специалните педагогически потребности изискват, както диференциално-диагностична 
оценка на отклоненията, така и оценка на механизмите, които са в тяхната основа. 

Невропсихологическият подход към изследването и диагностиката на нарушенията в 
развитието се основава на теореричната концепция за системната динамична организация 
и мозъчна локализация на психичната активност. Централно място заемат две основни 
положения: 

1. Представата, че психичните процеси имат сложна структура, която се обезпечава от 
много мозъчни звена със свой собствен и специфичен принос. При дисфункции на 
конкретни мозъчни звена могат да се наблюдават отклонения в много гнозисни, 
праксисни и други психични функции, но проявлението на това отклонение в 
психиката е специфично за съответната локализация. В този аспект 
невропсихологичното изследване има потенциал да обособи тези структури на 
главния мозък, чийто дефицит е решаващ за възникването на водещо нарушение в 
психиката. 

2. Различните психични процеси – възприятие, внимание, памет, мислене, реч имат 
общи звена (обем на достъпна информация, възпроизвеждане на последователност 
от елементи, контрол над протичането на дейността и др.). Нарушението на всяко 
от тези звена води до разпад на всички системи, в които е включено това звено. 
Невропсихологическото изследване в тази връзка позволява чрез качествен анализ 
на една психична функция да се оценят не само другите психични функции, но и 
структурата на психичната дейност като цяло. 

Въпреки, че днес диференциалната невропсихология бележи значителни успехи, все 
още обаче съществуват проблеми около стандартизацията в провеждането и анализа на 
резултатите от предлаганите диагностични методики. Основните трудности са в 
съвместяването на качествения анализ на нарушенията с принципите на психометрията. В 
западната невропсихология голяма популярност има тестовата батерия «Лурия-Небраска», 
която е разработена в детски вариант за възрастта 8-12 години и се състои 149 теста. В 
критически аспект изпълнението заема много време – средно 1,5-2,5 часа, а освен това 
методът не спазва напълно принципа на качествен анализ. Скалите оценяват симптомите 
на отклоненията, а не механизмите, които са в тяхната основа. 

 
Невропсихологически тест «Лурия – 90» 

Нов вариант на стандартизация на метода на А.Р. Лурия разработва Симерницка – 
«Лурия – 90». Методиката е построена по принципа на факторния анализ, където единици 
за измерване на са самите психични процеси (гнозис, памет, реч и други), а техните 
параметри, които влизат в структурата на всички психически дейности и характеризират 
особеностите на приема, преработката и съхранението на информацията. Направен е опит 
тези качествени параметри на психичната дейност да намерят количествен израз. 
Методиката предлага проби, които са добре проучени от гледна точка на вътрешен строеж 
и мозъчна организация. Прави се опит да се изравни зависимостта на тестовете от 
възрастта и образователното равнище (не изискват специално обучение като четене, 
писане, смятане и т.н). От тази позиция се избират тестове за изследване на паметта. 
Доказано е, че паметта е един от най-ранните и фини индикатори на поражение на 
нервната система. Характерът на патологията на паметта може да бъде индикатор не само 
за наличие на мозъчни поражения или дисфункции, но и на техния характер или 
локализация. Изследванията на училищната неуспеваемост също насочват към голяма 
честота на проявления на нарушенията в мнестичната функция. 

Методиката «Лурия-90» се състои от 4 основни теста ( 2 тестa за слухоречева памет 
и 2 теста за зрителна памет). Слухоречевите тестове са традиционни – запомняне на 2 
групи по 3 думи и запомняне на 5 думи в дадена последователност. Тестовете за зрителна 



памет изискват писмено възпроизвеждане на зрително предявявани стимула (5 букви и 5 
цифри) – първо по нагледен образец, а след това по следи на паметта. Изисква се 
последователно изпълнение с дясна и лява ръка. 

Методиката е насочена към оценка на  процесите на фиксация и актуализация на 
следите в условията на непосредствено и отсрочено възпроизвеждане, особеностите на 
тяхното проявление в слуховата и зрителната сфера, при устно и писмено 
възпроизвеждане на речеви и неречеви стимули, след хомогенна и хетерогенна 
интерференция. Резултатите от изследването се оценяват по 14 скали. Всяка има 
количествен израз и е един от параметрите на психическата дейност – обем на слухова и 
зрителна памет, потиснатост на слуховите и зрителните стимули, регулация и контрол на 
слуховата и зрителната памет и други. След оценките, по 14-те скали се изчисляват три 
осреднени показателя: слухов, зрителен и сумарен. Слуховият характеризира състоянието 
на слухоречевите процеси, а зрителният – на зрително-пространствените процеси. 
Сумарният бал определя адаптивните възможности на мозъка и характеризира не само 
актуалното състояние, но и потенциалите на психическото развитие, които са важни 
показатели за състоянието и прогнозата на способността за учене. 

Невропсихологическият тест «Лурия – 90» е с изведени нормативи за различни 
възрастови групи (средни показатели, стандартни отклонения, грешки). Балните оценки 
извън предела на стандартното отклонение се приемат за отклонение от норма. 

Невропсихологически профили за деца с трудности в обучението 
Топическата оценка на измененията в психическата дейност при деца с трудности в 

обучението насочва към дисфункции на различни мозъчни структури – челни, слепоочни, 
теменни, задтилни, левохемисферни, дяснохемисферни, стволови и комисурални. С 
методиката «Лурия – 90» са изведени невропсихологически профили на психичната 
дейност, които имат качествено различен характер. Това означава, че трудностите в 
обучението се обуславят от действието на различни механизми. Фактът се подкрепя от 
високата корелация, установена между характера на невропсихологическия профил на 
психическата дейност и характера на биоелектрическата активност на мозъка. 

При децата с трудности в обучението се проявяват 3 базови типа 
невропсихологически профил: 

Невропсихологически профил от I тип – отличава се с мозъчни дисфункции в 
слепоочно-челните отдели на лявата хемисфера. Отклоненията от норма се наблюдават по 
отношение на параметрите: обем на слухо-речевата памет; потискане на следите; точност 
на следите; парафазии; регулация и контрол на вербално-мнестичната дейност. 

II тип невропсихологически профил – мозъчни дисфункции в задните области на 
полукълбата, локализирани главно в дясната хемисфера. Липсват изменения в «речевите» 
параметри на психичната дейност. Характерни са дефицити по параметрите: обем на 
слухова памет; обем на зрителна памет; по пространствен параметър; феномена огледални 
движения. 

III тип невропсихологически профил – дисфункция с билатерален характер, при 
които отклоненията в психичната дейност се отнасят както към лявата, така и към дясната 
хемисфера. 

Различните типове невропсихологичен профил предполагат различен подход и 
система за корекционно обучение. В психологията се признава водещата роля на 
обучението в психическото развитие, но е доказан и фактът, че не всички видове обучение 
имат равнозначен ефект. Психолого-педагогическите експерименти проявяват 
решаващата роля в обучението на ориентировъчната основа на действията. Ученето на 
база обикновено трениране на умения и навици не дава устойчив резултат. 
Ориентировъчната основа на дейността обезпечава овладяване не на действия и понятия, а 
на способи за анализ на постъпващата информация и има твърде голям ефект. 

В практиката на възстановителното обучение на пациенти с локални мозъчни 
поражения се демонстрира и втори значим факт, че най-ефективно е това обучение, което 



е ориентирано не към слабите страни, т.е нарушените, а обратно, на силните, съхранените 
звена на психическата дейност. Успехът се добива на базата на въвличане на нови 
аферентации и нови мозъчни структури, които не са вземали преди участие в 
реализацията на дефицитната психическа функция. От тази позиция е важно детето да 
придобие нови способи за анализ и обработка на информация, като максимално се опира 
на съхранените звена на психичната и мозъчна дейност. Правомерността на този подход е 
теоретично обоснована от данните за високата пластичност на детския мозък и неговите 
големи компенсаторни възможности. 

 
Комплексно невропсихологично изследване на висшите психични функции в 

детска възраст 
Цялостната оценка на състоянието на ВПФ при деца се прилага за анализ на 

училищната готовност, за откриване на причините за трудности в обучението или 
рисковете от тях. Комплексната невропсихологическа диагностика позволява да се оцени 
дефицита във висша психическа функция като цяло, както и конкретния дефицит в 
определени нейни компоненти. Това позволява избор на правилна стратегия и 
организиране на корекционната помощ. 

Въпросът за структурата на ВПФ е изключително важен и от неговото решаване 
зависят изключително много методите, които се подбират за изследване и интерпретация 
на тяхното състояние. В съответствие с теорията на А. Лурия за трите функционални 
блока, които обезпечават психичната дейност, се прилага адаптиран вариант за 
невропсихологическо изследване за деца на 6-7 години (табл.1). Батерията позволява 
динамическо проследяване на промените в системните дисфункции и процесите на 
компенсация, като се прилага неколкократно в хода на образователно-възпитателния 
процес и корекционното обучение. 

 
Батерия от тестове за невропсихологическа диагностика на деца от 6-7 години 
 

Блок за програмиране и контрол 
1. Серийна организация на движенията и действията Методики: динамичен праксис; реципрочна 

координация; графическа проба; завършване на 
изречение; разказ по серия картинки. 

2. Програмиране и контрол на преднамерените 
действия 

Методики: реакции на избор; броене в прав и 
обратен ред; асоциации (свободни, назоваване на 
действия, назоваване на растения); «петият е 
излишен»; подреждане на серия картинки; други 
гностически или мнестически проби, които изискват 
предварителна ориентировка; преднамерено 
внимание и контрол. 

Блок за приемане, преработка и съхранение на информацията 
1. Обработка на кинестетична информация Методики: Праксис на позата на пръстите; орален 

праксис. 
2. Обработка на слухова информация Методики: ритми; разбиране на думи, близки по 

звучене; думи, близки по значение; слухово-речева 
памет. 

3. Обработка на зрителна информация Методики: зачертнати рисунки; наложени рисунки; 
незавършени рисунки; зрителна памет 
(разпознаване). 

4. Обработка на полимодална информация Методики: проба на Хед; конструктивен праксис; 
кубове на Коос; самостоятелно рисуване и копиране 
на рисунка на тримерен обект; зрително-
пространствена памет; разбиране на логико-
граматически конструкции; писане, копиране на 
букви и думи. 

Енергетичен блок 
Състоянието се оценява по време на изпълнение на всички проби от батерията, при това се вземат предвид 
състоянието на вниманието, изтощението и умората, микро- и макрографии. 
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НАРУШЕНИЯТА В РАБОТНАТА ПАМЕТ И ЕКЗЕКУТИВНИТЕ 
ФУНКЦИИ В АЛГОРИТЪМА НА НЕВРОПСИХОЛОГИЧНАТА 

ДИАГНОСТИКА 
 

Райчева Маргарита  
Психолог – клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”, гр. София 

 
Когнитивните процеси ангажирани в конструктите “работна памет” и “екзекутивни функции” са 
тясно свързани. Съвременното понятие за екзекутивни функции включва процесите на планиране и 
организация на психичната активност, поддържане на активното внимание и обратна връзка, 
когнитивна подвижност,  и устойчивост към интерференция. Моделът на работната памет, който е 
развит от класическата концепция за краткосрочната памет, сега се разглежда по-скоро като 
обединяващ паметовите и екзекутивните функции, тъй като ключовите функции на работната памет 
са организация, манипулиране  на информацията и текущ контрол на вниманието върху актуалната 
когнитивна дейност – по същество описващи екзекутивния контрол 
Лавинообразно се натрупват данни за диагностичната и диференциално-диагностичната стойност на 
нарушенията в работната памет и екзекутивните функции по отношение на ранните и предклинични 
стадии на различни мозъчни заболявания. Особено актуални са проучванията при болестта на 
Алцхаймер, Паркинсоновата болест и други прогресиращи дегенеративни заболявания, както и 
съпоставката с развиваща се мозъчно-съдова болест. Нарушенията в работната памет и 
екзекутивната дисфункция в последно време са водещ обяснителен модел и за наблюдаваните 
когнитивни дефицити при шизофренна психоза и при наркомании. 
В това съобщение се представят сравнителни данни от невропсихологичното изследване на пациенти 
с лека Алцхаймерова деменция, леко когнитивно нарушение и здрави възрастни лица с акцент върху 
спецификата на екзекутивната дисфункция. 
 
EXECUTIVE DYSFUNCTION AND WORKING MEMORY IMPAIRMENT AS A PART 

OF NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 
 

Raycheva Margarita  
Department of Neurology, University Hospital Alexandrovska, Sofia 

 
The cognitive constructs working memory and executive functions are closely related. Executive function is 
considered to be a product of the coordinated operation of various processes to accomplish a particular goal 
in a flexible manner. The model of working memory combines memory and executive function with the key 
component “executive control” responsible for organization, manipulation and coordination of processing 
current information.  Number of recent studies evidenced working memory impairment and executive 
dysfunction as one of the first signs of cognitive decline in different neurodegenerative disorders – 
Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease etc. Impairments in working memory and executive control have 
been proposed to underlie various cognitive and functional impairments in schizophrenia and substance 
abuse. 
The aim of the study was to assess executive control as a part of comprehensive neuropsychological 
investigation of patients with mild Alzheimer’s Disease (AD) and subjects with mild cognitive impairment 
(MCI) – the condition considered as a preclinical state of AD. 
 
 
Клиничното невропсихологично изследване 

 
Акцентът на съвременната невропсихологична диагностика е основно върху 

очертаване на когнитивния профил на пациента, неговите съхранени и нарушени 
когнитивни функции във връзка с болестния мозъчен процес. Въпросът за откриването и 
локализацията на мозъчно увреждане отстъпва пред задачата да се разберат последствията 
от заболяването, съхранените способности и възможностите за компенсиране и адаптация 
на пациента. 

Интересът към невропсихологичната проблематика бързо нараства в последните 
години като подходите към тази дисциплина са разнообразни и очертават поне два 
направления – когнитивна невропсихология и клинична невропсихология. Независимо от 



мнението на много автори, че тези две подобласти на невропсихологичното познание и 
практика се припокриват сравнително малко, през последните години става все по-
изразена тенденцията към  обединяване и преосмисляне на постиженията и познанията от 
широк кръг поведенчески и невронауки, към интегрирането им в  когнитивна наука и 
приложението им клиничната практика. Най-привлекателен за клиничния психолог и 
невропсихолог е възгледът, че клиничното невропсихологично изследване трябва да бъде 
провеждано винаги в рамката на цялостното когнитивно функциониране и да бъде 
ръководено от познанието как тези функции се нарушават при мозъчните увреждания. 

 
Възможна рамка за провеждане на невропсихологичното изследване 
 

Провеждането на невропсихологичната психодиагностика - от избора на 
подходящите методи на изследване до обобщението на резултатите – следва да се 
ръководи от определена рамка или схема. Съществуват различни обяснителни 
невропсихологични модели, когнитивни, невроанатомични, психофизиологични, по-общи 
или по-дискретни, които предлагат описание на процесите, връзката с мозъчните 
структури и функции, информационната преработка и нейните нарушения при отпадане 
на отделните компоненти. По-често в клиничната работа емпирично се налага 
необходимостта от обобщена схема, визираща основни клинично значими и възлови 
модули, етапи на невропсихологичната диагностика. 

Една такава рамка е предложена от Robert Mapou [5], която представлява схема и 
опит да се улесни разбирането и интерпретацията на резултатите от клиничното 
невропсихологично изследване. Това не е обяснителен модел на процесно равнище или 
йерархичен модел от гледна точка на когнитивна сложност, онтогенетично развитие или 
мозъчна организация, а е обобщение извлечено от познанията за отношенията мозък-
поведение и когнитивните функции. Използването на такава обща рамка подпомага 
избора на тестовете и методиките на изследване, както и оценката на резултатите от всеки 
един компонент и равнище. Могат да се предложат няколко стъпки, през които е 
необходимо да се премине в процеса на разбиране и интерпретация на резултатите от 
оценката. 
 Една основна стъпка е преценката на общото функциониране на пациента. На това 

равнище се анализират резултатите от нивото на интелектуално функциониране и се 
съпоставят с очакваните резултати въз основа на данните от анамнезата. 

 Следваща важна стъпка е оценяването на фундаменталните, базисните функции, 
без които е невъзможна изявата на останалите способности и умения. Тук се имат 
предвид резултатите от изследването на сензорните и двигателни функции, процесите 
на внимание, екзекутивните функции и способностите за разбиране и осмисляне. 

 Следващо равнище на анализ и оценка обхваща модално-специфичните умения и 
способности – езикови процеси и зрително-пространствени функци. Те са 
традиционно свързвани с функционалната асиметрия на мозъчните полукълба и са 
важни за разбиране на нарушените функции в следващата стъпка. 

 Едно обобщено равнище в схемата на невропсихологичната диагностика включва 
интегрираните умения и способности. Такива са основно процесите на паметта и 
ученето, могат да се включат и аспекти от интелектуалното функциониране, 
логическото мислене. Това са сложни когнитивни способности, които интегрират 
уменията от другите равнища. Паметта и ученето са процеси, които са особено 
уязвими при мозъчни увреждания и затова тяхната оценка заема голяма част от 
невропсихологичното изследване.  

 
Отправната точка тук са възможностите на пациента за възприемане и преработка 

на постъпващата информация, както и възможностите му за максимално адаптиране към 
средата след мозъчното увреждане. Тези стъпки или равнища очертават рамката, в която 



невропсихологът целенасочено фокусира изследването в зависимост от заявката и 
наблюдаваните нарушения. Изцяло отговорност на клиничния невропсихолог е да 
прецени кой от компонентите на схематичната рамка и в каква степен и с какви методики 
ще бъде изследван и оценяван. 

 
Мястото на екзекутивните функции сред останалите когнитивни процеси 

  
 В схемата или рамката на невропсихологичната диагностика екзекутивните 

функции заемат основно място. Те са фундаментални и интегриращи процеси, и макар че 
са дефинирани сравнително по-късно в историята на невропсихологията, тяхното 
изследване и оценка в съвременната психодиагностика е задължителен и важен 
компонент. В последните десетилетия на този аспект от психичната дейност се отделя все 
по-голямо внимание като подходите, разбира се, са твърде разнообразни. Дискутира се 
сравнително голямата вариабилност в терминологично отношение [4]. 

Какво се включва в понятието “екзекутивни функции”? Описва се като кръг от 
различни способности – основно за планиране на действията, тестване на хипотези, 
организиране и програмиране на действията, подвижност на мисленето и когнитивните 
схеми, формиране на понятия, концептуално мислене във вербален и невербален план, 
способност за организиране на поведението при изпълнение на конкретна задача, задаване 
на стратегии за изпълнение и последователното им следване, възможности за ползване на 
обратна връзка и корекция на плана и действията при необходимост. Акцентът в 
дефиницията екзекутивните функции е регулаторната им функция – организиране, 
регулиране, мониториране на изпълнението на действието или дейността с оглед 
постигане на определен краен резултат. Същностната им характеристика е организиране 
на изпълнението на конкретна когнитивна задача и проследяване на изпълнението й. 
Нарушението на тази група когнитивни процеси е проява на екзекутивна дисфункция, 
която може да бъде открита и в сравнително несложни тестови задачи. 

В кръга на екзекутивните функции могат да се обособят някои групи по-тясно 
свързани компоненти или аспекти: 
 Планиране, задаване на стратегии, организиране, програмиране 
 Формиране на понятия, концептуално мислене във вербален и невербален план 
 Екзекутивен контрол –подтискане на неподходящите психични процеси или 

тенденции на отговор/реакция, превключване между различни процеси и 
алтернативи, проверка за съответствие и използване на обратна връзка за корекция.  
Понятието “екзекутивен компонент” или “екзекутивни функции” понякога се 

използва в по-широкия си смисъл, друг път се изследва и дискутира основно в смисъла на 
екзекутивния контрол. Именно разбирани като екзекутивен контрол, екзекутивните 
функции се вписват в схемите и моделите на други основни психични процеси – 
вниманието и паметта. 
 Сложната система на вниманието включва няколко различни аспекта, които имат 
известна йерархичност: 1. Аспекти свързани предимно с възприемането на информацията 
– степен на будност, фокусираност, устойчивост (продължително поддържане на 
активност); 2. Аспекти свързани предимно с капацитета за поддържане и обработка на 
информацията – обхват, устойчивост към интерференция, разпределеност, превключване. 
Това равнище на по-сложни аспекти на внимание е пресечната точка с екзекутивните 
функции. Устойчивостта към интерференция е неизбежно свързана с процеса на 
подтискане на неподходящите за ситуацията отговори. Нарушението на тези процеси на 
екзекутивен контрол може да се прояви при задачи, в които се конкурират реакции с 
различна степен на автоматизираност. 
 Друг конструкт, в който присъства екзекутивен компонент, е работната памет [2,3]. 
Съществуват дискусионни моменти относно структурата на този компонент при 
обработката на вербална и невербална информация, но изследователите като цяло са 



единни в това, че има екзекутивни процеси, които регулират операциите в работната 
памет [7]. Описват се поне три операции, които са по същество екзекутивен контрол: 1. 
Подтискане на определени психочни процеси или тенданции на отговор; 2. Насочване и 
превключване на вниманието между различни процеси; 3. Кодиране, проверка за 
съответствие с текущата задача. 

Независимо от модела, в който се обсъжда, способността за осъществяване на 
екзекутивен контрол е фундаментална способност в смисъл, че е съхранението й е условие 
за реализиране на целенасочени дейности. 
 
Диагностична стойност на нарушенията в екзекутивните функции  
 

В съвременната когнитивна и клинична невропсихология се поставя силен акцент 
върху изследването на невроанатомичната база на тези процеси и техните 
диференцираните нарушения при различни неврологични и психични заболявания. 
Когнитивните процеси на работната памет и екзекутивните функции  в голяма степен 
ангажират преди всичко фронталните мозъчни структури. Дълго време техните 
нарушения са почти синоним на фронтална дисфункция. По-новите изследванията, обаче, 
разкриват сложната им когнитивна структура и показват диференцирани нарушения при 
пациенти с увреждания извън фронталните отдели.  Това налага по-динамичен  възглед 
относно невроналната им структура, участието на различни части от фронталната и 
префронталната кора, подкоровите ядра и връзките между тях. 

Лавинообразно се натрупват данни за диагностичната и диференциално-
диагностичната стойност на нарушенията в работната памет и екзекутивните функции по 
отношение на ранните и предклинични стадии на различни мозъчни заболявания. Особено 
актуални са проучванията при болестта на Алцхаймер, Паркинсоновата болест и други 
прогресиращи дегенеративни заболявания, както и съпоставката с развиваща се мозъчно-
съдова болест. Нарушенията в работната памет и екзекутивната дисфункция в последно 
време са водещ обяснителен модел и за наблюдаваните когнитивни дефицити при 
шизофренна психоза и при наркомании. 

Приема се, че анализът на когнитивния профил посредством подробно 
невропсихологично изследване е условие за ранно откриване на характерни констелации 
от нарушения, които подпомагат ранното диагностициране на дементни процеси. 
Многобройни проучвания са посветени на преходното състояние между нормалното 
стареене и ранните признаци на болестта на Алцхаймер (БА), за което има различни 
термини, но напоследък се утвърди понятието леко когнитивно нарушение (ЛКН) [6]. 
Лекото когнитивно нарушение характеризира лица със съхранено общо когнитивно 
функциониране и нормални ежедневни дейности, които имат паметови нарушения по-
изразени от очакваните за съответната възраст. Пациентите с ЛКН се описват като 
разнородна група, но рискът за развитие на БА е голям и за около 15-20% от тях това е 
предклиничен стадий. Ядреният симптом при БА са паметовите нарушения и то в 
епизодичната вербална памет. По подобен начин е изявен дефицитът и при пациентите с 
ЛКН като останалите когнитивни функции изглеждат съхранени. 

Представяме данни от изследване на някои екзекутивни функции, основно 
екзекутивния контрол, при пациенти с лека степен на БА и при лица с ЛКН съпоставени с 
група здрави лица. Целта е да сравним състоянието на тази когнитивна сфера при лица с 
ЛКН спрямо другите две групи. Профилът на когнитивното функциониране на 
изследваните лица с ЛКН, оценен със скринингова скала CERAD (Consortium to Establish a 
Regisrty for Alzheimer’s Disease) е близък до този на здравите лица, с изключение на 
паметовите процеси, където нарушенията са сходни с тези при пациентите с БА. 
Допускаме, че екзекутивният контрол, като една уязвима когнитивна сфера дори при леки 
органични увреждания, в групата на пациентите с ЛКН ще покаже значимо снижение 
спрямо контролната група. 



 
Изследвани лица  
 
Проучването е проведено в Клиниката по неврология на УМБАЛ “Александровска”. 
Изследвани са 30 лица с ЛКН (ср. възраст 68.6 г., ± 7.9), 30 пациенти с лека БА (67.6 г., ± 
7.5) и 30 клинично здрави лица (66.1 г., ± 8.6), съпоставими по пол и образование. 
Резултатите от общия когнитивен статус на контролната група и на групата с ЛКН, оценен 
с кратката невропсихологична скала MMSE, не се различават съществено – при здравите 
лица MMSE = 29, (± 0.6), при лицата с ЛКН MMSE = 27.1 (± 1.1).  
 
Използвани методи 
 
Всички лица са изследвани с набор от невропсихологични клинични методи. Тук са 
представени резултатите от изследването на някои екзекутивни функции: 1.организиране, 
пораждане, задаване на стратегия – тест за вербална флуентност с две подзадачи: 
изброяване на животни за 1 минута и изброяване на думи с буква “М” за 1 минута; 2. 
проследяване и превключване – Trail Making Test (част А и част Б); 3. обхват и 
манипулиране – Digit Span Forward, Backward; 4. устойчивост към интерференция – Stroop 
Test 
Резултати 
 
Обобщени резултати от изследването на трите групи лица са представени на таблица 1. 
Анализът (едномерен ANOVA) показва значими различия в повечето от изследваните 
показатели между групата с ЛКН и контролната група. Много по-изразени са 
нарушенията в изследваните процеси при пациентите с БА. Най-съществени са различията 
вербалната флуентност, превключваемостта (TMT-B), способността за мислено 
проследяване (Digit Span Backward). По-изразени са различията в качествения анализ – 
наличието на грешки в изпълнението, които се отчитат допълнително от стандартния бал 
на тестовете. Значимо по-лоши са постиженията на лицата с ЛКН  при теста TMT част B, 
която силно ангажира екзекутивния компонент. Осем от изследваните лица не успяха да 
изпълнят този субтеста. В групата на пациентите с БА 10 души не се справиха с тази 
задача. По броя и характера на грешките лицата с ЛКН имат сходни параметри на 
изпълнение като пациентите с БА.  
 
Таблица 1. Резултати от изследване на екзекутивните функции 
 
 Контролна група ЛКН БА 
Вербална флуентност 

• Животни 
• Животни- грешки 
• “М” 
• “М” - грешки 

 
23 (4.5) 

0.2 
13.6 (2.8) 

0.2 

 
15.9 (3.2) ** 

0.7 ** 
10.8 (1.8) 

0.5  * 

 
14.2 (3.4) *** 

0.6 ** 
6.4 (3.6) ** 

0.5 * 
TMT  

• A  (сек) 
• B  (сек) 
• B  грешки 

 

 
46.5 (13.6) 

101.8 (45.4) 
0.4 

 
77.2 (16.2) * 

192.5 (45.3) ** 
1.3 (8 N)  

 
152.4 (45.7) *** 
221.6 (63.9) ** 

10 N 

Digit Span 
• Forward 
• Backward 

 
6.9 (0.6) 
6.5 (0.8) 

 
5.4 (1.2) 

4.5 (1.7) * 

 
4.4 (1.6) * 
3 (0.9) ** 

Stroop 
• W 
• C 
• CW 

 
85.4 (10.4) 
64.5 (8.7) 
37.5 (9.5) 

 
72.3 (11.5)  
52.9 (6.9) 

27 (10.4) * 

 
56.9 (13.6) * 
34.4 (7.6) ** 
12.5 (7.4)*** 



• Грешки 0.7 1.2 * 5.1 *** 
БА – болест на Алцхаймер; ЛКН – леко когнитивно нарушение; MMSE – Mini Mental State Examination. 
Данните са средни аритметични и стандартни отклонения; * - p < .05; ** - p < .001, *** - p < .0001 спрямо 
контролната група. TMT – Trail Making Test, N – брой пациенти , които не са успели да изпълнят задачата; 
Stroop test, W – брой прочетени думи, C – брой прочетени цветове, CW – брой назовани конфликтни 
стимули. 
 
 
Обобщение 
 

Резултатите от това проучване показват, че лицата с ЛКН имат сходство с 
когнитивния профил на екзекутивните функции с този на пациентите с лека БА, макар и в 
много по-лека степен. Установиха се съществени различия в постиженията на лицата с 
ЛКН в сравнение със здравите лица по редица показатели на екзекутивния контрол. 
Засегнати са отделни аспекти на екзекутивните функции, най-значимо проявени в 
способността за превключване между различни когнитивни схеми.  Вероятно 
нарушенията в екзекутивните функции се появяват сравнително рано в хода на БА. 
Подобни резултати съобщава Трайков [1] като екзекутивната дисфункция при лицата с 
ЛКН е проявена също н когнитивната подвижност, но изследвана с модифицирания 
Wisconsin Card Sorting Test. Предполага се, че още на предклиничния етап атрофичните 
процеси засягат не само хипокампалната формация (отразено в нарушения на 
епизодичната памет), но и връзките й с префронталната кора, медиираща основно 
екзекутивния контрол. 

Резултатите от изследването подкрепят необходимостта от подробно 
невропсихологично изследване за ранна диагностика на пациенти с повишен риск за 
развиващ се дементен процес. 
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Цел на изследването ни е да се установи съществува ли влияние от страна на семейния климат върху 
депресията и тревожността в периодите на юношеска, зряла и напреднала възраст. В теоретичен план 
изследването се основава на модела на R.Moos, в който са отграничени 3 дименсии на семейния 
климат. За юношеска възраст беше допуснато, че намаляването на независимостта и организацията в 
семейството ще резултира в повишаване на тревожността, базирано на амбивалентната нагласа към 
влиянието на родителя. За зряла възраст беше допуснато, че намаляването на ориентацията към 
постижение в семейството, свързано с неудовлетворяване на потребността от генеративност, ще 
резултира в увеличаване на депресията. За напреднала възраст беше допуснато, че намаляването на 
морално-религиозния акцент в семейството, свързано със затруднение психологически да се приеме 
собствената и на партньора смърт, ще резултира в увеличаване на депресията. Като цяло резултатите 
потвърдиха допускането, че аспектите на семейния климат, които влияят върху тревожността и 
депресията в отделните възрастови периоди са различни. Изследването съдържа импликации за 
семейната терапия при работа със семейства на пациенти с тревожност и депресия. 
The influence of the family climate on depression and anxiety 
 
 The purpose of the article is to find what is the influence of the family climate on depression and 
anxiety in adolescence, maturity and old age.In theoretical aspect our investigation is based on the model of 
R.Moos in which are differentiated 3 dimensions of family climate. It was supposed for the adolescence that 
the decrease of the independence and organization would result in increase of  anxiety which is based on the 
ambivalent attitude to the influence of parents. It was supposed for the maturity that the decrease of the 
achievement orientation connected with the unsatisfaction of the need of generativity  would result in increase 
of depression. It was supposed for the old age that  the decrease of  the moral-religious accent in the family 
connected with psychological difficulty to accept  his own and partner's death would result in increase of 
depression.On the whole the results confirm the supposition  that the aspects of family climate which 
influence on the anxiety and depression are different. In the investigation  there are implications for the 
family therapy in treating families of patients with anxiety or depression. 
 
Множество изследвания показват, че семейният климат оказва влияние върху 
психическото здраве [3;4]. R.Moos диференцира няколко дименсии на семейния климат - 
дименсии на взаимоотношенията, дименсии на личностния растеж или целевата 
ориентация, и дименсии на поддържането на системата [5]. В групата на дименсиите на 
взаимоотношенията се включват субскалите на кохезия (оценяваща, преживяването за 
единство на семейните членове); експресивност (измерваща, степента до която семейните 
членове изразяват чувствата си) и конфликт. В групата на дименсиите на личностния 
растеж се включват субскалите на независимост; ориентация към постижение; 
интелектуално-културна ориентация ; ориентация към активно възстановяване; морално-
религиозен акцент.В групата на дименсиите на поддържанато на системата се включват 
субскалите на организация (измерваща, степента до която семейната среда е 
структурирана) и контрол (измерваща, степента, до която семейните членове се 
контролират един друг). 
Както споменахме, съществуват теоретични аргументи и емпирични данни за това, че 
семейният климат влияе върху психичното здраве.В тази връзка цел на изследването ни е 
да се установи какво е това влияние по отношение на депресията и тревожността. 
Тревожността основно се свързва с наличието на негативни очаквания за бъдещето, 
чувство на несигурност и възприятия за заплаха на значими ценности[6].Депресията се 
свързва основно с наличието на ниска самооценка и като резултат на това- с поемането на 
отговорност за негативните събития и чувството на вина[8]. 
 Считаме за целесъобразно да обясним защо изследваме тревожността като 
личностна черта, а не като преходно състояние. Тревожността като черта се свързва със 
стабилни индивидуални различия във възприемането на света по определен начин.Ние 



изследваме тревожността като черта, защото в разработката ни тя се явява резултат на 
стабилни за определен възрастов период ментални фактори (ценности, перцепции, 
интерпретации), свързани с приписването на значимост на различни аспекти на семейния 
климат. 
Не много са изследванията  по проблема за влиянието на семейния климат върху 
психичното здраве във възрастов контекст. В тази връзка изследването ни е посветено на 
разкриване на влиянието на семейния климат върху тревожността и депресията в 
периодите на юношеска, зряла и напреднала възраст.Като обяснение за формулираните от 
нас хипотези ние представяме по-долу кратко психологическо описание на индивидите в 
различните възрастови периоди. 
Характерно за юношеската възраст е амбивалентната нагласа  към независимостта във 
взаимоотношенията  с родителите. От една страна, юношите желаят да бъдат автономни, а 
от друга - те преживяват несигурност в опита си да се справят с действителността 
самостоятелно и затова търсят насока от родителите си. Основната задача на тази възраст 
е постигане на идентичност, като откриването на собствения “Аз” се осъществява 
драматично и е свързано с понижаването на общата самооценка [1]. 
По време на зрелостта, в психологически план, преобладават темите за- идентичност (във 
връзка със семейството и кариерата); интимността (като потребност  от близки лични 
взаимоотношения); и генеративност (като потребност за собствен принос към  
обществото)[7]. 
Напредналата възраст се характеризира с упадък в  някои психологически и соматични 
функции, резултиращо в понижаване на самооценката.Типични кризи за тази възраст са: 
пенсионирането, синдрома на “празното гнездо”; смъртта на партньора. Всички тези 
събития резултират в стесняване на кръга от социални контакти и комуникативен 
дефицит[2]. 
 

ХИПОТЕЗИ 
Юношество 
1. Беше допуснато, че намаляването на независимостта, а също и намаляването на 
организираността в семейството ще резултира в завишаване на тревожността, базирано на 
амбивалентната нагласа към родителите (потребност от независимост, от една страна, и 
потребност от получаване на насоки и указания, от друга). 
2. Беше допуснато, че намаляването на експресивността в семейството (свързано с 
индиферентно отношение към юношата, водещо до поява на съмнения относно 
собствената му значимост) и увеличаването на конфликтността ( свързано с приписване на 
вината върху самия него, поради характерното за тази възраст ниско самоуважение) ще 
резултира в завишаване на депресията. 
 
Зрялост 

1. Беше допуснато, че намаляването на кохезията в семейството (свързано с 
неспособност за удовлетворяване на потребността от близки взаимоотношения, водещо до 
чувство на несигурност) ще резултира в завишаване  на тревожността. 

2. Беше допуснато, че намаляването на ориентираността към постижения (свързано с 
неудовлетворяване на потребността от генеративност, водещо до отсъствие на реални 
придобивки, а така и до ниска  самооценка) ще резултира в завишаване на депресията. 

 
Напреднала възраст 
1. Беше допуснато, че намаляването на кохезията (свързано с неудовлетворяване на 
потребността от близки семейни взаимоотношения, възникнала в резултат на малкия брой 
социални роли) и намаляването на експресивността (свързано с неудовлетворяване на 
потребността от комуникация, възникнала в резултата на дефицита от социални връзки 
като цяло) ще резултира в завишаване на тревожността. 



2. Беше допуснато, че намаляването на морално-религиозния акцент (свързано с 
неспособността психологически да се приеме собствената и на партньора смърт,водещо до 
песимистични мисли) ще резултира в  завишаване на депресията. 
 

МЕТОД 
 
1. Обект: 85 лица в юношеска възраст; 92 лица в зряла възраст; 78 лица в напреднала 
възраст. 
2. Тестови материали: 
2.1. Скала за социалния климат (R.Moos). Скалата съдържа 90 твърдения, разпределени в 
10 субскали. 
2.2. Въпросник за тревожност (C.Spielberger).Използвана е скалата, измерваща 
тревожността като черта, съдържаща 20 признака. Лицата  с бал над 30 точки бяха 
класифицирани като тревожни. 
2.3. Скала за депресия (Zunk). Скалата съдържа 20 айтема, разкриващи депресивни 
симптоми.Лицата с бал над 40 точки бяха класифицирани като депресивни. 
 Беше установено, че от нашата извадка 23 юноши са тревожни и 20- депресивни; 24 
лица в зряла възраст са тревожни и 29- депресивни; 20 лица в напреднала възраст са 
тревожни и 25-депресивни. За да  се предотврати ефекта на смесване, от изследването 
бяха изключени лицата, които са едновременно и тревожни и депресивни. Беше 
установено,че психологически здравите лица (които приемаме в изследването като лица 
без тревожност, нито депресия), използвани като сравнителна група са 32- в юношеска, 
30- в зряла, и 25 в напреднала  възраст. 
3. Обработка на данните. 
3.1. Регресионен анализ. Той беше използван за измерване на влиянието на различните 
дименсии на семейния климат върху тревожността и депресията. 
3.2. t-критерий на Стюдент. Той беше използван за да се измерят статистически значимите 
различия във връзка с различните дименсии на семейния климат, между групите на 
психологически здравите, тревожните и депресивните лица- на  определена възраст. 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 
1. Регресионен анализ. 
 Юношеска възраст. Беше установено наличие на влияние на дименсиите: 
независимост (β=-0,63; F=27,3; p<0,001) по отношение на тревожността и експресивност 
(β=-0,37; F=5,75; p<0,01) по отношение на депресията. 
 Зряла възраст. Беше установено наличие на влияние на дименсиите: кохезия(β=-
0,18; F=1,91; p<0,05) по отношение на тревожността. 
 Напреднала възраст. Беше установено наличие на влияние на дименсията: 
ориентация към активно възстановяване (β=-0,24; F=4,14; p<0,05)по отношение на 
депресията. 
2. Вътрегрупово сравнение 
Юношеска възраст. Резултатите показват статистически значимо различие по отношение 
на дименсиите: независимост (t=4,92; p<0,001); ориентация към постижение (t=2,70; 
p<0,01) между групата на тревожните и групата на психично здравите лица и конфликт 
(t=2,57; p<0,05) между групата на депресивните и психично здравите лица (граф.1). 
 Зряла възраст. Резултатите показват статистически значимо различие по отношение 
на дименсията: ориентация към постижение (t=2,41; p<0,05) между групата на 
депресивните и групата на психично здравите лица (граф.2). 
 Напреднала възраст. Резултатите показват статистическа значимо различие  по 
отношение на дименсиите: организация (t=2,75; p<0,01) между групата на тревожните и 



групата на психично здравите лица и морално-религиозен акцент (t=4,01; p<0,001) между 
групата на депресивните и групата на психично здравите лица (граф.3). 
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Граф 1. Средни стойности на дименсиите на семеен климат за тревожни, депресивни и 
психично здрави лица в юношеска възраст 

 
 
 
 
 

Легенда 
 

К – кохезия 
Е – експресивност 
КФ – конфликт 
Н – независимост 
ОП – ориентация към постижение 
ИКО – интелектуално – културна ориентация 
ОАВ – ориентация към активно възстановяване 
МРА – морално религиозен акцент 
О – организация 
КТ – контрол 
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Граф 2. Средни стойности на дименсиите на семеен климат за тревожни, депресивни и 
психично здрави лица в зряла възраст 

 
 
 
 
 

Легенда 
 

К – кохезия 
Е – експресивност 
КФ – конфликт 
Н – независимост 
ОП – ориентация към постижение 
ИКО – интелектуално – културна ориентация 
ОАВ – ориентация към активно възстановяване 
МРА – морално религиозен акцент 
О – организация 
КТ – контрол 
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Граф 3. Средни стойности на дименсиите на семеен климат за тревожни, депресивни и 
психично здрави лица в напреднала възраст 

 
 
 
 
 

Легенда 
 

К – кохезия 
Е – експресивност 
КФ – конфликт 
Н – независимост 
ОП – ориентация към постижение 
ИКО – интелектуално – културна ориентация 
ОАВ – ориентация към активно възстановяване 
МРА – морално религиозен акцент 
О – организация 
КТ – контрол 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Като цяло резултатите подкрепят хипотезите ни. 
 Юношеска възраст.Хипотезата, че намаляването на организираността ще доведе до 
увеличаване на тревожността не беше потвърдена.Вероятно това се дължи на контингента 
от изследвани, съставен  от лица в ранния период на юношеството, когато “бунта” срещу 
възрастните е по-интензивен, което може да изключи всяка потребност от получаване на 
насоки от родителите.Също така резултатите показаха, че характерно за семейния климат, 
при треважност, е наличието на ориентация към постижение. Вероятно това се дължи на 
отсъствието на самоувереност в юношата дали ще може да отговори на изискванията на 
своите родители. Стремежът към отговаряне на изискванията може да е резултат(както е 
посочено в някои разработки) на обстоятелството, че самооценката на юношата не се 



базира само на мнението на неговите връстници, но и на мнението на неговите родители. 
Също така резултатите подкрепят хипотезата за това, че  характерно за семейния климат, 
при депресия, е наличието на конфликт.Това може да се обясни с нагласата на юношата да 
поема отговорност за негативните събития не само поради ниска самооценка, но и поради 
нежелание да признае, че неговите родители са лоши.Това е свързано с потребността му 
да  възприема родителите си като надеждни, въпреки неговия “бунт” по отношение на тях. 
Беше установена и тенденция  на увеличаване на депресията в резултат на увеличаване на 
контрола.Това вероятно е свързано с авторитарния стил на възпитание при който 
родителите вземат решения без отчитане на мнението на юношата, водещо до понижаване 
на неговата самооценка. 
 Зрялост. Хипотезите бяха потвърдени. Интересен е резултата, показващ,че 
увеличаването в ориентираността към постижение в зрелостта води до психично здраве, 
докато в юношеството се оказва обратното.Това може да се обясни с обстоятелството,че в 
зрелостта ориентацията към постижение е свързана с потребността от стабилност в 
работата, докато в юношеството- с изисквания, наложени от родителите. 
 Напреднала възраст. Не беше потвърдена хипотезата, че увеличаването в 
експресивността ще резултира в намаляване на тревожността.  Вероятно това е защото за 
старите хора наличието на обединеност е по-значимо, отколкото демонстрацията и 
експресията на чувства. Освен това, беше установено, че увеличаването на 
ориентираността към активно възстановяване резултира в намаляване на депресията. Това 
вероятно се дължи на отвличане от негативните мисли по този начин. Също така беше 
установено, че  за семейния климат, при тревожност, е характерно наличието на 
организация. Това се дължи вероятно на обстоятелството, че старите хора не са уверени в 
себе си дали ще могат да “отговорят” на правилата за определен ред. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Изследването потвърждава основното предположение за това, че аспектите на 
семеен климат, които влияят върху тревожността и депресията, за отделните възрастови 
периоди са различни.Това е така, доколкото възприятието за значимост на тези аспекти се 
обуславя от ментални фактори (като ценности, интерпретации), които са различни за 
отделните възрастови периоди. В тази връзка показателен е резултата, разкриващ че 
тревожността в юношеството е резултат на отсъствие на независимост (свързано със 
заплаха по отношение на ценността от автономия, значима за тази възраст) докато в 
зрелостта е резултат на отсъствие на кохезия (свързано със заплаха по отношение на  
ценността- близки отношения, значими за тази възраст). 
 Изследването съдържа импликации за семейната терапия, при работа със семейства 
на пациенти с тревожност или депресия. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АФЕКТИВНАТА И ДЕПРЕСИВНА ФОРМА 
НА СТРЕСА ПРИ ЛЕКАРИ И УЧИТЕЛИ 

 
Христов Желязко  

Д.м.н., председател – КНСБ 
 
На базата на мащабно проучване, извършено при лекари и учители са изяснени основните групи 
стресогенни фактори, оказващи влияние върху психо-емоционалното им състояние. Посочена е 
методика за оценка на степента на проявление на отделните симптоми, характеризиращи 
афективната и депресивна форми на стреса при тях. 
Изяснена е структурата на симптоматиката на посочените форми и мястото и значението на 
отделните симптоми, средния брой афективни и депресивни симптоми при двете професии и вида на 
стреса, който те предизвикват /постоянен, интермедиерен, бързопреходен/. Посочен е начина за 
определяне на нивото на стреса /в четири степени/ и неговото значение за съществуващия по-висок 
риск от възникване на дистрес и психосоматични заболявания. 
Ключови думи: Стрес, дистрес, стрессвързана симптоматика, форми, вид и ниво на стрес. 
 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE AFFECTIVE AND DEPRESSIVE FORMS OF 

STRESS AMONGST PHYSICIANS AND TEACHERS 
 

Hristov Jeliazko  
 
On the basis of a large-scale research carried out amongst teachers and physicians the basic groups of stress-
generating factors influencing their psycho-emotional condition have been clarified. A methodology for evaluation 
of the strength of manifestation of the separate symptoms characterizing the affective and the depressive form of 
stress amongst them has been pointed out. 
The structure of the symptoms of the mentioned forms and the place and significance of the separate symptoms, the 
average number of affective and depressive symptoms for both occupations and also the type of stress they generate 
(permanent stress, intermediary and rapidly transitive) have been clarified. The way for defining the level of stress 
(in four grades) and its importance for the existing higher risk of generation of distress and psychosomatic diseases 
have been pointed out. 
Key words: stress; distress; stress-related symptoms; forms, type and level of stress 
 
 

Разглеждайки влиянието на стреса върху психически промени на организма, следва 
да отбележим, че при него се развива нервно психическо напрежение, което е сложен 
клинико-психологически феномен. Той изменя поведенческите реакции, свързани с 
оценката която човек дава за дадена ситуация, за общия фон на преживяването и за 
неговата изменчивост и интензитет /1,2,5/. 

Стресът оказва различни психически въздействия и често изменя когнитивно-
перцептивните функции, емоционалното състояние и поведение /7,9/. 

Общо е мнението, че психическият стрес е свързан с отражение в субекта на 
външната и вътрешна информация за дадена ситуация и неговата регулация се 
осъществява по пътя на съзнателната саморегулация в основата на която лежи 
индивидуално-личностната оценка на природните и социални влияния върху човека 
/3,4,11,12/. 

Психическият стрес се проявява като дискомфорт с преобладаваща емоционална 
оценка. Приема се, че проблемите за възникването на емоциите и техния положителен и 
отрицателен характер, характеризират неудовлетворените потребности, свързани с 
дефицита на информация, с нееднаквите въздействия на психотропните и соматотропните 
стресори и с тяхната продължителност на действие /6,8,10/. 

Отделните психосоциални и физически фактори оказват влияние върху здравето, 
било чрез пряко физическо действие или чрез стресопосредствено психологическо 
действие. Тези механизми действат едновременно, взаимодействат си по различни начини 
и в различни степени и имат често кумулативни и синергични взаимоотношения /9,10/. На 
тази база те променят психо-емоционалното състояние на личността и най-често се 



 2 

проявяват в две форми: афективна /състояние на напрегнатост/ и депресивна /състояние на 
потиснатост/, характеризиращи се с различна честота на проявление, вид и ниво /2,6/. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

Проведено е описателно анкетно проучване за влиянието на стресогенните фактори 
от различните жизнени сфери върху психо-емоционалното състояние на 300 лекари и 300 
учители. Проучването има стохастично-гнездови характер, като във всяка област бяла 
включени за изследване различен брой фактори. 

В специален раздел на анкетната карта се съдържаха въпроси, свързани с 
определени симптоми, характеризиращи двете форми на стреса. При обработката на 
данните се използваха съвременни статистически и математически методи, даващи 
възможност за оценка на стрессвързаната психосоматична симптоматика, формата, вида и 
нивото на стреса. 

Възприето бе тристепенно ниво за оценка на продължителността на присъствие на 
различните симптоми на стреса, като “постоянното присъствие” се оценя с бал – 1.0, 
“честото” с бал – 0.5 и “рядкото” с бал – 0.1. За всеки вид и група симптоми се определи 
видовия и групов коефициент на средно претеглена сила на проявление, имащ стойност от 
0.1-1.0. 

Видът на стреса, в зависимост от неговата продължителност и преходност бе 
определен в три състояния: състояния на постоянен стрес, на интермедиерен и 
бързопреходен стрес. 

За определяне нивото на стреса бе използван балов метод, даващ възможност за 
разграничаване на четири нива: ниско, средно, високо и много високо, представляващи 
съответно от 0-25%, от 26-50%, 51-75% и над 75% от общия бал. 
 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

Афективната форма на стреса бе определена чрез наличието и продължителността 
на присъствие на 9 симптома. Афективни симптоми са посочили 91% от лекарите и 97% 
от учителите, като този процент е по-висок за жените от двете професии, в сравнение с 
мъжете. 

Анализът на данните показва, че най-често проявления при двете професии имат 
следните симптоми: “след неприятности имам притеснение дълго време”, “чувствам 
вътрешно напрежение и безпокойство”, “имам неспокоен сън”. 

Доказана бе различна структура на афективната симптоматика при двете професии, 
независимо че липсват значими различия /Р>0.05/. 

Различният профил на продължителността на присъствие на отделните симптоми 
се отразява върху стойностите на средно претеглената честота на тяхното проявление, 
което е по-високо при учителите, в сравнение с лекарите /Р<0.05/ и между жените от тези 
професии, в сравнение с мъжете /Р>0.05/. 

Средният брой афективни симптоми при лекарите е 4.69+0.47, а при учителите 
5.75+0.68 /Р<0.001/. Установява се, че при лекарите и учителите жени броят на 
афективните симптоми е значително по-голям, отколкото при мъжете от същите професии 
/Фиг.1/. 
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Фиг.1. Връзка между пол и брой на афективните симптоми 
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При учителите се установява по-високо ниво на афективната форма на 

стреса в сравнение с лекарите /Табл.1 и Фиг.2/. 
 

Табл.1.  Ниво на афективната форма на стреса при лекари и учители 
Брой 

условни точки 
Ниво 

на стреса 
Общ брой % Общ брой % 

лекари учители 
 0-9  ниско 99 38.4 79 28.3 

10-18 средно   80 31.0 96 34.4 
19-27 високо   74 28.7 95 34.1 

     28+ много високо     5   1.9 9   3.2 
Максимален 

брой точки 36 
  

258 
 

 100 
 

279 
 

100 
 

Фиг.2.  Ниво на афективната форма на стреса при лекари и учители 
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Средно, високо и много високо ниво на афективен стрес се констатира при 61.8% 
от лекарите и 70.2% от учителите. Лекарите имат по-висок относителен дял на ниските 
нива на този стрес в сравнение с учителите /Р>0.05/, а жените от двете професии са с по-
високи средни и високи нива на афективен стрес в сравнение с мъжете /Р<0.001/. 

Проучването показа, че една от основните характеристики на афективния стрес е 
неговата продължителност и преходност. Лекарите и учителите имат еднакви стойности 
на постоянен стрес /23.6% и 23.7%/, но различни на интермедиерен /41.5% и 39.4%/ и 
бързопреходен стрес /34.9% и 36.9%/. 

Инструментариумът на изследването позволи да получим характеристика на 
състоянието на потиснатост /депресивност/ в психо-емоционалното състояние на лекари и 
учители. Относителният дял на лекарите съобщили депресивни симптоми е 20.2%, а на 
учителите 20.3%. 

Видът на депресивните форми на стреса е показан на табл.2. 
 

Табл.2. Продължителност и преходност на депресивните форми на стреса 
при  лекари и учители 

 
Вид на стреса Лекари Учители 

Постоянен стрес 10.43% 8.97% 
Интермедиерен стрес 39.52% 49.83% 
Бързопреходен стрес 50.05% 41.20% 

 
 Средният брой депресивни симптоми при лекарите са: 4.79+0.47, а при учителите 
6.23+0.82 - Р< 0.001. 
 Средно, високо и много високо ниво на депресивен стрес има при 25% от лекарите, 
а ниско 75%, докато при учителите тези проценти са съответно 29.2% и 70.8% /Фиг.3/. 
 

Фиг.3. Ниво на депресивност при лекари и учители 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Стрессвързаната психосоматична симптоматика при двете професии е различна по 
тяжест, пол и възраст и има високи групови коефициенти на средно претеглена честота на 
проявление /за лекарите К=0.492, за учителите К=.0564 - Р<0.001/. 
 Средният брой симптоми на тази симптоматика при лекарите е 5.05+0.93 симптома, 
а при учителите 6.59+0.87 симптома. 
 Независимо, че проучването нямаше за цел да установи нивото на заболеваемост и 
болестност при лекарите и учителите, последните посочват съответно по 1.92+0.47 и 
1.97+0.59 известни за тях заболявания, диагностицирани от лекар. 
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ИЗВОДИ 
 
 1. Стресът предизвиква различни психосоматични промени в организма, пряко 
свързани с естеството на стресогенните фактори и тяхната сила и продължителност на 
действие. 
 2. Използването на математически методи за оценка на нивото на стреса и 
честотата на проявление на неговите симптоми е надеждна форма за изясняване на 
цялостното му влияние върху организма. 
 3. Афективната форма на стреса се среща четири пъти по често от депресивната. 
 4. Установен е професионално детерминиран профил на стресогенните въздействия 
и свързаната с тях симптоматика. 
 5. Високите нива на стрес при тези професии показват наличие за съществуване на 
по-висок риск за възникване на дистресови състояния и оттам на по-голям брой 
психосоматични заболявания. 
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В доклада ще се представи наложилата се в последните 15 години тенденция психотерапията да се 
обособи като отделна професия, като в центъра на вниманието се постави начинът, по който тази 
тенденция се осъществява в Европа. Ще бъде представена Страсбургската декларация за 
психотерапията от 1990, което служи като програмен документ на движението за обособяване на 
психотерапията като отделна професия. В организационно отношение това движение се осъществява 
преди всичко от Европейската асоциация по психотерапия, чийто член е Българската асоциация по 
психотерапия и психологично консултиране (БАППК). В законодателно отношение резултат от това 
движение са законите за психотерапията, въведени в редица европейски страни – най-напред в 
Австрия през 1990 година, а най-скоро – във Франция през 2004. Ще бъдат представени и някои 
алтернативни решения на регламентирането на психотерапията, като напр. Закона за 
психотерапията в Германия.   
Авторите са членове на Работната група за регламентиране на психотерапията в България, създадена 
от БАППК, които от няколко години работят за определянето и въвеждането на стандарти за 
обучение и практикуване на психотерапията в България; резултатите от техния труд също ще бъдат 
отразени в доклада. 
 
This paper is focused on the recend trend in psychotherapy towards its development as a separate profession 
and the way this trend has made its way in Europe on the basis of the Strasbourg Declaration on 
Psychotherapy from 1990.   The organisation to work for the implementation of the principles of the 
Strasbourg declaration has been the European Association for Psychotherapy. The Bulgarian Association for 
Psychotherapy and Psychological Counselling (BAPPC) is a member of this association.  During the last 15 
years laws on psychotherapy have been introduced in several European countries, starting with Austria in 
1990; the most recent one was introduced in France in 2004. Some alternative solutions for the regulation of 
psychotherapy, notably the German legislation, are reviewed.  
Tha authors are members of the Working Group on Regulations of the BAPPC. For the last couple of years 
this group has been working for the intoduction of standarts for teaching and practicing psychotherapy in 
Bulgaria. The results of their efforts are presented as well. 

 
1. Кратка история на проблема 

Като родоначалник на съвременната психотерапия се разглежда  Зигмунд Фройд, 
защото той е първият, който защитава тезата, че психогенезата на психичните 
разстройства може да бъде обект на научно изследване. Фройд създава и първият такъв 
метод за изследване – психоанализата, която същевременно се превръща в метод за 
научно обосновано третиране на психогенни разстройства. Този метод е създаден от един 
лекар с цел да бъде прилаган в неговата медицинска практика. Същевременно обаче той се 
отличава от всички останали използувани в медицината терапевтични способи поради 
това, че може да бъде обяснен единствено психологически, т.е. на основата на една теория 
за функционирането на психиката. Трябва да се отбележи, че Фройд най-напред се опитва 
да създаде един неврологичен модел за психичното функциониране – станалият известен 
като “Проект за научна психология” труд от 1895 година [4] – но бързо се изправя през 
невъзможността това да бъде направено, в следствие на което се насочва към анализа на 
психичните процеси на равнището на психичното. 
 

Така възниква практиката на психоанализата – едно “лечение чрез говор” – в което, 
според самият Фройд, не се извършва нищо друго освен обмен на думи между терапевта и 
пациента. Разбира се, тук той има предвид нищо друго, което може да се възприеме от 
един въображаем наблюдател; в същността на самия метод е залегнало, че емоционалният 
обмен между двамата е всъщност истинското поле, върху което избуява терапевтичната 
промяна (виж по-долу). И в двата случая обаче става въпрос за обмен на психични 
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съдържания, т.е. за междуличностно общуване, което има терапевтична цел и 
следователно представлява – както бихме се изразили днес –“терапевтична комуникация”.  
 
Следователно уменията, необходими за практикуването на този метод, са умения за 
разбиране на междуличностната комуникация и по-точно на нейните несъзнавани 
елементи, защото именно те служат за изразяване на важните за терапевтичната промяна 
емоционални послания. Фройд сравнява изкуството на аналитика с изкуството на 
преводача, който превежда от един фило-и онтогенетично архаичен език (езикът на 
несъзнаваното, първичиния процес) на разбираемият за разумният Аз и свързан с логиката 
и синтаксиса език на съзнаваното или на вторичния процес. От тази гледна точка става 
ясно, че практикуването на психоанализа изисква специална подготовка, която никоя от 
съществуващите професии – включително и медицината – не може да предостави. От 
друга страна поради обстоятелството, че психичният анализ не изисква наличието на 
професионални медицински познания у практикуващия, става възможно този метод да 
бъде практикуван от специалисти, които не са лекари. Веднага обаче възниква въпросът 
може ли метод за лечение да се практикува от хора, които не са лекари; в едно с това се 
очертават и проблемите, свързани с отговорността за лечението и какво става, когато 
някой пациент или близките му подадат жалба срещу лечителя. Така през 1926 година, във 
връзка с един съдебен процес срещу психоаналитика-немедик Теодор Райк, Зигмунд 
Фройд написва студията “По въпроса за лаическата анализа” [5], в която убедително 
защитава тезата, че психоанализата е професия, различна от медицината, и нейното 
практикуване изисква специална, специфична само за нея професионална подготовка. 
(Трябва да отбележим, че под “лаическа анализа” Фройд има предвид анализа, 
практикувана от лаици в медицината, а не от лаици в психоанализата!). В същото 
произведение той посочва опасността, че ако не придобие свой собствен професионален 
облик, психоанализата рискува да бъде погълната от медицината и да се приземи в 
учебниците по психиатрия в рубриката “методи за лечение” заедно с процедури като 
хипнотичната сугестия, автосугестията и убеждаването. За да избегне превръщането си в 
“слугиня на психиатрията”, психоанализата трябва да отстоява своята специфичност и 
различност. 
 

Следващите десетилетия, особено след 60-те години на ХХ век, донасят появата на 
множество други методи за психологична терапия, създадени предимно с цел да бъдат по-
краткотрайни и по-икономични от психоанализата, които постепенно оформят облика на 
съвременната психотерапия. Всички те създават свои теории – отчасти взаимствувани и 
покриващите с тези на психоанализата, отчасти различни и дори несъвместими с нея – за 
обяснение на механизмите на терапевтично действие. В първоначалния период на 
възникване на новите методи професионалните въпроси, свързани с практикуването на 
психотерапия, се свеждат предимно до въпроса имат ли психолозите право да я 
практикуват. В това отношение по парадоксален начин самите психоаналитици 
допринасят за разпространението на различни от психоанализата психотерапевтични 
методи. Известно е, че тези различни методи – типичен пример е центрираната върху 
клиента терапия на Карл Роджърс (понастоящем наричана “личностноцентриран подход”) 
– възникват предимно в Съединените щати, където през 30-те години Американската 
психоаналитична асоциация взема решение – противопоставяйки се на гореспоменатите 
наставления на самия Фройд – да обучава за психоаналитици единствено лекари. Така 
достъпът на немедици до психоанализата е блокиран за дълго време. Непрекъснато 
нарастващите като брой и влияние клинични психолози обаче успяват да се наложат в 
практикуването на други психотерапевтични методи, заедно с това създават свои 
паралелни психоаналитични институции и през 80-те години чрез съдебен процес 
принуждават психоаналитичната асоциация да отмени решението си и да започне да 
обучава по психоанализа и немедици. В Европа, Латинска Америка и Австралия от друга 
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страна психотерапията се практикува както от лекари, така и от клинични психолози, като 
постепенно психолозите стават по-многобройни. Същевременно и други професии, 
предимно социалните работници, започват да свързват своята дейност с практикуването 
на психотерапия. 
 
2. Съвременният контекст 

Да се направи класификация на съвременните психотерапевтични подходи и 
методи е трудно поради голямото им разнообразие. Все пак най-често в литературата се 
посочват четири големи направления (виж също [1], [7]): 1)психоаналитичните терапии, 
включващи класическата психоанализа и базираната върху нея психотерапия, 2) 
поведенческите и когнитивно-поведенческите терапии, ориентирани теоретично към 
бихейвиоризма и когнитивната психология, 3) голямата и разнородна група на 
хуманистичните терапии, към които спадат личностно-центрираният подход на Карл 
Роджърс, екзистенциалните терапии (напр. логотерапията на В.Франкл, дълбинната 
екзистенциална терапия на Бугентал и др.), психодрамата на Я.Л.Морено, телесно-
ориентираните (райхиански) терапии (напр. биоенергетичният анализ на А.Лоуен), 
гещалттерапията, трансакционния анализ, базираните върху трансперсоналната 
психология терапии (напр. холотропната терапия на Ст. Гроф) и др.,1 и 4) системните 
терапии: под това название се включват ориентираните теоретично към общата теория на 
системите терапии, най-често работещи със семейната система (оттам “системна семейна 
терапия”); близки в някои отношения до тях са т.н. кратки терапии, напр. ориентираната 
към решения терапия . 
 

Общо за всички направления е, че те са предназначени да въздействуват предимно 
(но не само) върху такива психични дисфункции, които са резултат от взаимодействието 
на субекта с неговото обкръжение; в такъв смисъл всички съвременни психотерапевти са 
последователи на З.Фройд и неговото откритие, че голяма част от симптомите на 
пациентите му имат психологични причини и не представляват болест от гледна точка на 
тогавашната медицина (съвременната медицина също приема, че “здравето не е просто 
отсъствие на болест”, т.е човек може да не е болен и все пак да не е здрав). 
Психотерапиите обаче също така се насочват към психичните последствия от наличието 
на телесни болести; психологията навлиза в медицината и като “психологична медицина” 
и “психология на здравето” – направления, които също изтъкват необходимостта от 
психотерапевтично действие. Научната обоснованост на терепавтичното действие е друга 
обща черта на различните направления: психотерапевтът – независимо от това към коя 
школа се придържа – разполага с изградени върху научно придобити данни теории, 
обясняващи както нормалното функциониране на психиката, така и отклоненията от него 
и механизмите, с помощта на които може да се постигне терапевтично благоприятната 
промяна. Различията в отделните направления са следствие преди всичко от различните 
сегменти от функционирането на психиката, които съответната теория  поставя в центъра 
на вниманието си. Поради огромната сложност на психичния живот на човека като обект 
на изучаване засега е невъзможно той да бъде обхванат изцяло с една-единствена научна 
парадигма. Все пак – докато по-рано, в периода на възникване на съответните 
терапевтични направления, преобладаваще естествено тенденцията към разграничаването 
им едно от друго – в последните десетилетия се очертават все повече възможности за 
свързването на отделните теории една с друга (виж също [2]). Правени са и редица опити 
за идентифициране на общи терапевтични фактори. Повечето от тези опити стигат до 
заключението, че терапевтичното отношение е факторът, най-често допринасящ за 
положителната промяна (виж напр. [3], стр. 628); развитието на терапевтичното 
                                                 
1 Пример за трудностите в класифицирането на психотерапевтичните школи е причисляването на 
Юнгианската анализа (аналитичната психология) и индивидуалната психология наА.Адлер ту към 
психодинамичните (или “дълбинни”, т.е. психоаналитични, терапии), ту към хуманистичната група. 
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отношение зависи от личността на терапевта и от умението му да се настройва към 
конкретния клиент (тези процеси се описват в психоанализата чрез понятията пренасяне и 
обратно пренасяне, в хуманистичната психология с понятието енкаунтър (среща), в 
системните подходи напр. чрез позицията на терапевта спрямо семейната система). По-
малка роля играе терапевтичното отношение в терапиите, насочени не към себепознание, 
а към намиране на ново решение за конкретния проблем на клиента в максимално кратки 
срокове; типичен пример е ориентираната към решения краткосрочна терапия, но също 
така до голяма степен и стратегическият подход в системната терапия. Когнитивно-
поведенческите терапии избягват позоваването на терапевтично отношение поради 
стремежа си да се базират върху обективни в смисъла на логическия позитивизъм явления 
и да постигат симптомна, а не личностова промяна; все пак дори и в този подход се 
забелязва все по-голямо внимание към ролята на терапевтичното отношение. 
 
Следствие от общите елементи в теориите и практиката на различните направления са и 
общите елементи в обучението им, за които ще стане дума по-долу.  
 

В последните две десетилетия търсенето на психотерапия в развитите страни 
нараства значително, заедно с това нараства броят на практикуващите психотерапевти; 
увеличават се научните изследвания на терапевтичното взаимодействие, все повече хора 
виждат в психотерапията пътя на своето професионално развитие. Така постепенно се 
оформя професионалната идентичност на психотерапевтите, т.е. на тези хора, които на 
въпроса: “Какво работите?” отговарят “Аз съм психотерапевт”. Естествено е тогава да 
възникне и въпросът за съществуването на психотерапията като отделна професия, 
различна от медицината, психиатрията, психологията, социалната работа и т.н. Трябва 
веднага да отбележим, че основната алтернатива на психотерапията като професия е 
психотерапията като специалност: т.е. като допълнителна специализация за клинични 
психолози и лекари (предимно психиатри). Обикновено защитниците на първата 
алтернатива изтъкват като свой главен аргумент нещо очевидно: че ако един специалист 
се занимава само с психотерапия, той ще може да постигне повече в развитието си като 
психотерапевт от този, който се занимава с нея между другото. Защитниците на втората 
алтернатива твърдят, че лекарите и клиничните психолози имат солидна научна основа в 
своето университетско образование и че – освен това – специализирайки психотерапия, те 
също имат възможност след това да се посветят изцяло на нея, т.е. да я превърнат в своя 
професия. 
 
3. Два алтернанивни начина за регулиране на психотерапията 

Тази различини становища са свързани с различни подходи към регулирането на 
психотерапията. Ето какви възможни алтернативи се предлагат за решаването на този 
въпрос: 
 
Тендецията към обособяването на психотерапията като отделна професия води до 
приемането в Австрия през 1990 година на първия Закон за психотерапията, който 
дефинира критериите за обучение и практикуване. Основните принципи на този закон са 
следните (виж също [8]): 
 

Психотерапия се практикува само от правоспособни специалисти, вписани в 
Национален регистър на психотерапевтите. Продължителността на обучението по 
психотерапия е минимум 3200 часа в продължение на минимум 7 години. През първите 
минимум 3 години обучението се провежда на базисно равнище, на което се придобиват 
познанията от основните научни дисциплини, изследващи функционирането на човешката 
психика и междуличностните системи. През последните минимум 4 години обучението се 
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провежда на равнище специализация по един от международно признатите 
психотерапевтични подходи. 

Както на базисното, така и на специализиращото равнище обучението включва 3 
компонента: себепознание, теория и работа с клиенти под супервизия на психотерапевт с 
правоспособност за супервизор.2 И на двете равнище се провежда стаж в заведения от 
психосоциалното или медицинското обслужване.   
 

Обучението се провежда от акредитирани институции, които могат да бъдат частни 
или държавни.  
 

Основното достойнство на този закон е, че ангажира държавата и държавната 
система на здравеопазването в осигуряването на психотерапевтични услуги. Съгласно 
закона към Федералния канцлер се създава Съвет по психотерапия, включващ 
представители на различни държавни и обществени институции, вкл. застрахователни 
компании, и заседаващ поне 1 път в годината. 
 

По пътя, прокаран от австрийския закон, тръгнаха и другите европейски страни; в 
двигател на това движение се превърна създадената през 1990 година Европейска 
асоциация по психотерапия (ЕАП). Основната цел на ЕАП е да работи за поддържането на 
високи научно обосновани стандарти за обучение по психотерапия и да се застъпва за 
нейното свободно и независимо практикуване. Основен документ на организацята е т.н. 
Страсбургска декларация за психотерапията, която гласи: 
 
• Психотерапията е независима научна дисциплина. Нейното практикуване 

представлява независима и свободна професия. 
• Обучението по психотерапия се извършва на висококвалифицирано научно равнище.  
• Многообразието на психотерапевтичните методи е осигурено и гарантирано. 
• Обучението по психотерапия включва теория, себепознание и практика под 

супервизия. Придобиват се необходимите познания за различни психотерапевтични 
процеси. 

• Достъп до обучението е възможен на основата на различни предварителни 
квалификации, преди всичко по хуманитарни и социални науки.  

 
По данни от 2004 година ЕАП представлява 128 организации (24 национални 

организации-шапки и 17 европейски асоциации по различните методи на психотерапията) 
от 41 страни, обединяващи повече от 120 000 психотерапевти. Тя издава Европейското 
удостоверение по психотерапия (the European Certificate of Psychotherapy)(ЕУП), чиято цел 
е взаимното признаване и уеднаквяване на практикуването на психотерапия в страните от 
Европейския съюз. 
 

Друг начин на законодателно регулиране на психотерапията предлага Германия. Там 
понастоящем съществуват 4 различни източника на правила за регулирането на 
психотерапевтичното обучение и практика [6]:  
• “Насоките за психотерапията” в рамките на системата на здравеопазването от 1967 

година; 
• разрешителното за практикуване на психотерапия в рамките на Закона за 

алтернативната медицина 

                                                 
2 Това са трите основни компонента на обучението на психоаналитиците, въведени още през 1920 година 
при създаването на Берлинския психоаналитичен институт и известни като “Модела Айтингон” по името на 
основателя на института, психоаналитика Макс Айтингон. 
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• правилата за следдипломна квалификация на лекари по психотерапия, психоанализа, 
психотерапевтична медицина, психиатрия и психотерапия, дестска и юношеска 
психиатрия и психотерапия от 1992 година 

• Закона за психолозите-психотерапевти и детските и младежки психотерапевти от 1999 
година 
“Насоките за психотерапията” от 1967 година, многократно модифицирани и 

допълняни в последствие, уреждат заплащането на психотерапията от държавното здравно 
осигуряване. Според тях три категории специалисти имат право да практикуват заплащана 
от застраховането психотерапия: 1) лекари, които са “специалисти по психотерапевтична 
медицина”, “специалисти по психиатрия и психотерапия” или имат титлата 
“психотерапевт” (неоходимите критерии за получаването на такива специалности са 
фиксирани в правилата за следдипломна квалификация от 1992 година); 2) 
правоспособните психолози-психотерапевти, и 3) детските и младежки психотерапевти 
(критериите за тяхната правоспособност са дефинирани в закона от 1999 година). 
Разрешителните за практикуване на психотерапия съгласно Закона за алтернативната 
медицина се издават от местните власти; психолозите ги получават безпроблемно, докато 
други професионалисти трябва да докажат, че са преминали някакво обучение по 
психотерапия. След приемането на закона от 1999 година обаче такива специалисти нямат 
вече правото да се наричат “психотерапевти”. Докато по-рано за техните пациенти беше 
възможно да заплащат от здравните си застраховки, ако успеят да докажат, че нямат 
възможност да посещават признат от здравните каси психотерапевт, сега това е почти 
невъзможно и тези специалисти могат да работят единствено с пациенти, които заплащат 
сами или пък в рамките на социални институции (напр. центрове за социално 
подпомагане).  
 

Накратко, с приемането на закона от 1999 година психолозите-психотерапевти и 
детските психотерапевти бяха признати за отделни лечебни (според немския термин) 
професии. За сметка на това обаче всички останали професии бяха изключени от 
системата на здравеопазването. Така по настоящем в Германия представителите на три 
професии имат право да практикуват психотерапия в рамките на системата на 
здравеопазването; това положение е в противоречие с принципите на Страсбургската 
декларация. 
 

4. Ситуацията в България 
        В България до 1994 година нямаше психотерапевти, обучение по международно 
признати стандарти. През 1993 година всички тези, които по онова време се намираха в 
обучение, както и други, ориентирани към психотерапията специалисти – общо 18 човека, 
създадоха БАППК. Понастоящем асоциацията има около 30 индивидуални члена и четири 
групови: дружествата по психодрама и групова психотерапия, по фамилна терапия, по 
позитивна психотерапия и Неорайхианското дружество; така общия брой на членовете на 
асоциацията надхвърля 200 души; една част от тях са дипломирани психотерапевти, 
повечето от останалите се намират в обучение или смятат да се насочат към такова. 
Измежду индивидуалните членове има представители на почти всички практикувани в 
България психотерапевтични модалности: напр. психоанализа, Юнгианска анализа, 
личностноцентриран подход, ориентирана към решения краткосрочна терапия и др. 
       От 1996 година БАППК е член на ЕАП, като понастоящем е Национална присъждаща 
организация, т.е. тя има право да присъжда ЕУП. Преди няколко години асоциацията 
създаде Работна група по стандартите за обучение и практикуване; тази група е 
подготвила предложение за стандарти, отговарящи на тези на ЕАП, които предстои да 
бъдат приети от общото събрание. Главна цел на групата – както и на асоциацията – е в 
обозримо бъдеще да бъдет приет и у нас Закон за психотерапията, който да я 
регламентира като отделна професия. Понастоящем групата работи с Министерството на 
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здравеопазването за изясняване на начините, по които може да се регламентира 
практикуването на психотерапия в системата на здравеопазването така, че този регламент 
да бъде съобразен с развитията в Европейския съюз. 
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Разстройствата от аутистичния спектър са хетерогенна група с големи междуиндивидуални различия. 
Повечето от децата с това нарушение се нуждаят от специални интервенции, за да се развие техния 
потенциал и възможностите им за адаптация. Характерните за това разстройство дефицити обуславят 
необходимостта от корекция и развитие в две основни посоки – когнитивно функциониране и 
социални взаимоотношения. Представени са накратко подходът на Lovaas, TEACCH, програмата Son-
rise, Интервенция за развитие на взаимоотношения (Relationship Development Intervention). Често 
използван подход за интервенция е комбинирането на техники от различни подходи при съставянето 
на индивидуален терапевтичен план за всяко дете. Илюстрация на комбинирането на техники от 
различни подходи е направена чрез представяне на два случая. 

 
The disorders of the autistic specter present a heterogeneous group with wide individual variations. Most of 
the children, who suffer from that type of disorder, need special interventions to develop their potential and 
abilities to adapt. The deficits intrinsic to the said disorder call for correction and development in two main 
areas – cognitive functioning and social interaction. The Lovaas approach, TEACCH, the Son-rise Program, 
and the Relationship Development Intervention are briefly presented.  The combination of techniques 
pertaining to various approaches for the elaboration of an individual therapeutic plan for each child is an 
intervention approach that is often applied. Two cases are presented as an illustration of the combination of 
techniques belonging to different approaches. 

 
Аутизмът е Генерализирано разстройство на развитието, което се характеризира с 

нарушени социални интеракции, нарушена комуникация и ограничено и стереотипно 
поведение, което се проявява в ранна детска възраст – до 3 години [1;9;12]. Разстройствата 
от аутистичния спектър са хетерогенна група с големи междуиндивидуални различия [13]. 
Характерни са дефицити в речта, езика, когнитивното и социалното функциониране, 
необичайни поведенчески прояви като повтарящи се стереотипни движения и повишен 
дистрес при средови промени, изоставане в развитието [8]. Децата с аутизъм се нуждаят 
от специални интервенции, за да могат да комуникират и да се адаптират успешно.  

Характерните за това разстройство дефицити обуславят необходимостта от корекция 
и развитие в две основни посоки – когнитивно развитие и социални взаимоотношения. 
Някои от известните терапевтични подходи са фокусирани предимно върху социалното 
развитие (Relationship Development Intervention [5;6]; Son-Rise[11]), докато други 
акцентират върху когнитивното развитие (когнитивно-поведенческите подходи [4;8;12]. В 
конкретната терапевтична работа с дете с аутизъм е възможно комбинирането на техники 
от различни терапевтични подходи. Необходим е също така индивидуален подход към 
всяко дете, съобразен с неговите характеристики и особености. Няма единствен подход, 
който може да помогне на всички деца. Необходима е интензивна терапия по специално 
изготвена индивидуализирана програма. 

Терапевтични подходи, центрирани върху възрастния 
В зависимост от активността на възрастния и ролята на водещ в терапевтичните 

взаимоотношения психологическите терапевтични подходи биха могли да се обединят в 
две групи: центрирани към възрастния и центрирани към детето. В исторически аспект 
първите популярни подходи са тези, ориентирани към възрастния. Поведенческите 
подходи са типични представители на центрираните върху възрастния терапевтични и 
обучителни интервенции. Те са изключително успешни за научаване на различни умения 
и за намаляване на нежеланото поведение [7].   



Терапия на Lovaаs. Практическият опит на Lovaаs с аутистични деца започва през 
60-те години и прераства в терапевтичен метод през 1970 г., когато той развива програма 
за ранна интервенция на деца с аутизъм. Принципът на работа предполага многократни 
интензивни повторения на задачите, планирани за стимулиране на развитието в различни 
области: пре-академични и академични умения, самообслужване, език и реч, 
социализация, емоции и интереси, поведенчески умения. Според резултати от изследвания 
върху ефективността на интервенцията, публикувани от Lovaаs, почти половината от 
децата, подложени на интензивна терапия, достигат нормално ниво на функциониране и 
могат да посещават общообразователно училище. Валидността на резултатите е проверена 
и ефективността на терапията е потвърдена чрез повторни изследвания, проведени по-
късно [3; 7; 8; 12]. Терапията на Lovaаs е изключително популярна и има своите 
поддържници и критици. Критиките са относно механистичното третиране на детето и в 
резултат овладяването на умения, които не са осмислени. Адекватното поведение е 
механично, без истинска социална мотивация, желание и интерес. За да се създаде 
социална мотивация у дете с аутизъм, трябва да се установи нещо ценно, стойностно за 
детето, заради което то да иска да взаимодейства с другия човек. Различни стратегии за 
създаване на социална мотивация се прилагат предимно в терапевтичните подходи, 
центрирани върху детето [7].   

Програмата TEACCH. Програмата TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
related Communication-handicapped Children – Въздействие и обучение на деца с аутизъм и 
сходни комуникативни нарушения) е създадена от Schopler и Reichler през 60-те години, 
когато в рамките на изследователски проект експериментират с приложението на 
структуриран индивидуализиран подход за работа с деца с аутизъм. Този подход се 
появява като алтернатива на прилагания дотогава психоаналитичен подход. Той е признат  
като държавна програма в САЩ през 1972 г. [4;12] и се прилага успешно в много други 
страни.  

Основни принципи на работа в програмата са: емпирично наблюдение; адаптация на 
детето към средата и адаптация на средата към детето; сътрудничество между родители и 
специалисти; структурирано обучение; акцент върху потенциала и силните страни на 
детето; глобален подход (в основата на този подход стои разбирането, че аутизмът 
повлиява всички аспекти от живота и функционирането на детето) [4]. Приложението на 
подхода започва с  описание и разбиране на особеностите на детето с аутизъм на базата на 
неговото директно наблюдение. Съставя се индивидуална учебна програма на базата на 
оценяване чрез инструментариум, специално разработен за целта. Прилага се 
структурирано обучение за подобряване на уменията на детето. Преподаването на 
уменията се адаптира според неговото ниво на развитие. Средата се модифицира според 
конкретните затруднения и нужди на детето. При обучението се акцентира върху 
зрителната модалност, която е силна страна на децата с аутизъм. Процедурите за обучение 
и интервенции са основани на теориите за детското развитие, когнитивните и 
поведенческите теории [2;3;4;12]. Планират се интервенции в областите: невербални 
способности; развитие на комуникативните умения; имитация; умения за игра. За 
успешното им овладяване е изключително важно тяхното опростяване, постепенно 
усложняване, визуализация, използване на силните страни и интересите на детето [2]. 

Терапевтични подходи, центрирани върху детето 
При подходите, центрирани върху детето, се акцентира върху продължителни 

интеракции, включващи интересни и нови дейности. Въвеждат се вариации в обичайните 
дейности. Детето е водещо. Терапевтът имитира детето и се опитва така да се свърже с 
него. Интервенциите следват естествената последователност на развитието [7].   

Интервенция за развитие на взаимоотношения (Relationship Development 
Intervention). Този подход е насочен към социалния дефицит на хората с аутизъм. 
Авторите предлагат сбор от упражнения за деца на възраст от 2 до 8 г. Фокусира се върху 
компетентността на детето: то трябва да научи, че може да бъде активен участник в 



процеса на взаимоотношения. Акцентира се също така върху емоционалната информация. 
Ограничава се използването на речта и се набляга на лицевата експресия. Уменията се 
учат постепенно (поетапно). Осигурява се проста среда. Работи се само за едно нещо в 
даден момент. Уменията, които се овладяват, трябва да бъдат осмислени (значими). Ако 
детето е научило определени умения, но не е осъзнало тяхната функция, то няма да ги 
използва. (Една от основните критики срещу когнитивно-поведенческите подходи е 
именно в тази посока: че се овладяват умения, които не са значими и осмислени за 
детето.) Ограничат се потенциалните зрителни и слухови стимули, които биха отвличали 
вниманието на детето. За привличане и поддържане на вниманието му към извършваните 
съвместно дейности се предлага използването на специална техника: неочаквани сигнали, 
които възрастният отправя към детето, свързани с действия или думи. Тези сигнали 
зависят от интересите на детето. Активностите трябва да бъдат много вълнуващи и да 
носят усещането за щастие. Терапевтът трябва да бъде сигурен, че съвместните игри и 
дейности няма да развият негативен опит от взаимодействието за детето. Постоянен метод 
на комуникация, който се използва, включва: да се говори бавно, с ясно произношение. Да 
не се използват повече думи, отколкото използва детето. Ако то въобще не говори, се 
използват само няколко фрази. Не се използват нови думи, ако детето не е обърнало 
внимание на това, което е казал терапевтът [6]. 

Son-Rise подход. Програмата Son-rise е създадена от семейство Kaufman, което 
работи с техния син, диагностициран с аутизъм на 18-месечна възраст. Семейство 
Kaufman основава the Option Institute в Шефилд, Масачузетс, САЩ. В основата на подхода 
Son-Rise стоят определени нагласи и принципи на работа, които демонстрират 
философията на тази програма. Родителите трябва да приемат детето си такова, каквото е, 
да приемат неговите особености в поведението. Детето е водещо в интеракцията. 
Неговото развитие следва собствен темп. Не се учат определени умения, преподавани от 
възрастния. Като средство за обучение се използва мотивацията на детето. Подражанието 
на детето, на неговите интереси и занимания, дори и стереотипни, е начинът за създаване 
на контакт. Така се печели доверието му. Когато детето има доверие на възрастния, то би 
могло да го допусне в своя свят [11].  

Не са провеждани формални оценки на програмата като цяло, но според данни от 
други изследвания, когато възрастният имитира поведението на децата с аутизъм, те са 
по-социално реактивни и правят по-добър очен контакт [15]. Стимулира се очния контакт, 
тъй като той е особено важен за научаването. По отношение на развитието на езика и 
речта се акцентира върху желанието за комуникация, а не върху научаването на 
определени думи. Желани стимули като храна и играчки се поставят нависоко, така че 
детето да не може да ги достигне само. По този начин се стимулира неговата експресия – 
то трябва да поиска да му се даде нещо. Често се използват възклицания от страна на 
възрастния, преувеличени усмивки, мимики, жестове, радостен израз. В работата с детето 
се използват материали, които детето предпочита и избира. За децата с типично развитие 
са атрактивни предимно нови стимули, докато децата с аутизъм харесват предимно 
вариации в предпочитаните от тях теми (предмети, действия) [7].   

За осъществяването на тази програма се събира екип от доброволци, които 
съвместно с членовете на семейството работят с детето в специално създадена стая за 
игра. Стаята е обезопасена, безшумна, в нея няма разсейващи стимули. В такава 
обстановка детето по-лесно преработва информацията и се свързва с хората около себе си. 
Целта е да се акцентира върху взаимодействието, което се осъществява между един 
терапевт и детето в определен момент [11;12;15]. Програмата отделя голямо внимание на 
родителите и им дава възможност за подкрепа както преди включването (по време на 
обучението), така и впоследствие – при приложение на програмата. Категорично 
съществува необходимост от подкрепа на семействата, които провеждат интервенции 
вкъщи [14]. Това е особено необходимо, ако има периоди, в които семейството смята, че 
интервенциите са по-малко ефективни. 



На практика липсват емпирични изследвания относно ефективността на подхода. 
Вероятно програмата може да бъде по-ефективна за някои деца, отколкото за други. 
Според някои родители Son-Rise програмата дава добра подготовка за приложението на 
други програми, тъй като при нея се установяват добри взаимоотношения с много хора. В 
резултат на тази програма детето развива умения за слушане и разбиране, но не успява да 
развие потенциала си в когнитивната и академичната сфера [15]. 

 
Таблица 1  

Основни характеристики на подходите, центрирани върху възрастния и центрирани 
върху детето 

 
Центрирани върху възрастния подходи Центрирани върху детето подходи 
Възрастният е водещ във взаимодействието Детето е водещо във взаимодействието 
Често повторение на едни и същи действия Смяна на дейностите според интересите на детето в 

момента 
Подходящи предимно за овладяване на когнитивни 
и академични умения 

Подходящи предимно за овладяване на социални 
умения 

 
Ефективността на различните терапевтични подходи  е изключително важен въпрос 

в терапевтичната и изследователската практика. Емпиричните данни за подкрепа на 
значимостта и ползата от различните подходи са сравнително ограничени. Jones и Carr [7] 
привеждат данни от емпирични изследвания за установяване на ефектите на 
терапевтичните подходи, центрирани върху детето в сравнение с тези, центрирани върху 
възрастния.  Резултатите от различни изследвания показват, че типът интервенция 
(насочвана от възрастния или насочвана от детето) оказва само умерен ефект върху 
социалното взаимодействие. На практика резултатите от всеки един подход зависят от 
конкретните нужди на индивида, които варират в широка степен. Необходима е 
индивидуална терапевтична и обучителна програма, съобразена с нуждите на детето 
[10;15].  

Комбиниране на техники от центрирани върху възрастния и центрирани върху 
детето терапевтични подходи. Илюстрация чрез случаи  

Представени са два случая на деца, диагностицирани в Клиника по детско-юношеска 
психиатрия “Св. Никола”, Александровска болница, Медицинска академия, София.  

Случай 1 – Момче на три години. Диагноза: Генерализирано разстройство на 
развитието /МКБ Х F84.-/ (от епикризата) 

Детето обикновено не се заиграва с играчки. Има специфичен интерес към коли и 
търкалящи се предмети. Може да се включи в подвижни игри. Когато е ядосан, крещи и се 
удря сам. Използва единични думи, но не адресирано. След запознаване с детето, 
епикризата му, наблюдение на поведението му в нова ситуация и обсъждане с родителите 
на актуалните проблеми и нужди на детето и семейството, се планират интервенции, 
целящи: 1. Намаляване на нежеланото поведение, което се изразява в използване на 
неспецифични начини за изразяване на нужда, желание – чрез викове и плач. (По този 
начин детето реагира често при промяна в обичайната среда и установен ред, както и при 
всяка активност или намеса на друг човек, които не отговарят на неговите намерения и 
желания  в момента или които той не разбира.) 2. Стимулиране на езиковото и речевото 
развитие. 3. Стимулиране на развитието на графичната дейност. 4. Стимулиране на 
развитието на психичните процеси – внимание, възприятие, мислене. 5. Запознаване с 
частите на тялото. 

За намалявне на нежеланото поведение (гневни избухвания) се използва подход, при 
който се приемат чувствата на детето, изразявани с това поведение, но същевременно се 
стимулира използването на по-ясни и социално приемливи начини за комуникация. 
Обяснява се и се демонстрира, че използването на жест, звук, дума, са приемливи начини 
за реакция, която е разбираема за околните и ще доведе до постигането на желана цел 



(центриран върху детето подход). Тази стратегия се обсъжда и прилага от терапевта и 
родителите в различни ситуации.  

За стимулиране на езиковото развитие се използват първоначално техники, които 
развиват уменията за споделено внимание (признат прелингвистичен фактор и 
предиктор). Използват се различни техники: следване на детето в неговите интиреси и 
занимания; имитиране на детето; стимулиране на очния контакт чрез  представяне на 
атрактивни за детето предмети на нивото на очите му; поддържане на очен контакт от 
страна на възрастния; преувеличаване на емоцианалната експресия в случаите, когато 
детето използва думи (центриран върху детето подход). Тези техники в терапевтичната 
работа се комбинират с техники от центрирани върху възрастния подходи: многократни 
повторения на определени думи; използване на едни и същи кратки, ясни за детето и 
прости думи и изречения; даване на награда при адекватен отговор, използване на дума 
(похвала, любима дейност). 

За развитие на познавателното развитие след установяване на актуалното състояние 
на детето се планират на малки стъпки дейностите за овладяване на нови умения и 
познания. Всеки следващ етап (елемент от умението) се представя след овладяване на 
предходния (центриран върху възрастния подход). Детето проявява интерес към графична 
дейност, но рисува предимно кръгли форми със зелен молив. Кръгът от интереси и 
уменията на детето в тази област се разширяват чрез демонстриране от терапевта на други 
форми и материали за рисуване. Постепенно се въвеждат вариации в тази дейност в 
случаите, в които той е избрал сам това занимание (центриран върху детето подход). 
Запознаване с частите на тялото започва със стимулиране на имитацията на двигателни 
схеми като се използват детски песнички или игри (харесвани от детето), в които думите 
се съчетават с определени движения (центриран върху детето подход). Частите на тялото 
се въвеждат една по една: нос; уши, пъп, ръце, крака и т.н. В определен момент се повтаря 
и посочва само една част. Използва се поощрение (похвала) при всеки успех от страна на 
детето (центриран върху възрастния подход). 

Резултати (по данни на родителите и според регистрираните от терапевта промени в 
резултат на наблюдение на поведението по време на терапевтичните сесии): След 
четиримесечна индивидуална работа два пъти седмично по един час значително намалява 
времето, в което детето се ангажира със стереотипно поведение (фиксиране върху 
въртящи и търкалящи се предмети). Намаляват гневните избухвания. Когато има такива, 
те продължават значително по-кратко време. Същевременно е разширен репертоара от 
интереси на детето и то все по-често спонтанно проявява интерес и се ангажира по-
продължително време с различни игри и материали, към които преди не се е насочвало. 
Все по-често той има очен контакт, който е с добро качество – отразява реално присъствие 
и интерес, а не е механичен. Появяват се около 10 нови думи, някои от които той използва 
спонтанно и адресирано. 

Случай 2 – Момче на 4 години и половина. Диагноза: Генерализирано разстройство 
на развиитето МКБ ІХ: 299 (от епикризата) 

Детето предпочита да играе само. Обича да се пързаля, да се катери. Профилът му на 
развитие е дисхармоничен. Експресивната му реч е предимно ехолалична. Предпочита 
невербаните начини на комуникация. Затруднява се да изрази нужда и да планира сам 
действие. Интересите му са ограничени, свързани със стълби и счупени коли. Използва 
стереотипно различни вокализации – хъркане, оригване, повтаря думи, които съдържат 
звука “р”. 

Детето посещава масова детска градина. В групата той се адаптира, спазва 
правилата, остава спокоен. Форматът на групова работа не е достатъчен за него, за да 
овладее основните умения (социални, комуникативни, когнитивни), които са адекватни за 
възрастта. Поради тази причина основните цели на терапевтичната работа са насочени 
към 1. Стимулиране на неговото познавателно развитие чрез индивидуални занимания.  2. 



Развитие на комуникативни и социални умения в различен формат: при интеракция дете-
възрастен и дете-дете. 

За развитието на когнитивната сфера и овладяването на учебното съдържание, 
предвидено за тази възраст в детската градина, се планира провеждането на индивидуални 
занимания. Учебното съдържание се адаптира според интересите и възможностите на 
детето. Индивидуалната работа е структурирана, материалите и дейностите се предлагат 
от възрастния (центриран върху възрастния подход). Същевременно се отчитат и следват 
интересите на детето, според които се модифицира предлалаганото съдържание. За 
овладяване на различни умения и познания се използват специфичните интереси на 
детето, свързани със счупени коли, стълби и повторение на думи, в които има звук “р”. 
Използват се такива играчки, картинки, думи. Вниманието на детето се привлича върху 
предлаганата дейност освен чрез използване на посочените ключови думи, също и чрез 
други звукови стимули – почукване, използване на различна и рязко променяща се 
интонация на гласа (центриран върху детето подход). Тези специфични техники се 
комбинират с честа смяна на дейността, многократни повторения, постепенно 
усложняване на задачите (центриран върху възрастния  подход). 

За преодоляване на дефицита в способността да се изразява нужда и желание, се 
предприемат следните стратегии: желани предмети, плодове, вода се поставят нависоко, 
но в полезрението на детето. Стумилира се използването на фразата “Дай......” като се 
демонстрира какво се очаква от него да каже и направи с друго дете и/или възрастен. 
Поощрява се, като се преувеличава емоционалната реакция и се дава желания предмет, 
при всеки успешен опит (подход, използван в Son-Risе програмата). 

За стимулиране на развитието на детето в социално-комуникативната сфера се 
планират дейности в рамките на индивидуалната работа, които включват предимно 
двигателни игри, които представляват интерес за детето – игри с топка, гонене, криене. 
Възрастният следва детето в неговата свободна двигателна активност, коментира 
поведението му, поддържа позитивен емоционален контакт, предлага атрактивни 
занимания (предмети) като средство за поддържане на споделено внимание (центриран 
върху детето подход). В някои от срещите се включва и друго дете, при което 
възрастният посредничи за осъществяване на съвместна игра – подаване на топка, 
пързаляне на пързалка и други, при което децата спазват ред и се изчакват (включването 
на друго дете в терапевтичната работа се предлага от Модела за развитие на 
взаимоотношения). 

Резултати (по данни на родителите и според регистрираните от терапевта промени в 
резултат на наблюдение на поведението по време на терапевтичните сесии): След 9-
месечна терапевтична работа се наблюдава значителен напредък по отношение на 
познавателното развитие на детето. То натрупва редица знания: има количествени 
представи до пет, може да преброи адекватно до пет предмета, може да открие в нагледен 
план асоциативна връзка между предмети и да класифицира с помощ, групира еднакви 
предмети, познава основните геометрични форми. Разбира и понякога използва адекватно 
предлози, които указват пространственото разположение на предметите и др. По посока 
на социално-комуникативното му развитие може да се отбележи, че  все по-често е 
способен да изрази емоционалното си състояние, да изрази нужда и желание. Коментира 
поведението на други деца. Може да бъде ангажиран в продължителна интеракция с 
позитивен емоционален контакт от възрастен. В определени моменти е възможно да 
проведе кратък разговор. 

Заключение 
Традиционните когнитивно-поведенчески подходи за обучение и терапия на деца с 

аутизъм са доказали своята ефективност според редица емпирични данни по отношение 
на конкретни критерии за успех, свързани предимно с когнитивните и инструменталните 
социални умения. Същевременно изместването на акцента към уменията и желанието за 
свързване, споделяне, общуване като основен дефицит и същевременно основна 



терапевтична цел води до развитието на нови терапевтични подходи, т.нар. центрирани 
върху детето. Тяхната ефективност все още не е систематично оценена, но косвени 
емпирични данни подкрепят значимостта и ползата на тези подходи. 

Често използван подход за интервенция е комбинирането на техники от различни 
подходи при съставянето на индивидуален терапевтичен план за всяко дете. Големите 
междуиндивидуални различия по отношение на ниво на функциониране, нужди, интереси, 
особености на поведението и др. при децата с аутизъм предполагат и обосновават 
необходимостта от индивидуализация на терапевтичната работа с тях.  
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АРТТЕРАПИЯТА В ДНЕВНИЯ СТАЦИОНАР. МОЯТ ОПИТ ПРИ 
РАБОТАТА С ГРУПИ 

 
Белопитова Катя  

Клиничен психолог, магистър, свободна професия 
 

Арттерапията е част от програмата за рехабилитация според Медицинския стандарт “Психиатрия” от 
Националната програма “Медицински стандарти в Република България” (2001-2007 г.). Представя се 
разработената и експериментирана в дневния стационар към Психиатрията на УМБАЛ 
“Александровска” методика за провеждане на групова арттерапия. Алгоритъмът за работа по 
методиката се прилага в група по арттерапия с индивидуален подход. Описват се използваните 
материали за рисуване, пощенски картички, музикални записи, книги (книга за имената, книги с 
приказки в помощ на психотерапията, друга спомагателна психотерапевтична литература, 
художествени и географски албуми), психологически карти на познанието. 
 
The Art-Therapy is a part of the rehabilitation program in accordance with Medical Standard “Psychiatry”, 
National Program “Medical Standards in Republic Bulgaria” (2001-2007). This is a presentation of the 
elaborated and experimented methodology of group art therapy in the day-care centre, Psychiatry at the 
University Alexandrov Hospital. The procedure according the methodology is applied in an art therapy 
group with individual approach. There are described: the used paint materials, postcards, background music, 
books (book of names, fairytale books in psychotherapy, another help literature of psychotherapy, art and 
geography books), the Psychological Insight Cards.  
 
 

"За художника всички творби са отгласи от миналото и имат стойността само на 
скъпи преживявания: просто стойността на спомени; затова е възможно в дадена творба 
художни-кът да мрази нещо вече преодоляно. Ето защо тя може и да бъде искрено, 
съкровено произ-ведение, да си остане навярно дори най-искреното му произведение. 
Това не е толкова важно за неговото дело. Единствената придобивка е онази растяща 
яснота в живота му, която аз винаги мога да назова само с думите: път към себе си.”  

 
Райнер Мария Рилке. 

 
В цитата от Р. М. Рилке се съдържат много съществени и важни за арттерапията 

елементи: минало, преживявания, спомени, преодоляване, искрено, съкровено, растяща 
яснота в живота, път към себе си. Текстът е написан за художника и творбата му. А в 
настоя-щата разработка става дума за пациент и рисунката му. Ако прибавим: eмоциите, 
чувствата, въображението, психиката, интелекта, знанията, миналия опит, уменията, 
поведението, културната среда, усещанията, вниманието, възприятията, темперамента, 
наблюдението, творчеството, общуването, терапевтичното пространство, психическото 
въздействие, а също и взаимоотношенията и интеракциите между пациентите, 
арттерапевта, рисунките, собствените и на другите, музиката се получава представа за 
процеса по време на работата с рисунки в група. Арттерапията се провежда в специално 
помещение с места, даващи възмож-ност за рисуване и за слушане на подходяща музика. 
Използват се различни художествени материали, подпомагащи творческия процес и друг 
психологически инструментариум, под-помагащ терапевтичния процес. 
Рисунката се появява спонтанно и искрено. Работата с рисунки разкрива за хора с 
ограничена или напълно невъзможна вербална експресия и комуникация нови 
възможности да влязат в контакт с вътрешния си душевен живот и да изразят чувствата 
си. А при пациен-ти, които боравят много добре с думите, но нямат особено или никакво 
отношение към вътрешния си свят и чувствата си, тя може да бъде много полезна, като им 
позволява друг вид експресия. Независимо от техните художествени способности тя им 
помага да разкрият съкровени преживявания и внася яснота в живота им. По пътя на 
творческото занимание пациентът придобива нови опит и познания и често намира 



конструктивни решения за собствения си проблем. Особено, когато този процес се 
извършва в група. 
Изкуството като терапевтично средство може да се използва навсякъде, където човек има 
нужда от помощ за решаване на специфичните си проблеми, независимо от това дали е 
болен от соматично и/или психично заболяване или здрав с проблеми в семейството, рабо-
тата, общуването или при предстоящо решение, както и да намери пътя към себе си.  
Арттерапията е подходяща за деца, младежи, възрастни хора, за здрави, за терминално 
болни, за хора от старчески домове и хосписи, за инвалиди, за умствено изостанали, за 
зависими и депресивни, за тревожни и психотични, за лежащо и за психично болни, за 
лишени от свобода. Тя може да се провежда индивидуално и в групи, в общи, 
многопрофил-ни и психиатрични болници, санаториуми, хосписи, старчески домове, 
дневни центрове, терапевтични центрове, клубове и кабинети за психично здраве. 
Подходяща е за работа със семейства, в детски заведения, в училища. 
Методика 
Арттерапията е част от седмичната програма на дневния стационар и се провежда два 
пъти седмично по 2 часа. 
Арттерапията се осъществява в отворени групи с пациенти, насочени към дневния 
стационар. Всеки пациент си има лекуващ лекар. При необходимост арттерапевтът 
провежда разговор-консултация с лекуващия лекар. 
Редовно се осъществяват срещи на екипа на дневния стационар, където се обсъждат 
въпроси, свързани с различните терапевтични сесии. Арттерапевтът работи под 
супервизия. Веднъж седмично се провежда общо събрание на терапевтичното общество1. 
Често в сесия-та участват и колеги терапевти от екипа и психолози-доброволци.  
Арттерапевтът води протокол на сесиите и прилага към него рисунките на пациентите с 
коментар. Протоколът е част от колекцията му. 
Инструментариум – материали за рисуване, пощенски картички, музикални записи, книги 
(книга за имената, книги с приказки в помощ на психотерапията, друга спомагателна 
психотерапевтична литература, художествени и географски албуми), психологически 
карти на познанието, разпечатки с текстове за пациентите. 
При воденето на арттерапевтичните сесии се използват похвати от различни психо-
терапевтични школи – юнгианска, позитивна, ориентирана към решения краткосрочна, 
пси-ходрама, музикотерапия, религиозна, процесно-ориентирана терапия. 
Структура на арттерапевтичните сесии: 
въвеждаща част (загряване) 
основна част (творческа, рисуване, музикален фон) 
споделяне (интервюта, обсъждания) 
приключване (обобщение, кръг с послание) 
Принципи на работа: емпатия, увереност в положителния ефект на провежданата сесия, 
равнопоставеност с пациента, стремеж към откриване на способностите му за спра-вяне и 
насърчаването им, съобразяване с потребностите на всеки един пациент, задължител-но 
време за интервю с всеки един пациент по време на групова сесия, осигуряване на защита 
на пациента (защитено терапевтично пространство), запазване на медицинската тайна, 
екипна работа с цел намиране на най-добрата терапия и стимулиране на процеса на 
рехаби-литация и ресоциализация, участие в други мероприятия от програмата на дневния 
стаци-онар, посещение на семинари, уъркшопи и обучения за повишаване на 
квалификацията, водени от наши и чуждестранни специалисти, участие и в конференции 
по психиатрия и психотерапия – национални и с международно участие. 
Дефиниране на понятията 
Различни са понятията, които се отнасят до този вид терапия, сближаваща и обеди-няваща 
лечението на психическото здраве със средствата на изобразителното изкуство: 
                                                 
1 “Общността от пациенти, медицински персонал и близки” на хората, “постъпили в седмичния и дневен 
център” с цел да се “лекуват и излекуват”, “да възстановят психичното си здраве” [Панталеев, 1994: 196-7] 



арттерапия2, рисункотерапия, рисувателна терапия, занимателна терапия, творческа 
терапия, експресивна терапия, креативна терапия, хобитерапия, изкуствотерапия.  

Българската дума терапия произхожда от гръцката therapeia, която означава 
медицинско грижене, лечение (съвкупността от мероприятия (лекарствени средства и 
други нехирургични методи), имащи за цел възстановяване на здравето и отстраняване 
или облекчаване на страданията на болните. [Арнаудов, 1992: 515]), а арт – от лат. ars, artis 
изкуство [Милев, 1978: 86]. Често терапията се дефинира само като медицинско лечение, 
но на езика на психолозите и психотерапевтите тя се разбира и в смисъла на техника за 
разгръщане на личността. В частност терапията означава немедицинско, 
психотерапевтично лечение (без диагноза или еднозначна находка за болестта), почиващо 
върху един позитивен възглед за здравето.  

Към пълното "физическо, психическо и социално благополучие” [“Чл. 2.  Опазването 
на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално 
благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата...”, Закон за здравето, 
приет от 39-то Народно събрание на 29 юли 2004 г., в сила от 1 януари 2005 г., ДВ, 
70/2004 г.] (според дефиницията на СЗО), би трябвало днес в представите за здравето на 
даден човек да се включват и критерии като творческа сила, комуникативност и 
разгръщане на личността. Затова би било добре понятия като арттерапия, рисувателна 
терапия или изкуствотерапия, и много други, свързани с музика, театър, танци, движения, 
приказки, книги, поезия, драма, игри, пясък и т.н. терапии да не се свързват само с 
болестта като такава, а по-скоро да се разглеждат като процес на трансформация и 
индивидуация, или “себереализацията на личността като цяла, неделима и отделена от 
другите хора и от колективната психология (макар и свързана с тях)” [Самюелз, 1995: 72]. 

Групите по арттерапия са отворени студийни групи. Арттерапевтът няма никакво 
влия-ние върху състава им. Няма възможност за подбиране на пациенти с определени 
диагнози, възраст или житейски опит. Това възпрепятства създаването на затворени или 
тематични групи, но пък е допълнително предизвикателство към арттерапевта, който 
трябва да съумее да съчетава различни темпераменти (примерно пациент с маниен епизод 
и пациент с ката-тонна шизофрения), темпове и нагласи за работа, различна мотивация, да 
отделя достатъчно внимание на всеки един пациент, така че да не се губят търпението и 
интересът на другите участници в групата.  

През периода на провеждане на арттерапията (3.06.2003 г. до 12.01.2005 г.) в групите 
се работи с 33 мъже (на възраст от 21 до 56 г.), 44 жени (на възраст от 19 до 56 г.) и 27 
психолози (4 мъже и 23 жени). Участията на отделните пациенти в сесиите по арттерапия 
са между 1 и 39. Има пациенти, които са записвани неколкократно в програмата на 
Дневния център. Диагнозите са различни: шизофрении, шизоафективни разстройства, 
биполярно афективно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, рекурентно 
депресивни разстройства, разстройства вследствие употреба на алкохол, опиоиди, 
фобийно тревожно разстройство, паническо разстройство и др. 

Алгоритъм на работа по методиката 

  Начало на сесията   
     
  Поздрав, пускане на музиката, подреждане на 

пощенските картички в средата на масата (загряване 
на арттерапевта [АТ]) 

  

     

                                                 
2 За първи път понятията арттерапия и артпсихотерапия се използват в Европа от Адриан Хил (Adrian 
Hill) през 1938 г., когато описва работата си с болни от туберкулоза, а за САЩ – от Маргарет Наумбург 
(Margaret Naumburg) през 40-те години. Водеща роля във въвеждането на арттерапията у нас има д-р 
Александър Маринов, работил от 1952 до 1993 г. в психиатричната болница в град Бяла. 



  Инструкция: Разгледайте внимателно тези кар-
тички и си изберете тази, която ви привлича с нещо: 

сюжет, цвят, тази, която ви грабне вниманието! 

  

     
  Всеки споделя защо е избрал тази картичка, как се 

чувства, на колко е по скалата на прогреса 
  

     
  Прибират се всички картички   
     
  АТ следи всеки да сподели, а също и ев. да долови от 

динамиката на групата някоя тема – обща за всички 
или за част от участниците. Ако се появи актуална или 
болезнена за някой от участниците тема, AT може по 

преценка да я постави като тема за рисуване 

  

     
Четене на 
приказка 

 Задаване на тема за рисуване и АТ раздава листовете 
хартия на всеки и разпределя боите така, че да бъдат 

лесно достъпни за всички участници 

  

     
Тема от приказката – 
или заглавието или 
основната й тема 

 Предварително за-
мислена (може да е 

свързана напр. с 
предишна тема) 

 Тема, произтекла 
от динамиката на 
групата в момента 

 Инструкция: Нарисувайте 
настроението, с което сте се 

събудили, с което сте дошли, което 
имате в момента 

     
     
  Докато участниците в групата рисуват, АТ прави 

записки на невербалната комуникация, на езика на 
тялото, на разговори, на външния вид, на начина, по 
който подхождат към рисуването, ако е необходимо 

дава разяснения за начини на рисуване, ако е 
необходимо успокоява някой от пациенти-те, за да не 

пречи на другите, на процеса 

  

     
  Инструкция: Който е готов с рисуването да 

наблюдава рисунката си и да си мисли за 
заглавие, което може да й даде, да се сети 

за спомен от живота си, може да е от 
детството, или преди няколко години или от 

тази година, миналия месец, миналата 
седмица или пък от вчера, от днес, да 

помисли каква е емоцията, която е имал 
тогава, докато рисува или в момента 

 Инструкция: Покажете рисунките си 
и направете избор! (при равенство се 
прави нов избор между рисунките с 
еднакъв брой гласове) Поставям 
избраната картина така, че всички 
да я виждате и я наблюдавайте – 
мислете си какво заглавие може да й 
поставите, на какво ви напомня, 
нещо от детството или друг спомен 
от живота си, мислете за емоцията, 
тогава и сега 

     
  След като всички приключат с рисуването, се 

събират всички бои 
 Събират се останалите 

рисунки 
     
Позитивно претъл-

куване – способ-
ността да...... 

 Споделяне по реда на инструкцията (по 
желание, който е готов да говори): Заглавие, 

спомен, емоция, скалата на прогреса 

 Споделянето започва от автора на 
избраната рисунка: заглавие, спо-

мен, емоция, скала на прогреса 
     
  АТ провежда интервюта с всеки един участник: 

някои по-задълбочено (в зависимост от 
споделянето), а други не толкова задълбочено, 

но е важно никой да не остане забравен. 

 АТ провежда интервюта с 
останалите участници 

     
АТ пита дру-

гите участници, 
по какъв начин 

виждат кон-
кретната тема на 

един от 
участниците 

или 
ако е тема, която е по-значима за 
голямата част, задава инструк-

ция: Всеки да напише по 3 думи, 
с които се характеризира за 
него тази тема (напр. любов, 

страх, болест...) 

или 
при някои от споде-лените 

мисли или идеи, АТ се 
обръща към участниците за 

мнението им по същата 
тема. 

или  
АТ подканва участ-

ниците: Какво бихте 
направили в подобна 

ситуация и какво 
бихте искали да 

направите? 

или  
задача за 

следващия път, 
ако излезе нещо 
от споделянето 

     
 Терапевтичен кръг (всички заловени за ръце заедно с терапевта), а АТ обобщава: вербализира основната тема 

от психодинамичния процес, споменава по нещо важно и характерно от споделянето на всеки един, внушава 
позитивни мисли, дава някои напътствия 

 

     
Разглеждане на 

албуми, някои книги 
 Събиране на рисунките, спиране на 

музиката, прибиране на материалите, 
записките 

 Свободни разговори с 
някои участници по тяхно 

желание 

Инструментариум 



Пощенски картички 
Използват се пощенски картички3 с най-различен сюжет - от различни градове, 

държа-ви, пейзажи, снимки, изобразително изкуство, цветни и черно-бели, със и без 
текстове. Те се разпределят или в кръг в центъра на стаята, ако в нея столовете са 
разпределени в кръг като за групова терапевтична сесия, или в някакъв ред или 
безразборно по средата на масата, където се рисува. Инструкцията е:”Разходете се и 
огледайте картичките, изберете и вземете тази, която първо привлече вниманието ви!” 
Много добър начин за загряване. Спонтанният избор води до избор на картичка, свързана 
с актуалната тема, вълнуваща участника, без той ясно да си дава сметка за това и да може 
да го обясни вербално. Загряването с пощенските картички може да се използва не само в 
арттерапевтични сесии, но и при обучения в други психотерапевтични школи, при 
семинари и терапевтични групи. 

Теми 
Темите за работа в сесиите по арттерапия са от една страна тези, по които се рисува 

(предварително подготвени от арттерапевта и такива, които произтичат от груповата 
динамика), както и такива, които се обсъждат по време на загряването или на споделянето. 
Това са теми, свързани с обръщане на погледа към: себе си, семейството, средата, 
болестта или проблема, начина на реагиране, ресурсите за справяне, внушението за добро, 
бъдещето, мотивацията. 

Приказки и притчи 
Приказката представя символично общочовешки проблеми и възможни решения на 

тези проблеми. Тя дава възможност за дистанциране от личните грижи и получаване на 
готови решения за сходни ситуации. Героите от приказките и историите са модели, които 
“чрез поведението си издържат в проблемна ситуация и тръгват по пътя, необходим за 
решаване на проблема” [Kast, 1999]. 

Приказката ни пренася в свят, който не противоречи на действителността, а по-скоро 
я обогатява с дълбочината и богатството на колективната душа. Мари-Луизе фон Франц 
изследва произхода и начина на разпространение на приказката, при което отпада всичко 
лично, а оставя само това, което съответства на колективната душа. Разказва за 
експеримента на американски учител, който прочел на учениците си кратък и много 
актуален съвременен роман и приказка. Когато след няколко дни ги накарал да опишат по 
памет това, което са запомнили, се оказало, че са запомнили изцяло приказката за разлика 
от романа. 

Тук много добре се допълват терапията с приказки и арттерапията. Символите от 
приказките могат да бъдат предадени образно и цветово върху листа хартия. Използват се 
различни инструкции: да се нарисува нещо по централната тема на приказката или на 
нейното заглавие, да се нарисува някой от героите на приказката или някоя сцена, да се 
предложи друг край, да се дадат по няколко характеристики на някой от героите. Има и 
други възможности за работа с приказки: да се разкаже по спомени, да се преразкаже от 
гледна точка на някой от героите, да се разглеждат отделни сцени, да се играе от участ-
ниците, да се възпроизведе или представи с помощта на различни средства и подръчни 
материали.4 

                                                 
3 Методът се използва от юнгианските аналитици и психотерапевти; научен на семинар на швейцарските 
юнгиански аналитици Норма Баргеци (Norma Barqetzi) и Нел Хаутман (Nel Houtman), по време на техния 
семинар “По отношение на сянката” 16-18.04.2004 г., състоял се в София. Основният фонд от пощенски 
картички на автора е създаден с картички от Норма и Нел 
4 По информация от участия в различни семинари и работни срещи през 2003 и 2004 г. –на юнгианските 
аналитични психолози Валтраут Кьорнер (Waltraut Körner) и Ханс-Петер Куун (Hans-Peter Kuhn) 
(Швейцария), Хелга Томас (Helga Thomas) (Германия), Ричард Уейнрайт (Richard Wainwright) 
(Великобритания), Джон Хил (John Hill) (Швейцария), Гленда Клафли (Glenda Cloughley) (Австралия), Ерел 
Шалит (Erel Shalit) (Израел), Румен Георгиев (България) 



Психологически карти на познанието 
Прилагането на тези 78 психологически карти5 почива върху принципа, че няма слу-

чайност. В момента, когато се изтегли една карта, според закона на синхроничността6 тя 
става важна за този, който я тегли, за процеса му на себеосъзнаване. Картите позволяват 
контакт с тези части от личността, които се отричат или не са обичани. 

Музика 
Музиката се свързва отдавна с лечението. Тя позволява да бъде възстановена 

вътреш-ната душевна хармония. В процеса на арттерапията помага на участниците в 
сесията да се съсредоточат вътрешно и да се оставят да бъдат въвлечени в процеса на 
художествената екс-пресия. Използват се записи на музика за медитиране, класическа 
музика и въобще музика за душата. Музиката оказва благоприятно въздействие в 
затвореното терапевтично помещение. Освен това пускането на касетата и нейното 
обръщане може да се използва при пациенти с различни затруднения, за възстановяване 
на подобни умения7, за преодоляване на натрап-ливости8, за придобиването на усещането 
за полезност. 

Структура на сесията 

Фаза на загряване 

(20-30 мин.) 

Фаза на рисуване 

(20-30 мин.) 

Фаза на споделяне                                        

(60-80 мин.) 

Фаза на обобща-
ване, завършване 

(5-10 мин.) 

Загряване 
Фазата на загряването започва под формата на интервю, с въпроси като: “Как се чув-

стваш днес? Какво се случи тези дни, тази сутрин? Как спа тази нощ? Има ли нещо, което 
те вълнува, занимава по-специално?" Изборът на пощенска картичка се използва като по-
непосредствен начин за откъсване от обичайния ход на ежедневието и въвличане в 
груповата работа и в психодинамичния процес. Музиката също помага. В тази фаза може 
да бъде прочетена приказка, от която също да последва темата за рисуване. 

Рисуване 
Във фазата на рисуване има три части:   
а) съсредоточаване върху темата, избор на средства (какъв вид материали, 

цветове); 
б)  рисуване; 
в) съсредоточаване върху нарисуваното. 
По време на рисуването е необходимо да се пази тишина, всеки да може да остане 

насаме с мислите си, за да го отведат те вътре в него, да се потопи в спомените си. В 
помещението звучи музиката и тя също помага на това пътешествие към несъзнаваното. 

Споделяне 
Тук се вербализират: заглавието, което всъщност фокусира върху темата на 

участника; нарисуваното: описание на съдържанието на рисунката или на отделни нейни 
елементи, цветовете, метафори; спомен или случка от настоящето, миналото, семейството, 

                                                 
5 От Дик Нийсен (Dick Nijssen), (Холандия) 
6 К.Г. Юнг дефинира тази свързаност между събития, която може да бъде по смисъл (несъвпадащи по време 
и пространство), психологически (съвпадащи по време и пространство), между психичния и материалния 
свят, като я нарича синхроничност или “неказуален свързващ принцип”. (Самюелз, 1995: 165) 
7 Гр. (27 г., с кататонна шизофрения) първоначално стои като застинал по 10-15 мин. или сяда на стола с 
изправен гръб, държейки пликчето с личните си вещи в ръка, но по-късно по инструкцията на терапевта се 
грижи за пускането и смяната на касетата, също и за прибирането й накрая на сесията.  
8 Кр. (28 г., с ОКР) изпълнява ритуали при пускането на касетата с натискане на различни клавиши в 
продължение на 5-6 мин., като обяснява, че иначе можело нещо да му се случи или нещо да не се случи. В 
течение на времето той вече пуска спокойно касетата без тези ритуали. 



рода, прия-телите, работата, болестта; актуалната тема; убеждения, предпочитания, 
занимания; емо-цията в момента тук и сега, но може да бъде и там и тогава. 

Особено важно при споделянето е да се даде място за споделяне на всеки участник. 
Понякога се налага някои по-приказливи участници умело да бъдат ориентирани към 
приключване на изказването си, а други, по-мълчаливи и по-бавно говорещи (примерно с 
кататонна шизофрения, ОКР, тревожност), търпеливо да бъдат изчакани, за да успеят да 
вербализират това, което искат да изразят. 

Важно е използването на мълчанието. Осигуряване на възможност да се помълчи, да 
се съсредоточи човек в себе си, да е защитен и сигурен, че ще бъде изслушан, когато е 
готов да говори. За това е необходимо доверие в групата и в арттерапевта. 

Завършване, обобщаване 
Завършването на сесията е важно, за да приключи това, което е започнато като 

работа у всеки участник и да може то да се интегрира в него. Така се преминава от 
защитеното терапевтично пространство в реалността. Прави се обобщение на важните 
резултати, мисли, идеи. Арттерапевтът следи в заключителните, обобщаващи думи да 
спомене по нещо същес-твено от споделянето на всеки един от участниците. По такъв 
начин той ги приобщава към общата дейност, прави ги да се чувстват значими, предлага 
им общата мъдрост и опит. Бла-годари им за участието, подканва ги да оставят това, което 
не им е харесало и да си вземат всичко, което ги е привлякло. Сесията завършва с ритуал, 
хванати в кръг за ръце, по време на който се прави това обобщение. По такъв начин се 
повишава степента на съобщност. 

Накрая се прибират рисунките, касетите с музиката, различните пособия, като се 
под-канват участниците да се включат в това упражнение, което същевременно служи и за 
връ-щането им в реалния живот. 

Протоколиране на сесията, колекция 
В протоколите се съдържат имената на пациентите, темата, инструментите, които са 

ползвани, основната част от провежданите интервюта и споделянето. Описва се и 
невербал-ната комуникация по време на сесията. Посочват се задачи, ако има поставените 
такива за следва-щата сесия. При въвеждането по-късно на протоколите в електронен вид, 
се описват и рисунките на участниците. Колекцията съдържа рисунките, протоколите от 
сесиите, както и записки от провеждани супервизии. 

Изводи и обобщение 
Чрез различни техники и методи арттерапията насърчава скрития творчески 

потенциал, позволява във вътрешнопсихическия живот експресия чрез подобряването на 
способността за възприемане и съсредоточаване върху същественото. При разговорите 
след рисуването става дума за стимулиране на самолекуващите сили на пациента. 

Арттерапията е подходяща, наред с други вербални психотерапии, трудотерапията и 
други занимателни терапии, като част от цялостния процес на рехабилитация и ресоциа-
лизация на прекарали различни психични заболявания пациенти, също и при пациенти 
или клиенти с депресивни разстройства, неувереност в самия себе си, задръжки при 
показване на възможностите и контактите, склонност към социална изолация. 

Важен резултат от работата е приложимостта на разработения алгоритмичен модел 
на методиката при работа с групи с различен брой, състав, занимания, заболявания, 
проблеми, възраст. Този модел може да бъде разширяван, да бъде приспособяван към 
потребностите на членовете на групата. Това биха могли да бъдат деца, ученици, 
студенти, жени или мъже с определени сходни проблеми, болести, смесени групи, 
възрастни хора от старчески домове, клубове за личностно развитие, и мн.др. 

Обръща се внимание на важността на екипната работа, когато става дума за 
пациенти. Също така и на работата под супервизия.  

Арттерапията е част от програмата за рехабилитация според Медицинския стандарт 
“Психиатрия” (Наредба № 24 от 07.07.2004 г., ДВ 78/7.09.2004 г.) от Националната 



програма “Медицински стандарти в Република България” (2001-2007 г.). Въпреки това 
арттерапията не е широко разпространена в психиатричните заведения и частни центрове 
за психично здраве. А тя би могла да окаже ценна помощ на психиатричните и 
психологични екипи в грижата за психичното здраве на населението. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА НА 
КОНСУЛТАНТА ПСИХОТЕРАПЕВТ 

 
Велчева Рени  

Магистър по клинична и консултативна психология 
 
В областта на клиничната психология консултирането е обвързано с професионалните умения и 
личностни качества на консултантът – психотерапевт. Именно те са обект на изследване и са 
представени в този доклад, защото оказват решаващо влияние върху консултативния процес и успеха 
му. За целта е проведено експериментално изследване с личностовата методика на Тимоти Лири и е 
съставен въпросник за оценка на професионалните умения и личностни качества на консултанта – 
психотерапевт, като подбрания контингент, който прие да бъде изследван са жени – консултанти – 
психотерапевти с различен стаж и работно място. След количествения и качествен анализ на 
получените данни от проучването се установи, че се изискват както определени умения, така и 
специфични личностни качества за успешна професионална практика на консултанта – 
психотерапевт. Като най-важно умение и качество от всички изследвани лица е посочена емпатията 
заедно с професионалната компетентност, а като качества – емоционалната зрелост, социалния опит и 
етичност. Консултативната практика предполага и добро познаване на основните методи и подходи 
на психологическо консултиране, които са сходни с психотерапевтичните, но и се различават от тях. 
Независимо от ограничения си обхват, резултатите от изследването представени в този доклад могат 
да послужат като ориентация за личностния модел на ефективния консултант – психотерапевт – 
жена.  
 

PROFESSIONAL SKILLS AND PERSONAL ABILITIES OF PSYCHOTHERAPIST 
 

Velcheva Renny  
Master of clinical and counseling psychology 

 
Consulting in the area of clinical psychology is connected to the professional skills and personal abilities of 
the therapist. Just they are an object of researches presented in this paper because they take a big part of the 
consulting process and its successful finishing. For this main aim, it was made an experimental research with 
the famous personality questionnaire, named Timotty Leary, and we made a special questionnaire for 
evaluation of professional skills and personal abilities of the therapist – we want mention the fact that people, 
who decide to accept to answer the questionnaire, were only women – therapists, with different years in 
psychological work, and also with different kind of work places. After quality and quantity analysis of the 
results, was found that some kind of specific skills, and also some kind of individual personal abilities are 
requested for successful professional practice of the therapist. The most important ability of all subjects is 
pointed empathy and specific professional knowledge and the pointed abilities from the questionnaire are 
well emotional development, social experience and morality. Consultative practice consider also good level of 
knowledge of main methods and ways of psychological consulting, which are similar to psycho-therapeutic 
methods but aren’t exact the same. The results of research, presented in this text may give an useful 
information for the model of personality of effective therapist – woman. 
 
 
В наши дни психологическото консултиране е неизменна част от практиката в клиничната 
психология, психотерапията, трудовата и организационна психология и т.н. Широкият 
диапазон на практическо приложение на консултирането дава възможност за 
разнообразни насоки на изучаването и проучването му. Консултативната психология има 
значима роля в развитието на психологическата наука като кръстопът на много научни 
области с приложение в професионалното ориентиране, клиничната психология, 
социалните дейности и др. Това е причина за дългогодишни спорове около нейната 
идентичност. В областта на клиничната психология консултирането е неизменна част от 
практиката на психолозите. Несъмнено приложението й е обвързано с професионалните 
умения и личностни качества на консултантът – психотерапевт. Именно те са обект на 
изследване и са представени в този доклад, защото оказват решаващо влияние върху 
консултативния процес и успеха му. 
ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ НА ЕФЕКТИВНИЯ КОНСУЛТАНТ 



Качествата, които трябва да притежава консултанта са характеристики на всеки здрав 
човек. За осъществяване целите на консултативната психология консултанта трябва да 
притежава лични качества, които са много по-важни от техниките, които използва. Това е 
доказано  на практика от английският психоаналитик Майкъл Балинт работил дълги 
години в клиниката Тависток в Лондон, с трайни интереси към психологичните проблеми 
в общата практика. Епохална остава книгата му “Лекарят, неговият пациент и болестта” от 
1957г., където той напомня, че психологичното разбиране, “….психотерапията е преди 
всичко лично умение, а не теоретично знание”. “Единственият начин да се придобие едно 
ново умение е да се постави човек в съответната ситуация и да се научи да разпознава 
проблемите в нея и методите за справяне с тях. Лекциите за проблемите и методите 
могат да помогнат, но никога не заменят прекия опит.” (Balint, 1957). Също така Балинт 
твърди, че: “В никой учебник няма никакво упътване за дозата, в която лекарят да 
предписва себе си, нито в каква форма, колко пъти дневно, терапевтичните и 
поддържащите дозировки и т.н….” Балинт доказва, че отчитането на взаимоотношението 
лекар-пациент позволява да се разбере взаимодействието между тях в неговата цялост и да 
се постигне очаквания ефект от прегледа и лечението. Балинт изковава терминът ““the 
drug “doctor”” (лекарството “лекар” или дрогата “лекар”) и доказва, че познаването на 
“фармакологията на това лекарство” е съществена част от изкуството на лечението. 
Начинът, по който тази “дрога” действа е, че консултанта ползва себе си като 
инструмент, а  конкретните качества, които трябва да притежава са: 

1. Самоосъзнатост ; 
2. Емпатия; 
3. Психична близост, топлота; 
4. Откритост; 
5. Конкретност; 
6. Консултанта като модел за поведение. 

ОСНОВНИ КОНСУЛТАТИВНИ УМЕНИЯ 
На гореописаната база от качества се развиват определени консултативни умения, които 
са въпрос на обучение. Тези умения се използват активно в два процеса - на 
сътрудничество и взаимодействие, между консултанта и клиента, който се определя от 
стила на общуване, и този на заучаване на различни поведения от клиента, опосредстван 
от неговата личност и постигането на промяна. По-голяма част от широко 
разпространените консултативни теории акцентират върху значимостта на създаденото 
взаимоотношение в консултацията. В този смисъл най-експлицитна е теорията но Карл 
Роджърс, в която концепцията за личността и тази за психичната промяна са теоретично 
обвързани с принципа за необходимостта от установяване на итерперсонално 
взаимоотношение в консултацията. Особеностите (елементите) на ефективната 
взаимовръзка между консултант и клиент Роджърс въвежда в представата за 
необходимите и достатъчни условия за терапевтична личностна промяна. Тези 
елементи са: топлотата, безусловното позитивно отношение и емпатията. Те 
помагат в установяването на взаимоотношенията и водят до личностен растеж и промяна. 
За разлика от теорията на Роджърс при други консултативни теории като 
бихейвиористичната, се включва идеята за въздействие, дори за взаимодействие, но не и 
за интерперсонално взаимоотношение, в което участниците се третират като личности. 
Естествената необходимост от установяване на сътрудничеството между консултант и 
клиент или работата им в екип, все пак не може да бъде пренебрегната от нито една 
теория, ако тя претендира за някаква ефективност. Това се постига чрез прилагането на 
следните умения на консултанта : 

1. Умения за активно слушане и внимание към клиента; 
2. Умения за рефлексия; 
3. Умения за насочване (фокусиране); 
4. Умения за перифразиране; 



5. Умения за изясняване; 
6. Умение да се управляват мълчанието и паузите на клиента; 
7. Умения за интерпретиране на послания и данни; 
8. Умения за саморазкриване; 
9.Умения за задаване на въпроси; 
10.Умение за конфронтация; 
11.Умения за получаване на обратна връзка; 
12. Умения за резюме. 

В рамките на цялостната консултативна дейност голяма част от тези умения имат 
универсален характер и тяхното приложение е свързано с ефективността на всяко човешко 
общуване. Също така консултативните умения, доколкото са свързани с установяване на 
сътруднически взаимоотношения  се прилагат независимо от теоретичната ориентация. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
За целта на изследването е изготвен въпросник  за професионални умения и личностни 
качества на консултанта – психотерапевт, съдържащ пет въпроса и паспортна част. Също 
така е използван личностен въпросник със 128 твърдения на Тимоти Лири за определяне 
връзката между реално Аз и идеално Аз на изследваните лица. Други методи 
подпомагащи организацията на изследването са интервюто и наблюдението. 
ЦЕЛ 
Да се оценят професионалните умения и личностни качества на упражняващите 
консултантска дейност в клиничната практика. 
КОНТИНГЕНТ НА /ОБЕКТ/ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Изследваните лица са практикуващи магистри психолози – консултанти с клинична 
практика, психотерапевти с различен стаж и работно място. Анкетираните лица са 10 на 
брой, от тях двама са доценти с научна степен доктор на психологическите науки и 
съответно доктор на медицинските науки. Четири изследвани лица имат специализация в 
областта на клиничната психология. Всички изследвани лица са от женски пол, не защото 
целите на изследването го налагат, а поради обстоятелството, че всички поканени за 
участие в изследването лица от мъжки пол /4 на брой/ отказаха да се включат. Всеки от 
тях намери обективни или субективни причини за отказа си, което може да се тълкува по 
много начини. 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Изготвен е въпросник  за професионални умения и личностни качества на 
консултанта – психотерапевт, съдържащ пет въпроса и паспортна част. Два от 
въпросите касаят професионалните умения, които изследваното лице оценява като 
необходими за успешна терапевтична практика и самото то притежава. Също така има два 
въпроса относно личностните качества на анкетирания консултант и на консултанта – 
психотерапевт по принцип, необходими за успешно психологическо консултиране. Един 
въпрос изяснява кой (кои) консултативни подходи (школи) използват изследваните 
психолози в практиката си. Паспортната част на въпросника съдържа данни за: мястото на 
практикуване /организация, кабинет, студио и т.н./; образованието – образователна степен, 
специалност, специализация, стаж и демографски  данни – пол, възраст.  
Друга използвана методика е личностовият въпросник на Тимоти Лири – за оценка на 
реално и идеално Аз като изследваните лица са отговаряли само за тези първи две 
дименсии. Всички твърдения са изградени върху полярността на две психосоциални 
тенденции – социална активност - социална пасивност и социална изолираност - социална 
насоченост. Личностният профил, характера и поведенческия стил на изследваните лица 
се разкрива в осем основни дименсии. За всяка от тях отговарят 16 твърдения в теста. В 
практиката най-често използвани са I-ви и II-ри аспект от теста на Тимоти Лири. Тези 
аспекти дават информация както за качествата и личностните особености на изследваното 
лице, така и за желаните поведенчески модели на индивида. Съотношението между Аз-



реално и Аз-идеално диференцира и личностните особености, а разминаването между 
двата аспекта– вътрешните конфликти и слабите страни на човека.  
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
1. Анализ на резултатите от въпросник “Професионални умения и личностни 
качества на консултанта – психотерапевт”. 
На резултатите от изследването на контингента лица с въпросник за професионални 
умения и личностни качества на консултанта – психотерапевт е направен качествен – 
контент (съдържателен) анализ и количествен анализ – честотно (процентно) 
разпределение. По отношение на първите два въпроса от изследването, отнасящи се до 
професионалните умения на консултанта – психотерапевт по принцип и индивидуалните 
на анкетирания, се наблюдават общи тенденции. Като значими се изтъкват няколко 
групи умения: 
- умения, свързани с професионалната компетентност на консултанта; 
- умения, касаещи емоционалната интелигентност, зрялост на консултанта; 
- умения, отнасящи се до социалния опит на консултанта; 
- умения, свързани с професионалната етика.  
При количествения анализ на професионалните умения на консултанта – психотерапевт 
по принцип, се наблюдава ярка изразеност на качественото умение за добра 
професионална компетентност, подготовка – 70%, следвано от умението за изграждане 
на емпатична връзка – емпатия – 60%, следват умения в областта на професионалната 
етика /дискретност, конфиденциалност/ - 50% и умения за самоконтрол, емоционална 
зрялост-40%. Добрата професионална подготовка включва умения като: 
- умение да гледа и анализира едновременно съдържание и емоции; 
- умение за оценка на: защитно поведение и работа с него, болестно ниво на разстройства 
на мислене, поведение и емоции; 
- умение за овладяване на криза, редефиниране на загуба, съобщаване на лоша новина,  
- умение за активно слушане, внимателно боравене с думите /сугестиране/, да се говори 
разбираемо на клиента, а не с психологическа терминология; 
- дисциплина, планиране, концентрираност и 100% присъствие, адекватност към 
ситуацията и комуникативност; 
- търпение, умение да се мотивира клиента и поддържа клиента към промяна, умение за 
работа в екип. 
Уменията, касаещи емоционалната интелигентност, зрялост на консултанта 
включват в себе си емпатията и още: 
- умение да се изгражда позитивна психотерапевтична връзка; 
- умение да се постави клиента и неговия проблем над собственото Аз; 
- емоционална интелигентност, самоконтрол, саморефлексия, самокритичност, познаване 
на себе си; 
- естествен, открит, спонтанен, добронамерен, спокоен, създаващ приятна атмосфера, да 
се усмихва и предразполага. 
Умения, отнасящи се до социалния опит на консултанта  включват: 
- откритост към нови преживявания, умения, възгледи, учения, любопитство; 
- умения за разбиране на човешките преживявания за стремеж за справяне на собствените 
си проблеми; 
- социален опит и толерантност към различия, умения да представя личностно различни 
поведенчески модели. 
Умения, свързани с професионалната етика.  
- отговорност, дискретност, конфиденциалност, да умее да създава доверие. 
При количествения анализ на професионалните умения на консултанта – психотерапевт, 
които самия той има се наблюдава доминиране на умението емпатичност – 50%, 
следвано от умението да се говори открито, тактично, естествено и спонтанно с 



клиента – 40% и умението за самоконтрол над собствените емоционални състояния – 
емоционална зрелост /интелигентност/ - 30%.  
1. Умения от професионално естество: 
- умения за дефиниране на проблема, клинична оценка на резултата, за подкрепа, за 
отреагиране на психотравми, за придобиване на нови годности; 
- умение за разбиране, вникване в проблема на другия и готовност за помощ, умения за 
оценка на преживяванията и оценка на потенциалните възможности, мотивация на 
клиента към развитие на потенциала си; 
- умения за активно слушане, да се “разчита” езика на тялото; 
- аналитичност – умение за анализ “в крачка”, дивергентно мислене; 
- концентрираност, дисциплина, планиране, непринудено приложение на психологически 
тестове, комуникативност и умение да комуникира с различни по статус клиенти. 
2. Умения за емпатия, емпатичност, в комбинация с личностни качества на 
консултанта: 
- да се говори открито, тактично и естествено, спонтанно с пациента; 
- адекватно изразяване на чувствата и преживяванията, обективно възприемане на 
реалността, контрол над собствените емоционални състояния – емоционална зрелост и 
уравновесеност; 
- познаване на себе си, самокритичност на собствените теоретични основания, 
адекватност към ситуацията и другия; 
- адаптивност, умение за предразполагане, добронамереност. 
3. Умения, свързани с етичните норми: 
- чувство за отговорност, конфидециалност. 
Тук прави впечатление, че определенията за умения, свързани с професионалната етика са 
по-малко в сравнение с посочените във въпрос №1, където и процентно доминират. Това 
вероятно означава, че има разминаване с уменията в тази област, които консултантите 
биха желали и би трябвало да притежават с тези, на които в действителност, реално са 
носители. В широкия смисъл на тази хипотеза, това може да изразява дефицитите в 
тяхната практика и индикация за работа в тази насока, дори обогатяване на познанията в 
областта на етиката и деонтологията в клиничната практика. От друга страна се 
наблюдават общи тенденции в качественото, съдържателно /смислово/ групиране на 
уменията на консултанта – психотерапевт, поради частичното повторение на някои от тях, 
изброени във въпрос №1. Това припокриване отчасти на уменията в образа на консултанта 
по принцип и тези с личните на изследваните такива, показва известна балансираност на 
идеала с реалността, самокритичност, адаптираност и адекватност; единни критерии и 
изисквания за компетентност и способности от страна на консултанта – психотерапевт. По 
отношение на понятието “емпатия” се наблюдава смесване, преливане на това качество на 
консултанта в умение и обратно. Трябва да се има предвид, че емпатичността не може 
ясно да се разграничи дали е умение или качество в консултирането, поради 
универсалният характер на това понятие. Емпатията определя със своята важност и 
честота на присъствие в отговорите на изследваните лица извода, че е и личностно 
качество и професионално умение на консултантите – психотерапевти. 

Въпросите №3 и №4 от разглеждания въпросник се отнасят до личните качества 
на консултанта – психотерапевт по принцип и тези, които притежават лично 
изследваните лица. Личностните качества необходими на консултантите изобщо се 
ранжират според съдържателната си близост и областите на изява така: 
1. Качества в областта на общокултурните познания, интелигентност и 
компетентност на консултантите – 50%; 
- да има изградени умения за оценка на събития, лица и проблеми, да даде ясна преценка 
за състоянието на клиента, да превключва вниманието си от своя към чуждия проблем. 
- да изразява умерени и позитивни оценки, да е съобразителен, внимателен; 



- бързина в улавянето на психодинамиката – аналитично мислене, оригиналност на 
мисленето; 
- организираност, работоспособност, вербална и невербална интелигентност. 
2. Качества в областта на емоционалната интелигентност, зрялост и самоконтрол – 
40%; емпатичност, откритост, спонтанност – 40%; търпение и толерантност – 40%; 
съсредоточеност и комуникативност – 40% - освен изброените следват: 
- добросърдечие, човечност, с добра самооценка, емоционалност, чувство за хумор с ясна 
и адекватна експресия, саморефлексия; 
3. Качества в областта на професионалната етика и етичност (честност, коректност) 
– 40%; 
4. Качества в областта на социалната зрелост – 20% 
- житейски мироглед за приемане на човешкото многообразие и шанса за оптимистична 
промяна, предпочитание към духовни ползи; 
- да умее да възстановява себе си и да се радва повече на успеха на другите от собствения. 
 
При количествения анализ на отговорите на въпрос №4 за личностните качества, 
притежавани индивидуално от всеки изследван консултант се наблюдава 
съдържателното обединение на качества, които са: 
1). лични добродетели, характерни черти – естествена, открита, спонтанна – 50%, 
проявяваща търпимост и толерантност – 50%, емпатична – 40%, оптимистична и 
жизнерадостна – 40%, човечна, добросърдечна и добронамерена – 40%, емоционално, 
балансирана, уравновесена, самокритична – 30%: 
- волево устойчива, наясно със собствените си ограничения – характерови, ситуационни, с 
ясна, адекватна експресия, готовност за безрезервна помощ; 
- спокойна, емоционална, с чувство за хумор, с добра самооценка, саморефлексия. 
2). качества относно етичността - коректна, етична, дискретна – 40%: 
- с чувство на отговорност, честност, способност за създаване на доверие. 
3). качества свързани с приложението на професионални умения при 
взаимодействието с клиента и обогатяването на професионалния и социален опит 
на консултанта – 20%. 
- интелигентност, трудолюбие, работоспособност, бързина в улавяне на психодинамиката, 
способност за разбиране проблема на другия, за активно слушане за равнопоставяне – 
слизане на неговото ниво; 
- компетентност, интереси към нови психологически теории и научни открития, 
комуникативност; 
- широки интереси в областта на изкуство и духовност, способност за промяна на 
стереотипите в общуването, разкрепостеност и оригиналност в мисленето. 

Богатата палитра от личностни качества в силата им на лични добродетели и 
характерни черти, отразяват описателната тенденция на изследваните лица да представят 
своята човешка, индивидуална същност на консултанти – психотерапевти по образа 
/имагото/ на добрата (даваща, обгрижваща) майка. Това естествено се предполага от 
факта, че всички изследвани лица са от женски пол и като такива характеризират себе си, 
индентифицират се с добрите черти на своята женска природа. Това ги представя в една 
естествена, адекватна, зряла светлина, отразява дълбинната същност на техния човешки, 
уникален образ, като консултанти – психотерапевти. В този смисъл индивидуалните им 
личностни качества ги определят в реалността им на изява, като консултанти – 
психотерапевти, а идеалът им чрез личностните качества по принцип ги поставят в ролята 
на консултиращите изобщо. 
В изследването е включено един въпрос по отношение на прилагането на консултативни, 
психотерапевтични подходи – школи от изследваните лица. След количествен анализ – 
честотно разпределение ясно се очертават подходите с водещо приложение, които са 
когнитивно – поведенческа терапия и техники, и психоаналитична терапия – съответно 



70% и 60%. Следват фамилна, брачна терапия - 50%, хуманистичен (клиент – центриран) , 
екзистенциален подход - 40%, психодрама - 30%, неорайхианска психотерапия – 20%, 
арттерапия – 20%, краткосрочна терапия, ориентирана към решение на Милтън Ериксон – 
20% и гещалттерапия – 10%. 
2. Анализ на резултатите от личностовият въпросник Тимоти Лири. 
Една от целите на този анализ е съпоставянето между първа и втора дименсия – Аз-реално 
и Аз-идеално, защото това показва наличието на вътрешни конфликти и слабите страни на 
личността на изследваните лица. Кратката интерпретация на резултатите от теста Тимоти 
Лири включва – достоверност, поведенческа адаптираност, социална активност  - 
социална пасивност, социална насоченост - социална изолираност, както и 
характеристиката на водещите тенденции.  
Всички тестове попълнени от изследваните лица са достоверни 100%, като само два от тях 
– 90% и един – 80%, което позволява анализа на резултатите им. При всички изследвани 
лица личността е социално активна и социално насочена. Обща е тенденцията при почти 
всички изследвани лица за лидерство (властно – лидерстващ тип). При умерената 
изразеност на тази тенденция се проявяват увереност в себе си, умения да бъде добър 
съветник, организатор, проявяват се качества на ръководител. При леко повишение на 
стойностите по тази тенденция се проявяват нетърпимост към критика и надценяване на 
собствените възможности.  
В изследвания контингент тенденцията за независимост (независим – доминиращ тип) има 
умерени показатели и известно разминаване между идеала и реалността. Това е индикация 
за проява на качества като: самодоволен, себеуверен, независим, съперничащ, без прояви 
на нарцистичност и превъзходство над околните. Тенденцията праволинейност 
(праволинейно – агресивен тип) е с умерени стойности при всички изследвани лица, с 
изключение на едно, което показва, че изследваните лица като цяло проявяват искреност, 
непосредственост, праволинейност, настойчивост за постигане на поставената цел. 
Четвъртата тенденция – недоверчивост (недоверчиво – скептичен тип) при повечето от 
изследваните лица има ниски стойности, а при едно липсва. Това показва, че съществува 
реализъм в съжденията и постъпките на изследваните лица, скептицизъм и 
неконформност. При тенденцията за отстъпчивост (покорно – стеснителен тип) 
показателите на почти всички лица, с изключение на две, са в адаптивните граници. Това 
ги представя като скромни, срамежливи, стеснителни и склонни да поемат чуждите 
задължения. При шестата тенденция за доверчивост (зависим и послушен тип) има 
известни разминавания между стойностите на Аз – реално и Аз – идеално – индикация за 
слаби страни. Наблюдава се потребност от помощ, от доверие и от признание от страна на 
околните. Особено впечатление прави общата склонност на всички изследвани лица да 
имат високи и дезадаптивни стойности по тенденциите – седма - за добросърдечност и 
осма -  за отзивчивост. Този факт може да се тълкува и като трудности в социалната 
адаптация на изследваните лица, но и като качества, свързани с проявата на емпатия, дори 
като “професионално изкривяване”. Тенденцията за добросърдечност (сътрудничащ, 
конвенционален тип) показва такъв стил на междуличностни отношения, който е 
свойствен за лицата, стремящи се към тясно сътрудничество с другите и дружелюбно 
отношение към тях. Поради високите стойности по тази тенденция тези качества се 
превръщат в компромисно поведение, несдържаност в проявите на дружелюбност към 
околните, стремеж да се подчертае съпричастността към стремежите на другите. 
Тенденцията отзивчивост (отговорно – великодушен тип) отразява готовността на 
изследваните консултанти – психотерапевти да помагат на другите и наличието на развито 
чувство за отговорност. Също така високата им отзивчивост показва мекосърдечност, 
свръхотговорност, хиперсоциални нагласи и подчертан алтруизъм. 
ИЗВОДИ 
След анализирането на специализирана литература по проблемите на консултативната 
психология, беше установено, че професионалните умения на консултанта – 



психотерапевт е немислимо да се използват в практиката, без наличието на специфични 
личностни качества от негова страна. За емпиричното установяване на този теоретичен 
факт бе съставен въпросник “Професионални умения и личностни качества на 
консултанта – психотерапевт” за оценка на консултантската практика в областта на 
клиничната психология. За целта беше подбран адекватен контингент за изследване - 
практикуващи магистри психолози – консултанти с клинична практика, психотерапевти с 
различен стаж и работно място. Също така за целите на изследването беше използван 
личностния въпросник на Тимоти Лири. След количествен и качествен анализ на 
получените данни от изследването бе установено,че: 
 - се изискват както определени умения, така и специфични личностни качества за 
успешна професионална практика на консултанта – психотерапевт;  
 - типът личност на консултанта – психотерапевт оказва влияние на професионалният 
избор; 
 - в по-голяма степен личностните качества на консултанта не са определящи за успешната 
консултативна практика. Това показва, че професионалните умения и личностните 
качества не могат да бъдат отделени или взаимозаменяеми. Те имат огромно значение и 
еднакво оказват влияние върху качеството на консултативния процес. Безспорно успеха на 
консултанта – психотерапевт се гради на качествата и очарованието на личността му, 
подкрепени от добрите професионални умения. Консултантската дейност в клиничната 
практика е немислима без професионалисти, които са добро и уникално съчетание от 
двете. Развиването на личността, на личния потенциал на консултанта, непрестанното 
обогатяване, както на уменията, така и на личния му опит показват креативният, 
творчески дух на професионалистите в тази област. 
Независимо от ограничения си обхват, резултатите от настоящия доклад могат да 
послужат като ориентация за личностния модел на ефективния консултант – 
психотерапевт – жена. В този смисъл анализът на резултатите от изследването могат да се 
използват като помощен материал и насоки за развитие на потенциала на личните 
качества и професионални умения на консултантите –жени в клиничната практика. 
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СПРАВЯНЕ С ФОБИЕН СТРАХ 
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В публикацията е споделен опит на психологично консултиране на наборни войници, при които 
фобийният страх  възпрепятства изпълнението на основни войскови дейности.  
Става дума за:  

 Страх от затворено пространство – проблемът е в невъзможността такива войници да бъдат 
обучени като механик-водачи или членове на екипажи на определен вид бойни машини; 

 Страх от височина – войникът не може  да изпълнява ежедневни упражнения на полосата по 
физическа подготовка; 

 Страх от тъмнина – войникът не може да дава въоръжен наряд в часовете през нощта.  
 Страх от оръжие – войникът не може да бъде обучен да борави с личното си оръжие. 
  Описани са случаи на успешно приложени краткосрочни подходи, включително невро-

лингвистично програмиране. Изборът на подходите е обоснован със специфичните условия на 
армейската среда, основно с дефицита на време.  

   Разработката е в областта на практическата психология. 
  Приносът на споделения опит е най–малко в две посоки. 
• За самата армия  - с бързото разрешаване на случаите с фобиен страх  се осигурява нормално 

провеждане на учебния процес на войниците в периода на първоначалната подготовка. 
• За психологичната практика на справяне с фобиен страх  изобщо – успешният изход не е 

зависим от условията в които се работи, т.е., тези подходи са приложими навсянъде 
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In this publication is shared experience of psychological consultation of recruits who can’t fulfill their duties 
because of their fear of bias. 
For example: 

 Fear of closed space – the problem lies in the impossibility of such recruits to be taught as mechanics 
– drivers or members of teams of specific kind of combat machines. 

 Fear of heights – the soldier cannot fulfill his daily duties and physical preparation. 
 Fear of darkness – the soldier cannot give armed supply during the night. 
 Fear of  weapons – the soldier cannot be taught to handle his personal weapon. 

          Here are described some cases of successfully applied short-term approaches including neuro-linguistic 
programming. The choice of approaches is based on the specific conditions in the army , mainly on the back 
of time. 
         This publication is in the field of practical psychology. The contribution of the shared experience is at 
least in two directions. 

• To the army itself – by fast solving of the cases with the fear of phobias normal educational process 
provided at the beginning. 

• To the psychological practice of coping with the  phobias in general – the successful outcome doesn’t 
depend on the working conditions. These approaches can be applied everywhere. 

 
Подготовката за oпределени специалности в българската армия понякога се 

възпрепятства от наличието на индивидуални психични проблеми на войниците. Такива 
са случаите с клаустрофобия при подготовка за механик-водачи, страх от оръжие или от 
височина при първоначалната подготовка на войниците и др. 

Условията в учебната база не позволяват продължителни психологични интервенции 
– както в рамките на един ден, така и за целия престой в базата. Това обстоятелство 
мотивира психолозите в армията да използват краткосрочни подходи в психологичната 
работа. В настоящата публикация се посочват два от тях – Визуално-кинестетична 
дисоциация (VKD) и Фокусирана към решение терапия (SFT). Опитът показва, че 
приложението им е еднакво ефикасно както поотделно, така и съчетано. Освен това, за 
осъществяването им не е задължителна кабинетна обстановка – повлияването е еднакво 



успешно и в полеви условия. Това обстоятелство ги определя като изключително 
подходящи за  казармените условия. 
Какво е визуално-кинестетична дисоциация (VKD)? Това е бърза процедура за 
справяне с фобии и други психотравми, в частност посттравматични стресови 
разстройства. Тя е част от невролингвистичното програмиране (NLP). Както е известно, 
NLP е ново направление в психологията и психотерапията, възникнало в 70-те години на 
20-ти век. Негови създатели са Ричард Бандлер (R. Bandler) и Джон Гриндер (J. Grinder), 
които съвместно изучавали работата на трима водещи психотерапевти: Фриц Пърлз 
(F.Perls) – основноположник на гещалт-терапията, Вирджиния Сатир (V. Satir) – 
високоефективен семеен терапевт и Милтън Ериксон (M. Erickson) – световно известен 
хипнотерапевт. Обединявайки моделите им на работа, Bandler и Grinder създават нови 
модели за успешна терапия, които работят на практика и на които всеки може да се научи 
[6, 3]. 

NLP и в частност VKD, позволява много бързо да се премахват различни нарушения 
- фобия и вредни привички, като тютюнопушене, пиянство, преяждане и др. Привичките 
могат да се разглеждат като програми в психиката, а самата психика - като аналогична на 
компютър, който може да се програмира и препрограмира. При фобия, чрез VKD се 
осъществява препрограмиране, в резултат на което се намалява интензивността на 
фобийното преживяване. За целта клиентът си спомня ситуацията, която предизвиква у 
него страх. Но в тази минала ситуация той не се отъждествява със себе си, а е страничен 
наблюдател на самия себе си [6, 48]. Наблюдавайки се, изпитва неприятни чувства, но те 
са различни от чувствата на преживяващия фобийната ситуация. 

 
Какво е терапия, фокусирана към решение (SFT)? Позната е още като 

консултиране, ориентирано към решение, краткосрочна позитивна психотерапия или 
просто краткосрочна терапия. Като основноположници на това направление могат да се 
посочат S. De Shazer, I. Kim Berg, J. Haley, B. O'Hanlon, B. Furman и T. Ahola, M. Erickson. 
В най-широк смисъл този термин се отнася към всяка форма на психотерапия, насочена 
към разрешаване проблема на клиента в значително по-кратък срок, отколкото при 
традиционната психодинамично ориентирана дългосрочна психотерапия., а всички форми 
на краткосрочна психотерапия са характерни следните основни положения [1, 12]: 
прагматичен подход, който се фокусира не толкова върху миналото, колкото към 
бъдещето; ориентация към ресурсите на клиента и разделяне на отговорността с него; 
целта не е в това да се разбере дадения проблем, а да се намерят продуктивни начини за 
осмислянето му и практически идеи за справяне с него. За ръководна се приема идеята на 
М. Ериксон, че всеки пациент знае решението на своите проблеми, дори когато му се 
струва, че не знае. Стратегическите принципи на SFT са [1, 16]: 

 Поставяне акцента върху ресурсите и позитивната промяна на проблема. 
 Утилизация на опита, светогледа, интересите и емоциите на клиента, на самия 

симптом или проблем. 
 Позитивен подход. 
 Икономичност и краткосрочност. 
 Преимуществено ориентиране към бъдещето на клиента. 
 Сътрудничество и гласност, предполагащи предаване отговорността за взетото 

решение на клиента. 
 Гъвкавост и присъединяване към клиента. 

          NLP и SFT са  близки по своята същност. Може да се каже, че чрез NLP се постига 
краткосрочна позитивна промяна, а също, че чрез SFT се осъществява препрограмиране. 
Затова двата подхода са неотделими в психологичната работа. 
 

Как протича една стандартна сесия? 



• Присъединяване към войника, докато разказва за себе си и за проблема. По 
използваните от него думи и по движението на очите се определят основната и водещата 
репрезантативни системи. 

• Обясненяване как мозъкът управлява емоциите чрез мислите и как на сензорен 
език се задава желаната програма. От това войникът разбира, че сам е оператор на 
собствения “биологичен компютър” и че психологът само го обучава как да работи. Тази 
стъпка от сесията не е задължителна.  

• Стандартна процедура по VKD, при която се предлага на войника да се погледне 
отстрани в ситуацията, предизвикваща страх. Внимателно се следи той да запази 
кинестетичната дисоциация от даденото травмиращо преживяване. Процедурата се 
повтаря многократно, докато интезивността на страха се сведе до приемливо за войника 
ниво. 

• Екологична проверка – “влизане” в себе си в травмиращата ситуация и проверка в 
реални условия, ако е възможно веднага след сесията.  

 
Описание на случаи 

Случай първи. В отделение “Психолози” при Учебна база-Плевен е изпратен 
войник С.И., който се обучава за механик-водач и има проблем с влизанешо в кабината на 
бойната машина. Той споделя, че по принцип се страхува от затворени пространства. В 
кабината не може да издържи повече от минута – започва да се поти, треперят му  ръцете 
и усеща обща напрегнатост. Въпреки това, иска да усвои специалността механик-водач.  
      Т. Сигурен ли си, че наистина искаш да решиш проблема си?. 
      В. (Очудва се на въпроса.) Да, напълно. 
      Т. Тъй като аз трябва да съм сигурна в това, нужно е да посочиш всички ползи от този 
проблем за теб досега и да кажеш дали си готов да се разделиш с тях. 
(Това го затруднява, но се справя с помощ – посочва вниманието, което му се отделя 
заради тази негова особеност и това, че се налага често да се съобразяват с него.)  
      Т. Затвори очи и си спомни ситуация в твоя живот, в която си се чувствал много 
спокоен и уверен в себе си. Когато си готов, ми кажи. 
      В. Готов съм. ( Усмихва се.  Калибровам това състояние и докосвам коляното му, за 
да закотвя кинестетично състоянието на спокойствие и самоувереност. Процедурата 
се повтаря няколко пъти, след което отваря очи.)  
      Т. Нека допуснем, че някой е записал с камера твоето първо занятие по кормуване и  
след малко ще гледаме филма. Затвори очи. Представи си, че пред нас има видео и на 
екрана е стоп-кадъра, когато си все още спокоен - минути преди се качиш в машината. 
Там ти си с няколко дена по-млад. Как се чувства по-младият С. там? 
      В. Спокоен, дори малко нетърпелив да разгледа кабината. 
      Т. Много добре. И сега, както си тук до мен, натисни копчето на дистанционното и 
гледай случващото се във филма. Какво прави С. там ? 
      В. Сега той влиза в кабината и сяда на мястото на механик-водача… Краката и ръцете 
му започват да треперят. Започва да се изпотява. Страх го е да не му се случи нещо лошо. 
Иска да изскочи от кабината. (Тялото на войника видимо се напряга. Докосвам коляното 
му. Леко се успокоява.) 
     Т. Сега ти си тук в стаята до мен и заедно гледаме този филм. Какво чувстваш към по-
младия С.? 
     В. Жал ми е за него. Всички ще му се смеят. (Това показва, че е добре дисоцииран). 
     Т. Когато филмът стигне до момента, в който С. отново е спокоен, спри го и върни 
лентата на бърз ход до началния кадър. 
     В. Готово. 
     Т. Сега отвори очи и  да поговорим. 
     Говорим на теми, които не са свързани с проблема и с това, което правим. 



     Т. Пусни отново видеото. Този път се отдалечи от екрана и гледай филма на разтояние 
около 10 метра. И нека филмът е черно-бял.  (Войникът споделя, че наблюдавайки 
случващото се, се чувства малко по-спокоен от предния път.) 
     Процедурата се прави и трети път с увеличаване на разстоянието на 20 или повече 
метра и със замъгляване на образите във филма. Тогава войникът вече е практически 
спокоен…Правим малка пауза, като  говорим на други теми ... 
     Т. Представи си, че сега  трябва да влезеш в машината. Затвори очи и го направи. 
     В. Притеснявам се малко. 
     Т. Това е напълно нормално. Страхът е естествено и много полезно състояние на всеки 
човек. То ни помага да оцеляваме. 
Затваря очи... Личи леко напрежение. Докосвам коляното му...Успешно завършва 
упражнението и отваря очи доволен. Поздравявам го. Прави го още веднъж – този път е 
по-спокоен. Отново поздравления. 
     Т. Ако сега трябва наистина да влезеш в кабината, би ли го направил? 
     В. Да, мисля, че вече мога.  
     Казвам му, че ще присъствам на следващото занятие по кормуване,  за да се уверя. Но 
той предлага да дойде сам след занятието и да сподели успеха си. На следващия ден с 
удовлетворение споделя, че въпреки лекото притеснение в началото, се е справил и 
смята, че по-нататък ще бъде напълно спокоен. Последващата информация от 
командира е, че войникът се справя. 
     Нужно е се подчертае, че не винаги процедурата се прилага в този вид. Въпреки, че  
стандартно се използва посочената техника  на VKD, понякога това не е необходимо. В 
описания случай  тази техника е подходяща, тъй като се установи, че войникът работи 
основно в кинестетичната система, а достъпът до нея се осъществява чрез визуалната. В 
следващия случай е описан друг подход, подходящ при водеща аудиална система, а 
основна репрезентативна – отново кинестетичната.  
 

Случай втори. Редник М.П. идва в отделение “Психолози” по свое желание. 
Преглеждан  от психиатър преди казармата, заради страх от затворени пространства. 
Поставена му е диагноза  “страхова невроза”.  Лекуван медикаментозно, без успех. 
Видимо напрегнат, докато говори. Плаши го  мисълта, че не може да излезе от 
поделението и да си отиде вкъщи. Възприема поделението като затворено пространство. 
Поради това, постоянно в съзнанието му се натрапва мисълта: “Не искам да съм тук”. 
Ежедневно е напрегнат, вечер не може да спи и сутрин се чувства изморен. 
          Обсъждаме твърдението: Аз мога да контролирам мислите си. Чувствата ми се 
пораждат от моите мисли. Следователно, мога да контролирам моите чувства. 
Войникът приема положително тази логика. 
     Т. Кое е по-различно, когато тази мисъл я няма? 
     В. Тогава съм спокоен, говоря си с другите, смея се…Но само като си помисля, че не 
мога да изляза оттук, започвам да се задушавам и изпотявам, също като в заседнал 
асансьор.  Изпадам в паника, че нещо лошо ще ми се случи. Знам, че няма нищо страшно в 
това да съм тук, дори искам да служа - необходимо ми е за работата след казармата. 
    Т. Ти казваш, че искаш да служиш,  за да работиш на желаното от теб място. ( Кима с 
глава.) След като това са твоите мисли, откъде идва мисълта, че не искаш да си тук ?  
(Мисли продължително и казва, че не знае.) Запиши в тефтерчето си : “А кой е казал, че  
не искам да съм тук ? “ Мисли върху този въпрос до утре и ела да съобщиш отговора. 
    На следващия ден М.П. идва и казва, че още не е намерил отговора. Споделя, че за 
първи път от една седмица през нощта е спал спокойно и сега се чувства по-добре. 
    Т.  Браво ! Как го направи ? 
    В. Не знам. Но странното е, че докато си мисля над въпроса, ставам по-спокоен, 
въпреки, че не мога   да отговоря. 



    Показвам “очудване”, а също леко “разочарование”, че задачата не е изпълнена. Давам 
му  срок до следващия ден, но той предлага да дойде, когато намери отговора… 
Извиквам го след десет дена, за да се осведомя за състоянието му. Споделя, че вече спи 
спокойно всяка нощ и се чувства  добре. Изненадан е от това, че когато се замисли над 
въпроса, много бързо забравя за него.  Затова досега не е стигнал до отговор. 
Предполага, че никога няма да стигне, но това не му пречи да се чувства добре.  
 

Коментар. Видно е, че разрешаването на тези на пръв поглед подобни 
психологични казуси на фобиен страх се осъществява по различен начин.  И в двата 
случая, обаче е налице съчетаване на NLP с SFT, но с различен приоритет.  
          В първия случай лесно може да се проследи НЛП-техниката и последващата 
промяна. Във втория случай е необходимо пояснение за измененията в нагласата на 
войника и причините, които ги предизвикват. Още в началото на разговора става ясно, че 
войникът има водеща аудиална система, по-точно система на вътрешнен диалог, а основна 
е кинестетичната - войникът “обича” да разсъждава и мислите му предизвикват съответни 
емоции и усещания. Подходящи за случая са мисловни задачи. Въпросът-задача му помага 
да се разграничи от мисълта, отключваща страха и съответните соматични симптоми – “А 
кой е казал, че не искаш да си тук”  априори предполага, че не е той. Нещо повече,   
мисловният му апарат бързо се дистанцира, дори елиминира темата, защото тя вече е 
външна за него. Той знае, че собствените му мисли са под негов контрол и това му създава 
сигурност и спокойствие. Важно е да отбележим, че тези промени са подсъзнателни. 
Държим да припомним , че този случай, както и всеки друг, е уникален и че същият 
резултат при друг клиент би се постигнал с различен от този подход. Необходима е 
гъвкавост.  
 

Обобщено. Държим да подчертаем, че диалозите в описанието на двата случая не 
са точни и подробни, но представят основната идея. 
               Подобни на описаните случаи са почти ежедневие в голямо поделение. Коректно 
е да посочим, че понякога, макар и рядко, не се постига достатъчно добър резултат. Най-
често това е при работа с войници, които не са мотивирани за промяната - колкото и 
парадоксално да звучи. И за да бъдем още по-точни – имало е и  случай, при който 
въпреки положителната мотивация, желаният ефект не  настъпва. Този факт не ни дава 
право на категоричност в настоящата публикация относно приложимостта на подхода. Но 
по наше убеждение, дори без представена официална статистика на консултираните в 
поделението случаи, споделеният опит за приложение на описания психологичен подход 
за справяне с фобиен страх е с достатъчна степен на ефикасност, за да бъде прилаган в 
казармени условия. И не само в тях. 
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕХ НА ПСИХОТЕЛЕСНИЯ 
ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД НА НЕОРАЙХИАНСКАТА ШКОЛА 

 
Вътева Весела  

Неорайхиански аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик и супервизор - частна 
практика 

 
Съдържанието предвижда едно сбито представяне на философията на психотелесния терапевтичен 
подход на НШ. Той стъпва на някои постижения на З. Фройд (дефиниране на несъзнаваното), на В. 
Райх (сомата, като субстрат, който съдържа несъзнаваното), Ал. Лоуен (формулирането на основните 
характерови структури) и В. Бернаскони (петте движения, като възможност за по-здраво 
функциониране на индивида, срещу техните невротични варианти). Като проследява логиката на 
възникване на невротичните състояния, текстът очертава и съответното предложение за резултатна 
терапевтична помощ. Този подход предпоставя и добрата практика за подготовка на аналитични 
психотерапевти от гледна точка на неорайхианската школа. Текстът има за цел да хвърли още 
светлина върху утвърдилата се през последните 11 години в България практика на НШ. 
 
Психичен апарат според неорайхианската школа (НШ). 
Взаимовръзка на психика и сома – факти. 
Генезис на невротичната характерова структура в еволютивното развитие на детето. 
Смисъл на петте движения. 
Логика на характеровите патологии. 
Логика на един резултатен терапевтичен подход. 
Изисквания към качествената подготовка на аналитични психотерапевти: интелектуализацията 
срещу осмисленият личен опит. 
 
 
PREMISES FOR SUCCESS OF THE PSYCHOSOMATIC THERAPEUTIC APPROACH 

OF THE NEWREICHEAN SCHOOL 
 

The contents aim to outline briefly the philosophy of the Newreichean psychosomatic therapeutic approach. 
This approach is based on some of S. Freud’s discoveries (the discovery and definition of the unconscious), 
W. Reich (the interrelations between the body, its muscle system containing the unconscious, and the psyche), 
Alexander Lowen (the description of the five basic character structures) and W. Bernasconi (the Five 
Movements of human psychic functioning in relation to one’s needs vs. their neurotic variants). Following the 
logic of the genesis of the neurotic character structures, the text will try to outline the consequent suggestions 
for a successful therapeutic approach. Such an approach presupposes the principles of the good practice for 
training analytical psychotherapists from a Newreichean point of view. The author aims to throw some 
additional light on the Newreichean ideas and practice, which have achieved good results in this field for the 
last 11 years in Bulgaria. 
 
The psychic structure according to the Newreichean School. 
Some facts about the correlations between psyche and soma. 
Genesis of the neurotic character structure in the evolutionary development of the child. 
Logic of the character pathologies. 
Logic of a successful therapeutic approach. 
Requirements for a successful process of training analytical psychotherapists: intellectualization vs. 
meaningful personal experience. 
 
 
Текстът, който предлагам, има за основна цел да представи  по възможно най-ясен и 
кратък начин принципите на неорайхианската философия и практика. Необходимостта от 
това се налага от споменатите по-долу причини. 
 
НШ започна да подготвя аналитични психотерапевти преди 11 години, когато в полето на 
приложната психология такива специалисти почти нямаше. Никой от нас не можеше да 
предвиди до какви резултати ще доведе теоретичната ни и практическа подготовка. 
Условията, в които се провеждаше тя, бяха трудни: в България липсваха такива традиции, 
критерии и правила, а професионалната и обществена нагласа към новите начинания в 



тази област беше недоверчива и дори враждебна. Собствените ни предубеждения и 
защити, обаче, се оказаха най-трудното препятствие. И все пак, у нас, първите записали се 
в неорайхианската школа за следдипломна специализация, се раждаше увереност, извор 
на която бяха личният ни терапевтичен  опит в нея, мотивиран от индивидуалните ни 
търсения, и доверието в създателя и, проф. Валдо Бернаскони. Това доверие укрепваше в 
работния процес, в който се чувствахме разбирани и приемани  без следа от садизъм, 
оценяване или демонстрация на научно превъзходство. След всеки тренинг в Лугано, 
Швейцария, аз и колегите ми продължавахме с още по-голямо желание и с убеждението, 
че терапията ни е действително работеща и с големи възможности за оказване на помощ. 
Годините, в които работих не само по индивидуалните си психодинамични проблеми, но и 
с клиенти, отначало под супервизия, а после и самостоятелно, в качеството ми на 
аналитичен психотерапевт, вече дават резултати. Споделянето им е израз на потребността 
ми от самоидентификация и утвърждаване и от страна на по-широка професионална 
общност.  Надявам се, също така, този текст да предложи информация за размисъл и 
обогатяване. 
 
Поради спецификата на психотерапевтичната работа, резултатите, които споменах, не 
идват нито бързо, нито лесно. В голяма степен те зависят не само от потенциалните 
възможности на терапевтичния подход, но и от личните качества на психотерапевта. 
Практиката показва, че един успешен специалист в тази област не може да се изгради за 
по-малко от поне 6-7 или дори повече години. Ето защо, една положителна нагласа и 
разбиране от страна на колегията към този процес би го подпомогнала много. Създаването 
и зависи от всеки от нас. 
 
Някои специфични възгледи на неорайхианската философия, като теорията за същността 
на характеровата структура, неврозата на властта или темата за емоционалната чума, 
например, я правят трудна, често невъзможна дори за разбиране и приемане без човек да е 
имал личен опит в нея. Въпреки разбираемите за нас причини, този факт налага още 
повече необходимостта ние самите да говорим за нея. Това може да допринесе за 
намиране или обогатяване и на други оптимални системи от психотерапевтични знания и 
умения, които да са реално и успешно работещи. Тази надежда се основава не на 
интелектуалоидни съждения, а на реални човешки преживявания и успехи в 
преодоляването на тежки патологии, на личностното израстване на нас самите и на 
нашите клиенти. 
 
Ще започна изложението си с описание на психичния апарат на човека според НШ. 
Условно, той се състои от: Аз-организмично, Вроден нагоден модулатор (ВНМ), Аз-
Идеално и Свръх-Аз. Аз-организмично е самият човек, сомата, чиято генетична памет му 
дава възможност да се саморегулира, тъй като е жива енергийна система, в която 
природно е заложено всичко, необходимо за собственото и оцеляване и нормално 
функциониране. Аз-организмично ражда потребностите и настоява за незабавното им 
удовлетворяване, намирайки и съответното поведение. Двата невронни пътя, свързващи 
лимбичната система с хипоталамуса, осигуряват  на Аз-организмично избора между двата 
типа поведение: придвижване към целта или бягство. Следователно, то функционира 
според принципите на действителността (вътрешната потребност и външните условия) и 
на удоволствието (потребност-напрежение-движение-задоволяване-дистенция). Изглежда, 
обаче, инстинкът за самосъхранение и оцеляване налага съществуването и още една 
система, която да контролира по-прецизно движенията на Аз-организмично: т.н. ВНМ. 
Той е историческата памет, част от Аз-организмично и задачата му е да  
контролира комуникацията му с външния свят. Това е откритата от Хенри Лаборит трета 
нервно-физиологична система за “потискане на действието”. Целта и е да се постигне по-
добра оценка на действителността, т.е. в неблагоприятни условия или след неуспех, да се 



планира отново, но по-коректно. Аз-организмично и ВНМ са природно здрави и био-
позитивни.  
 
Накратко, в антропологичен план, хипотезата на НШ е, че след осъзнаването на 
крайността на живота му (в историческия период на хомо неандерталенсис, т.е. 500 000 – 
50 000 год. пр. н. е.), в човека се е зародил екзистенциалният страх от смъртта, а с това и 
неврозата на властта.  Това означава отказване от живеенето според гореспоменатите 
принципи и стремеж към запазване на Ти-то (разбирай либидния обект, а в невротичното 
еволютивно развитие – майката), задоволило една или повече потребности, “завинаги”. 
Разглеждаме тази промяна като опит на човешкото същество да реши проблемите със 
своите страхове, “слабост” и тревожност, като си гарантира сигурност, приемане и 
одобрение, храна, топлина и секс до самия си край, дори до края на вечността. 
Проектирането на страха от смъртта в божественото, което е безсмъртно и всемогъщо, 
пък, слага началото на такива системи от вярвания като религиите и морала. Тази промяна 
води до възникването на Аз-идеално, т.е. на съвкупността от всички правила, норми, 
убеждения, които са привнесени и изкуствени, а не плод на личния, недвусмислен и 
непредубеден индивидуален опит. Ражда се неврозата на властта, която изисква запазване 
на контрола върху извора на благоденствие завинаги. На телесно ниво, необходимостта 
човек да контролира себе си и другия/другите без това действително да се налага, но е в 
унисон с обществените правила, се осъществява от мускулната система. Функционално тя 
има за цел да приведе в изпълнение заповедите на Аз-организмично и ВНМ: “гладен си, 
търси нужното, придвижи се до него сега, вземи го, нахрани се, отпусни се” или, “задръж 
движението, защото моментът реално не е подходящ”. Когато хомо сапиенс започва да 
живее според правилата на неврозата на властта и вече основно Аз-идеално (“трябва или 
не, може или не, позволено е или не, прилично е или не е и т.н.”) ръководи човешкото 
живеене, цели групи от мускули освен функционалните си задачи, са принудени да поемат 
и чисто невротични такива: въпреки напрежениeто, породено от неоснователно 
незадоволените потребности, се налага те да задържат глада (във всеки смисъл), за да 
осигурят социално приемливото оцеляване на индивида. В обществен план промяната 
води до възникването на патриархално устроените общества, в които стремежът е да се 
запазят натрупаните материални блага вътре в малката група, като гаранция за 
оцеляването и в несигурното бъдеще. Семейството поема ролята на структура, която 
опазва имането, предава го, гарантира запазването на контрола върху него и съдбата на 
всеки от членовете му. Естествено, гарантира и по-качествен живот на по-висшите в 
йерахията (контролиращите), за сметка на по-нисшите (контролираните). В индивидуален 
план промяната се отразява на основния принцип на човешко живеене – от 
преживяването, осигуряващо задоволяването на потребността “тук и сега”, респективно 
последващата дистенция (удоволствието), то все повече бива подчинявано на правилата 
на неврозата на властта, която изисква контролиране на живите импулси и отлагане на  
удовлетворяването им. Сексуалната потребност се оказва най-засегната. Причината е в 
това, че именно в нейното преживяване човек е бил цял и свързан, най-отдаден на 
природното, т.е. най-неконтролиращ се, но всъщност и най-верен на себе си, т.е. 
поведението му е съобразено с личното му благоденствие. Когато задоволяването на тази 
потребност се поставя под контрол, първоначално отвън, а после и чрез интроектираните 
забрани, индивидът става много по-предвидим и манипулируем. А и самият акт на 
отдаване, когато човек е подчинен на собствената си нужда, но и на един друг човек, 
изглежда че е започнал да се възприема именно като риск от прекалено обвързване, от 
“израз на слабост и падане”. Крачката от такава нагласа до превръщането на всичко 
свързано със секса в порнография, инструмент за манипулация и контрол, не е голяма. И 
хомо невротикус нормалис попада в собствения си капан: най-голямото му желание – да 
обича и да бъде обичан, да преживява пълноценно и сексуалния акт, се оказва и най-
големият му страх, следователно, вече невъзможно. Неврозата на властта налага забрани и 



табута, разцепва човека на сегменти (“чекмеджета” на мисълта, чувствата, емоциите, 
сексуалността, поведението) и така постига контрол над естественото преживяване и 
удоволствието. По силата на нововъзникналите разнообразни психични защитни 
механизми, гладът за удоволствие, но и предпазването от него, биват проектирани върху 
какво ли не: храна, пари, имоти, предмети, идеи, илюзии, кариера, статут и власт и пр. 
Индивидът се превръща в относително предвидим, подлежащ на контрол “отвън и отгоре” 
благодарение на втълпените “вътре в него” правила и ограничения. Точно в този конфликт 
между естествената потребност от удоволствие (следствие от удовлетворяването на коя да 
е от човешките потребности, а не само на сексуалната), от една страна, и невротичното 
предпазване от него посредством особеностите на характеровата структура, от друга, 
според НШ, се коренят невротичните проблеми на съвременния човек. Естествено, това се 
претворява в процеса на отглеждане на малките деца.  За малко ще се отклоня, за да 
засегна въпроса за връзката между сома и психика.  
 
За НШ няма съмнение, че психичните факти (мисли, чувства, емоции, отношения, нагласи 
и пр.), имат своето телесно изражение. Ще се опитам да го обясня с драстично опростен 
модел на човека. Надявам се да приемете механичния подход в името на конкретната цел. 
Относно наличието на биоенергия вероятно е достатъчно само да припомня, че човешкото 
тяло е с относително постоянна температура, но не еднаква в различните му части. Да 
разгледаме индивида като жива система, която, в постоянен обмен с околната среда, има 
свойството да произвежда сама нужното и количество енергия. Условието е да се зарежда: 
чрез дишане, хранене, пиене, възприемане на сигнали, нужни за ориентирането и в 
пространството, времето и други актуално важни за нея условия, както и общуване с поне 
един друг себеподобен (човекът не е самодостатъчен). Нужно е и да се разрежда: отделяне 
на течности и отпадъчни субстанции, връзка със земята, изразяване и грижа за 
задоволяване по всичките възможни начини на нуждите си, споделяне на чувства и 
емоции, оргазъм. Според теоретично осмисления практически опит на Вилхелм Райх, Ал. 
Лоуен, В. Бернаскони и други психотерапевти, оргазмът е най-ефективният начин за 
енергийно разтоварване. Ако човешкото тяло е свободно от мускулни блокажи, то би 
могло да се отдаде на т.н. от Райх “оргазмен рефлекс” (спонтанно вълнообразно движение 
на тялото по време на сексуалния акт, завършващо с усещането за разливаща се в 
коремната област топлина и  преживяването за “изпразване”, с последваща дистенция 
пост коитум, т.е. влизане в измерението Аз-Аз и състояние на липса на потребности, което 
именно се преживява като най-голямо удоволствие). Всъщност оргазмът е начинът 
човешката енергийна система да доосвободи ненужното, да възстанови равновесието си 
(наличие на всичко необходимо в достатъчно количество, т.е. липса на всякакъв глад). 
Можем да си представим колко ще пострада тя в случай, че нещо и попречи да го прави 
(още по-зле – да и пречи  с години). Според нас, това се случва с намесата на Аз-идеално и 
неговото телесно изражение – Супер-Азът. Днешният човек, и да иска, не би могъл да 
преживее разтоварване с такова качество. Мускулните пояси, контролиращи различни 
части на тялото, обичайно без да бъдат осъзнавани преди аналитична терапевтична 
помощ, сковават някои (понякога дори всички) от следните области: очите и главата, 
оралната област, врата, раменете и гърба, торакса, коремната област, таза и гениталиите, 
ануса и глутеусите, бедрата и подбедрениците. Всеки такъв пояс върши безотказно 
предназначението си. Окулярните блокажи поддържат фантазмените процеси (да си 
спомним погледа на шизоида). Оралните контролират словесния изказ или подкрепят 
стремежа да се издържи на неприятното изпитание (как само съскат или скърцат със зъби 
някои хора). Скованият тил и врат не пропускат агресивността и/или причините за нея да 
стигнат до съзнанието. Раменните блокажи затрудняват движенията на ръцете ни (не 
посягам, не посмявам, не взимам, но и не давам другиму, не нападам, но и не се 
отбранявам активно). Торакалните пък смаляват обема на белите ни дробове (дишаме, 
следователно живеем, по-ограничено и предпазливо), но също така намаляват опасността 



да почувстваме или дори напълно прекъсват връзката с чувствата. Коремните държат в 
желязна хватка емоциите (да се изразяват те е неприемливо, недопустимо, неприлично, 
следователно опасно!). Аналните не пропускат от нас “да излезе” какво да е (споделяне, 
недоволство, “ами ако се изложа!? Да си припомним анализите на Фройд на сънища с 
такива елементи). Тазовите  контролират сексуалността и ограничават движението му 
(какво предизвикват у нас полюшващият се женски таз?), с което ни оставят единствено 
възможността да бъдем в различна степен механично/инструментално участващи в 
сексуалния акт и да не допускаме отдаването. И т.н. Практиката безусловно доказва 
правилността на райховата теза. Психотелесният терапевтичен подход дава верни 
ключове към психичните проблеми именно затова, защото те са структурирани в тялото 
по съответен начин. Тези прекомерно втвърдени мускулни сегменти съдържат задържана 
енергия, която носи травматична информация. Всъщност, това е именно физичното 
изражение на т.н. от Фройд “несъзнавано”. С присъщото му прозрение той е  открил 
подходящата за аналитичната си работа с невротични пациенти поза: легнали на канапето, 
от тях се е очаквало само да говорят без да се цензурират (т.е. правят опит да игнорират 
Аз-идеално). Когато човек лежи, мускулите му се поотпускат и се освобождава част от 
травматично “хванатата” в тях енергия. Същото се случва и по време на сън, само че още 
по-качествено, защото по силата на биологичния си ритъм сме “пуснали” максимално 
контрола. За да разберем какво става по-нататък, нека си представим един компютър. При 
условия на енергийно захранване, от хардуеърът, в който се съдържа информацията,  тя 
може да достигне екрана и тогава да бъде възприета. По аналогичен начин, изглежда, и 
личната информация на човека стига от коя да е част от тялото до съзнанието, т.е. до 
онези области на мозъка ни, които я трансформират в структурирани и разбираеми модели 
(И тук Фройд е гениален в дефинирането на “предсъзнаваното”, където несъзнаваното  
бива “облечено” и подредено в езикова форма). Факт от ежедневната психотерапевтична 
практика е, че човек съхранява в себе си памет за всичко, което е преживял до момента на 
анализа, и с малка, но точна специфична помощ от страна на терапевта, изказва и 
преживява важни и трудни, “забравени” свои неща. Задача на други специалности е да 
обяснят как точно се случва това. За всеки, който е преживявал неорайхианска анализа, 
обаче, този феномен не може да подлежи на съмнение.  
 
Връщам се на неорайхианската хипотеза за приципа, по който се структурира 
невротичният в същността си човешки характер. Теорията на В. Бернаскони следва 
основните схващания в нозологията на характерите на Александър Лоуен, но не я 
заимства изцяло. Има различия по отношение на генезиса и описанието на 
психодинамиката и характеристиките на всеки от петте вида характер. Освен това, 
Бернаскони прави връзка между т.н. “кръг на опита” и възможността на всеки от тях да 
достига до неговия край, т.е. до дистенция. (Кръгът на опита е гещалтът, който се отваря 
при възникване на глад за каквото и да е. Следват етапите, през които преминава пътят до 
задоволяването и). 
 
Процесът на формиране на невротичния характер обхваща живота на индивида от 
началото на живота му до към края на седмата година, когато привършва първоначалният 
период на порастването. Отначало напълно безпомощен по отношение на оцеляването си, 
в случай че получи нужното, в края му, той е относително самостоятелен физически, 
психически и поведенчески и готов за следващия житейски период на цялостно съзряване, 
което включва и способността да се възпроизвежда. През тези седем години детето 
преминава през пет основни еволютивни фази, а именно: нарцистична, оралната, на Аза, 
на съперничеството и сексуална. Логиката на порастване предполага преминаване от 
първоначалното състояние на психична връзка Аз-Аз (преживяването за “Аз и Ти сме 
едно цяло АЗ и всъщност всичко”), през “Аз и едно друго същество, което ми дава 
нужното, понеже съм безпомощен и ми се полага”, последвано от Аз и Ти сме различни. В 



четвъртия етап от израстването си, детето започва да възприема връстниците си и да си 
съперничи с тях буквално за всичко, но основно за вниманието и любовта на важния за 
него човек. Последното му значимо психично израстване предполага откриването на 
телесното удоволствие при самостоятелно (и/или споделено) стимулиране на собствените 
гениталии и приемането на това удоволствие като неразривна, но напълно положителна 
част от живеенето му. Ако този процес протече в идеални условия, т.е. майката 
удовлетворява актуалните във всяка фаза потребности на детето си, то може да порасте 
относително здраво физически и психически. В случай, обаче, че по някакви причини 
(основно нейни характерови такива) това не се случи, детето, в своята безпомощност и в 
страха си, че ако се противопостави или отхвърли мама (в случай на отдръпването и от 
него) може да загуби жизнено важните и за себе си в този период любов, подкрепа и 
грижи, то реагира преди всичко на телесно ниво. Принципът е, че във всяка фаза реагират 
най-вече актуалните “ерогенни” зони, резултат от физиологичното и психично израстване 
на организма. Във нарцистичната фаза тази реакция се осъществява от мускулите на 
окулярния сегмент. Така, от една страна се гарантира психичното оцеляване (т.е. 
“справянето” с травмата от физическото пренебрегване от страна на майката), но от друга, 
детето не развива способността си да усеща потребностите си, а по-късно да планира 
коректно как да ги задоволи. Освен че никога не приема своята физичност, то така и не 
развива способността да възприема Ти-то. Остава “бягството” в света на фантазиите и то 
расте с базисното преживяване за себе си, че “няма право да бъде”. В оралната фаза 
травмата от изоставянето се понася със сковаване на оралния мускулен сегмент. Това дава 
възможност на детето да “захапе” нещо утешително, заместител, но го лишава от 
способността и да “пуска”. Доверяването му в мама е било фрустрирано (от липсата на 
допира и топлината и) и от тук насетне то ще се опитва да получи нужното чрез какви ли 
не форми на манипулация, но никога с първично доверие. Във фазата на Аза може да се 
роди индивидуалността му, но ако опитите му да я изяви и отстоява са посрещани с 
неодобрение, манипулация (послушание в замяна на полагащата му се безусловна 
майчина любов) или насилие, то се отказва от нея. Аналните и цервикални мускулни 
групи “хващат” гнева му към мама като в тенджера под налягане. Този човек няма да се 
научи на здрава агресивност, но ще остане в плен на лошите си чувства за цял живот, 
превръщайки я в садизъм и мазохизъм. Във фазата на съперничеството, когато се развива 
способността човек да се състезава за нужното, но и да предлага нещо на важния за себе 
си в замяна, “забравяйки” за собствения си глад поне за малко, мама може да натовари 
детето с непосилната задача да се държи постоянно така (ТЯ има нужда от него). Тогава 
цервикалният пояс се напряга допълнително, за да осигури контрола върху действията, 
абдоминалният пък “запечатва” емоциите, тъй като в постоянното живеене съобразено с 
чужди нужди, няма място за лични изяви. В сексуалната фаза, при получаване на 
неодобрителни послания, забрани или заплахи за наказание, свързани с недвусмисления 
телесен опит от удоволствието, извор на което е възбудата в гениталиите, тазово-
гениталната мускулатура контрахира и блокира способността за движения, водещи до 
пълно разтоварване, а торакалната затваря и отцепва чувствата. Човек остава “хванат” във 
вечното съмнение кое е вярно: това, което усещам и чувствам, или това, което мисля (= 
това, за което тези, на които вярвам, са ми казали, че е вярно). Резултатът е ригидност, 
гордост и предрасъдъци.  
 
Краткото описание (доста схематично в случая) на възможните травми по време на 
еволютивното развитие на детето дава идея за процесите, вследствие на които се фиксират 
характеровите особености на човека. Тук е мястото да подчертая, че в случай, че майката 
и другите, които се грижат за детето, откликват адекватно на променящите се във времето 
негови актуални нужди, то ще расте развивайки в себе си и пет основни начина, чрез 
които да осъществява основната отговорност на всеки човек към самия себе си, а именно, 
да се грижи да своето благосъстояние. То зависи основно от способността да 



задоволяваме пълноценно потребностите си в сложните външни условия, в които никой 
нищо не ни дължи, нищо не ни се полага, но пък има в наличност всяко нещо, което би 
задоволило какъвто и да е наш здрав глад. Ще спомена петте основни потребности според 
НШ: две социални – от принадлежност и утвърждаване, и три нарцистични – от храна, 
сензорност и секс. Качественото задоволяване на последните преминава през първите две 
и зависи напълно от степента на удовлетвореност, която човек е постигнал в диадата с Ти-
то си в тях. 
Връщам се към петте движения. През благоприятно преживяна нарцистична фаза, в 
човекът се развива способността да “знае” от какво има нужда във всеки момент на 
нарушено енергийно равновесие, т.е. да признава глада си. Развива и способността си да 
сътворява във фантазията си, по коректен спрямо външната действителност начин, план за 
това, как точно да постъпи, за да постигне нужното. Това движение ние наричаме 
“планиране”. Когато има травма, вместо тези способности, у човек се фиксира единствено 
склонност да фантазира без връзка с действителността. Логично, патологията тук е всяко 
състояние на отказ от физичност, анорексия, бягство в света на иреалното, шизофренни 
разстройства, фанатизъм и капсулиран убийствен гняв. 
През оралната фаза човек развива доверието, че ще получи, ако помоли; че може да се 
остави в ръцете на един друг, да се отвори за него, да се нахрани. Това движение наричаме 
“подчинение”, тъй като то предполага човек не само да е усетил потребността си, но и да я 
е приел, както и това да е готов да се отдаде (подчини) и на един друг, който да му даде 
нужното. В случай на травма, описаните естествени преживявания липсват, има едно 
въображаемо, силно идеализирано Ти (принца например), развива се силно 
интелектуализирано (лишено от афективност, не във връзка с конкретната 
действителност, а по-скоро обобщено и абстрактно) отношение към света. Патологиите са 
логични: депресивно-маниакални състояния, зависимости. Във фазата на Аза се развива 
движението агресия – т.е. способността за активност и отстояване на себе си и интересите 
си по ясен и категоричен начин. При травма, това движение се заменя с мазохизъм, 
садизъм, постоянно напрежение. Патологиите са съответно: депресията, неспокойствието, 
враждебност, ревност, завист, абулия, омраза, внезапни (но никога с поемане на 
отговорността за това) изблици на гняв и ярост, убийство дори. Четвъртото движение, 
съблазняването, е способността да дадеш точно това, от което има нужда другия, в точния 
момент и в съответствие с принципа на властта. Човек развива тази си способност през 
фазата на съперничеството. В случай на травма, тя се замества с постоянен страх и отказ 
от задоволяване на нарцистичните потребности, което се преживява като “слабост”, която 
не бива да бъде показвана, с невротично преследване на лидерски позиции и постоянен 
натиск над Ти-то. Логичните патологии са депресивно-маниакалните или хранителни 
разстройства, натрапливости, епилепсия, мигрена, фобии, разстройства на съня, 
тревожност, сексуални разстройства и т.н. Третото движение, коректната проверка на 
действителността, се развива в петата фаза. Но докато за здравия индивид да се ориентира 
и взима правилното решение е инстинктивен и бърз процес, за невротика то е едно 
постоянно колебание, което води до обсесивни състояния и компулсивни поведения, 
фригидност, сексуални разстройства или фобийни преживявания и т.н. 
 
Здравите движения са всъщност дълбоки нагласи за съобразено с нуждите ни и 
недвусмислената действителност преживявания, което включва убежденията, естествено 
свързаните с тях чувства и емоции и логично съответните поведенчески модели. Когато 
някое от тях не бъде развито вследствие на фрустрация, то бива заменяно с цели системи 
от телесни напрежения, защитни механизми, алогично изразяване на потребността, 
объркани чувства, пресилени емоционални реакции, нереалистични очаквания, 
несъответно поведение и патологии. Във всеки случай, в който, в процеса на терапевтична 
работа, успеем да възстановим липсващото здраво движение, с човека се случват следните 
промени: има преживяване за облекчение, настъпва яснота по отношение на личната 



психична и телесна действителност, засилва се способността за поемане на лична 
отговорност, поведението става прозрачно, смислено и логично, изчезват причините за 
патологията (тя винаги е просто единствената в момента налична невротична стратегия за 
“справяне”) и човек “изгубва” причините да я поддържа. Всъщност, възстановява се 
относителната нормалност и здраве. 
Естествено, става дума за сложни възстановителни процеси, които един терапевт може да 
провежда единствено в случай, че има съответната подготовка. Според НШ, за да се 
постигне такава квалификация, са нужни няколко предпоставки. Пет са компонентите на 
учебния процес в школата: теоретична, личен (индивидуален и групов) терапевтичен 
опит, психиатричен стаж, работа със супервизор, финална защита на теоретичните знания 
и практическите умения. Макар и всеки елемент от общата квалификационна подготовка 
да е от изключително значение, особена тежест в школата има личностното развитие на 
специализанта. Тъй като неорайхианският терапевт води терапевтичния процес на клиента 
си с емпатия (но не безусловна), той участва в него освен с професионалните си качества и 
с цялата си човешка същност. Естествена е необходимостта от развиване на тази 
способност. Това предполага работа със собствената психодинамика до степен, в която 
терапевтът е преодолял основните си трудности и е възстановил собствените си 
прекъснати движения в оптимална степен, тъй като клиентът започва да го преживява 
като свой референт. НШ не твърди, че можем да помогнем на всеки да стане съвършено 
здрав. Това е нереалистична цел, според мен. Но за всеки е възможно да стане поне здрав 
невротик. Този път преминава единствено и само през личния осмислен опит. 
Интелектуализацията, работата от дистанция, чрез съветване или готови рецепти, 
например, няма как да доведе до трайни резултати, тъй като основата за проблемите 
остава почти непокътната. Енергийното затлачване в тялото, задържаните и неосъзнати с 
години чувства и емоции, осмислянето на преживяното от ясни лични позиции, 
връщането в действителността, осъзнаване на собствените посланията към света, 
поемането на отговорност за собствената съдба, способността да се преживява 
разочарованието като възможност за израстване, а не като доказателство, че “за нищо не 
ме бива и нищо няма смисъл”, затварянето на зеещите с години гещалти, 
възстановяването на здравите нагласи (петте движения) и т.н. – всичко това са задачи, 
чието решение може действително да доведе до качествените промени, нужни за да се 
справи човек с патологията си, да се върне към живота. Неорайхианската теория и 
практика възприемат именно този подход и положителните резултати доказват доколко 
дълбоко проникновени и хуманни са прозренията на проф. Бернаскони. 
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Разгледана е емпатията, като терапевтичен инструмент. В подхода на К. Роджърс, тя заема централно 
място сред “необходимите и достатъчни условия за терапевтична личностна промяна”. Според Х. 
Кохут, емпатията е необходимо, но помощно средство, подготвящо клиента за “същинската 
аналитична работа”. В обучителните тренинг-програми, емпатията се предлага като “отделна 
терапевтична техника” или социално умение. В посочените случаи, емпатията може да бъде полезна, 
но терапевтичният и потенциал се използва в различна степен. Казано метафорично, отклонявайки се 
от пътеката на емпатията, ние не стигаме там, докъдето тя води. 
 
The paper consideres empathy as a therapeutic instrument. In C.Rogers’ approach, it is one of the “necessary 
and sufficient conditions of the therapeutic personality change”. According to H. Kohut, empathy is 
necessary, but supporting pre-condition for the “real analitical work”. In various training- programs, 
empathy i s offered as a separate technigue or a social skill. In my opinion, in the above-mentioned cases, the 
therapeutic potential of empathy is exploited to a different degree. Metaphoricaly speeking, when we deviate 
from the empathy path, we do not reach, where it can really take us. 
 
Понятието “емпатия”, което трудно може да се открие в обикновените речници и в 
лексиката на класическите психологични теории и терапевтични практики, днес 
придобива все по-голяма популярност. Прилагателното “емпатичен” се добавя към 
препоръчителните характеристики на добрия родител, педагог, менеджер, психолог, 
психотерапевт и е често срещано в обучителните и тренинг-програми за социална 
компетентност и ефективност. 

Съществителното “емпатия” обаче, е доста абстрактно и зад него откриваме 
широка зона на неопределеност, в която се вписват разнолики определения и образни 
метафори. Почти във всяка публикация, свързана с емпатията, откриваме дефиниция на 
понятието, но като правило с нов акцент или нюанс, така че е трудно да се намерят две 
еднакви формулировки у различни автори. От друга страна, тъй като се обсъжда 
субективен феномен, стремежът да се намери неговото формално описание, води по-скоро 
до загуба на качество, отколкото до яснота. Това, че зад използвания термин “емпатия” в 
психологичната литература не стои еднозначно и ясно съдържание, рядко се отчита и 
съществено затруднява професионалната комуникация по темата. 

Ако продължа аналогията с граматичните категории, по съществени проблеми 
възникват при употребата на глагола “емпатизирам” (макар и неблагозвучен, той се 
използва) и то не като част на речта, а като част от нашите професионални нагласи и 
умения. Защото, ако епитетите могат да задоволят професионалното ни щеславие, а 
съществителните научното ни любопитство, то глаголите се отнасят до начина, по който 
практикуваме психологията. 

Иначе казано, изправяме се пред въпросите: какво правим, когато се опитваме да 
използваме професионално природната си дарба за емпатия и как да я усъвършенстваме 
като инструмент в терапевтичната ни практика. Тези въпроси постоянно се поставят и 
решават в рамките на личностно-центрирания подход на Карл Роджърс. Както е известно, 
той не само пръв обръща внимание на терапевтичната сила на емпатията, но я залага в 
основите на разработената от него теория на личността и терапевтична концепция.  

През 1957 година, е публикувана една малка, но много често цитирана статия на К. 
Роджърс, озаглавена: ”Необходими и достатъчни условия за терапевтична личностна 
промяна.”[3] Въпреки артистичното и заглавие, изследователите на творчеството му 
отбелязват, че всяка дума в тази статия е много точно премислена. Това не е случайно. 
Заявена е нова концепция, преобръщаща традиционните представи в областта на 



психотерапията. В нея не просто се подчертава нуждата от хуманистична и 
феноменологична ориентация в работата с клиента, но и се поставя под съмнение 
необходимостта от редица класически терапевтични методи, такива като: диагностика, 
интерпретация, поведенчески предписания.  

Посрещната първоначално резервирано, днес клиенто-центрираната или 
личностно-ориентирана терапия на Карл Роджърс е призната за една от водещите 
терапевтични школи с доказана ефективност и значителен теоретичен,  изследователски и 
приложен принос. Авторитетът и безусловно се дължи и на личността на Роджърс, които 
страстно отстоява своите бунтарски за времето си възгледи, но и непрекъснато ги развива, 
подлагайки ги на критичен анализ, експериментална и практическа проверка. Това се 
отнася и до неговата концепция за емпатията.  

По повод на дискусиите, относно дефинирането на конструкта, Роджърс отбелязва 
с присъщата му самоирония: “ Правени са много опити да се определи понятието емпатия 
и аз самия съм опитвал не веднаж.[5, c.140] Най-разпространена е една от неговите ранни 
формулировки, която повечето от нас познават още от училищния си учебник по 
психология. Тя разглежда емпатията като субективно състояние, в което един човек си 
представя или чувства какво изпитва другия, като че ли е на неговото място, но без да 
забравя условието “като че ли”. По-късно се появява идеята, че емпатията не е състояние, 
а процес на взаимодействие или среща (encounter) от рода на Аз-Ти взаимодействието на 
Мартин Бубер. В края на жизнения си път, Роджърс описва интуитивните и трансцедентни 
нива на “емпатията, като един много особен начин да бъдеш с другия”[5, c.137] 

Интересно е да се отбележи, че в трудовете на Роджърс, не се срещат практически 
съвети и инструкции, относно прилагането на емпатията. Негового внимание е 
съсредоточено върху по-глобалните въпроси на теоретичната и приложната му концепция, 
а именно: възможностите на човешката природа и психика, феноменологичния подход в 
познанието и недирективния в психотерапията. Това е и базата, на която се формират 
водещите професионални нагласи у личностно-центрираните терапевти. При 
професионалната рефлексия се обръща внимание на емпатичната нагласа, а не на 
точността в изпълнението на конкретни предписания.  

Ще илюстрираме общия и инструментален контекст, в който попада емпатията, 
чрез сравнение на роджърианската с две други, известни практики – аналитичната и 
психо-тренинговата. Такова сравнение може да бъде направено разгърнато на теоретично, 
концептуално, субективно и операционално ниво. Поради краткия обем на настоящето 
изложение, те ще бъдат само маркирани, но надявам се различими. За теоретично-
концептуалното ниво предлагам анализ на две дефиниции на емпатията. Първата е на 
Карл Роджърс, а втората на Хайнц Кохут – бащата на “психологията на Аз-а”, аналитикът, 
отделил най-много място на интересуващата ни тема в своите трудове.  

“Да бъдеш в състояние на емпатия, означава да възприемаш вътрешния свят на 
другия точно, съхранявайки емоционалните и смисливите му нюанси. Като че ли ти се 
превръщаш в този друг човек, но без да губиш усещането “като че ли””.[3, c. 99] 

“Емпатията определяме като”интроспекция чрез съпреживяване” или по-просто 
казано, като опита на един човек, да преживее вътрешния живот на друг, като 
същевременно запази позициата си на обективен наблюдател.” [1, c.231] 

На пръв поглед тези две определения са почти идентични. Общото в тях, е 
изразеният интерес към вътрешната реалност на другия, а различното – позицията , от 
която той се проявява. Важно е да се отбележи словосъчетанието “обективен 
наблюдател”, характерно за аналитичните дефиниции. То отразява стремежа за запазване 
на определена дистанцираност и “чистота на оптичния прибор” в хода на аналитичната 
работа. Личностно-центрираният терапевт, напротив, неглижира обективността и своята 
гледна точка, за да даде приоритет на субективното виждане на другия. Приема се, че 
последното е позиция, която никога не може да бъде напълно постигната, но с помощта на 
емпатията може да бъде доближена. 



От друга страна, наличието на наблюдател, предполага обект на наблюдение (или 
анализа). Тази позиция е чужда на хуманистичните “взаимоотношения със” ( а не 
отношение към) клиента и същността на феноменологичното съпреживяване. От тук идва 
и бунтарското отхвърляне от Роджърс на традиционните естествено-научни методи за 
наблюдение в психотерапията, наложени от Фройд. Ето неговото мнение по този въпрос: 

“Всеки път, когато превръщаме човека в обект – когато го диагностицираме, 
анализираме, разглеждаме безлично като история на заболяването – ние преграждаме 
пътя,  към нашите терапевтични цели.”[5. с. 179] 

Зад нюансите на двете дефиниции, открихме как емпатията може да послужи за 
реализацията на различни терапевтични стратегии. Ще разгледаме каква е съдбата и като 
субективно преживяване на терапевта. Бидейки спонтанна човешка реакция, емпатията 
възниква у всеки терапевт, независимо от теоретичната му ориентация. Съответно, тя 
може да бъде потискана или усилвана. И в двете разглеждани парадигми, терапевтите 
отчитат степента на афективната реакция, причините за нейното възникване и възможното 
регулиране. При психоаналитиците, емпатията е индикатор за контратрансферни процеси, 
които те като правило контролират за доброто на пациента и имиджа си. Емпатията за тях 
е заплаха срещу установените терапевтични граници и се препоръчва да бъде овладявана. 

В подхода на Роджърс, емпатичните индикации сочат степента на 
“феноменологично потапяне”. Стремежът в този случай е достигането на все по-дълбоки 
нива в разкриването, осмислянето и приемането на субективната реалност на клиента и 
като резултат, неговата терапевтична личностна промяна. Ето защо в личностно-
центрирания подход, емпатията не е сдържана, а е пълноводен поток, от който терапевтът 
не се страхува. Напротив, целта му е по-бързо да попадне и по-дълго да се задържи в него, 
да успее да следва всичките му завои, спадове и водовъртежи и да не се разлива извън 
определеното русло. Това, което се опитват да обуздаят и да държат под контрол 
роджърианците по време на терапията е противоположно на аналитичната нагласа. Те се 
борят с изкушението да направят интерпретация, да изкажат мнение или да предложат 
решение. Знаем, че за всеки психолог, това е силно изкушение.   

Както вече казахме, Х. Кохут се отличава сред аналитиците с ототношението си 
към емпатията. Не случайно колегите му го определят като излишно сантиментален. Ще 
разгледаме неговата позиция, като интересен опит за привнасяне на инструментариум от 
една концепция в друга. Добре известно е, че в психодинамичната традиция, основен 
действен инструмент е точната интерпретация на аналитика и умението му тя да бъде 
поднесена в подходящ момент и форма. Ференци, един от плеядата велики ученици на 
Фройд, смята, че емпатията е начин, да бъде смекчена неизбежната болка от точните 
аналитични попадения. Мнението на Х. Кохут представям с цитат:  

“В клинични условия, аналитикът използва емпатията за събиране на информация, 
относно специфичните текущи промени във вътрешния живот на пациента. Събраните с 
помощта на емпатията данни, той систематизира з ада предостави на пациента динамична 
или генетична интерпретация.”[1, с.129]  

Искам да обърна внимание на два пункта в тази фраза. Единият, е свързан с 
разбирането, че емпатията е подготвителен етап към по-съществената и важна част в 
терапията – аналитичната. Вторият се отнася до професионалната функция или ролята на 
терапевта. Образно можем да опишем първия акцент като съвместно извървяване от 
пациент и терапевт на две последователни пътеки. Едната, емпатичната, е по-лека и по нея 
се върви толкова дълго, колкото е необходимо на пациента, за да се подготви за 
истинското трудно изкачване. Стръмната пътека е по-важната дистанция, на която 
аналитикът може да демонстрира своя истински професионализъм. Тук той се проявява 
като експерт в отсяването, оценяването и осмислянето на информацията. 

Освен че не разделя пътя в терапията на лек и труден, Роджърс не према емпатията 
като средство за събиране на информация и въобще е скептичен към необходимостта от 
събиране на такава информация. Въпреки пристрастието си към неговите възгледи, обаче 



тук не смятам че е целесъобразно, те да бъдат противопоставяни като по-добрата 
алтернатива на който и да е друг метод. Това, което искам да отбележа във връзка с 
емпатията, е че дори при най-широкия психоаналитичен жест от страна на Кохут за нея се 
отрежда скромно място в преддверието на психотерапията. За някои терапевти, тя остава 
форма на любезност и добри обноски, предразполагащи клиента в периода на 
запознаването. От своя страна, Роджърс смята, че: 

“…емпатията е целителна сама по себе си. Тя е едно от най-мощните терапевтични 
средства, което освобождава, утвърждава и връща усещането за принадлежност към 
човешкия род,  дори у най-изплашените клиенти.”[6, с.129] 

Съвременната психотерапевтичната общност представлява голямо и пъстро 
множество от подходи, в която се проявява толерантност към различията в стиловете и 
методите на работа, стига те да имат своето теоретично обоснование и доказана 
ефективност. А ефективен може да бъде всеки метод, който се следва последователно и се 
оценява критично.  Така в личностно-центрирания подход се  обособяват различни 
направления на базата на отделни техники. Такива са: “фокусът върху преживяването” на 
Е. Гендлин, “емпатичните мишени” на Ф. Зимринг, “телесно-ориентираната емпатия” на 
М. Купър, “експресивната данс-терапия” на Н. Роджърс и др. Иначе казано, и днес 
емпатията процъфтява на роджърианска почва. Нейните цветове, не винаги имат една и 
съща форма, но са свързани с общ и силен корен. Не е чуждо и взаимстването и 
привнясянето на елементи от други парадигми, дори такива като интерпретации и 
тълкуване на сънища, но те задължително се присаждат на феномелогична почва.  

Струва ми се, че последното е важно да се осмисли, особено в етапа, на който се 
намира психологичната и психотерапевтична практика у нас днес. В същност, това беше  
и основният ми мотив, за да  избре за доклада си именно тази тема. В България едва сега 
се формират общности на отделните терапевтични направления, със съответните нива на 
подготовка и супервизия. Процесът на тяхното създаване и вътрешна консолидация е по-
интензивен от  професионалния диалог между тях. Бих казала, че такъв по същество 
липсва. В същото време, изтръгнати от концептуалния контекст се събират отделни 
техники и се комплектоват в така наречените “треннги за консултативни умения”. В тях 
има от всякъде по нещо, за предпочитане най-яркото и най- впечатляващото. В едно 
“тренингово гърне” често се смесват “малко боб, малко леща, малко ориз, малко силни 
подправки”. Освен, че това едва ли ще става за ядне, съществува малка, но все пак  реална 
опасност, като резултат, да се получи и “психично разстройство”.   

След тази битова метафора, бих искала да припомня едно старо предупреждение на 
Ф. Пърлз, бащата на една от най-атрактивните и технически ориентирани психотерапии – 
гещалттерапията:  

“Трябваше ни много време за да се измъкнем от фройдовските щуротии, но сега 
влизаме в нова, по-опасна фаза. Това е фазата на баламосването … чрез трикове. Трикове 
могат да се използват само в краен случай. При нас, множество хора препускат в търсене 
на трикове, събират все повече и повече и ги прилагат не на място.” [2, с. 234] 

Струва ми се, че до известна степен непопулярността на личностно-центрирания 
подход се дължи на това, че той не е много атрактивен, а на емпатията, че не е достатъчно 
технична. Но и емпатията не е пощадена от набега на търсачите на “силни усещания” в 
психологичното консултиране. Малко известен е фактът, че има период в творчеството на 
К. Роджърс, в който той се отказва от идеята си за емпатията. Това се случва, след опитите 
на негови близки сътрудници, да операционализират конструкта. За целите на 
процедурата, те разбиват емпатичния монолит, на отделни когнитивни, експресивни, 
поведенчески парчета. Последиците за терапевтичната практика са непредсказуеми. 
Емпатията масово започва да се разбира, тренира и прилага като набор от отделни 
техники:  “активно слушане”, “емпатично разбиране”, “облекчаващо верифициране” и др.  
В редица практически ръководства, терапевтичното поведение по Роджърс е представяно 
като пасивно и предпазливо, а конкретните му прояви са сведени до преповтаряне на 



думите на клиента, кимане и мънкане. Не е случайно разпространеното мнение, че 
терапията на Роджърс е “Мх-мх-терапия”. Самият Роджърс е шокиран от подобна 
трактовка на идеите си и скоростта с която тя се разпространява. Само за няколко години, 
първоначалният замисъл за терапевтичното използване на емпатията е “напълно изкривен 
и превърнат в грозна карикатура”.[5. с.139]  

За съжаление, тази карикатура, днес е по-популярна от авторовата идея, а 
тенденцията към редуциране на терапевтичните методи до по-упростени и бързо 
приложими техники е много актуална. Това е част от предлагането и търсенето на пазара 
за  психологични инструменти и методи, което е характерно не само за българската 
реалност. Едва ли може да се направи нещо радикално, за да се спре този, в основата си 
комерчески процес. Но е необходима индивидуална цензура при избора и използването на 
професионалните ни инструменти. В рамките на личностно-центрирания подход, често се 
срещат формулировки, които звучат като потребителска защита срещу предлагани 
“психотерапевтични ментета”. Ето някои от тях, свързани с емпатията: “емпатията не е 
говорене за чувства”, “тя не е и усещане на чувствата, за които се говори”, “емпатията не е 
интелектуално усилие или опит за разбиране”, “емпатията не е улавяне на ценностен 
смисъл, личностно значение или неосъзнаван контекст”. В същност, тя може да включва 
всичко това, но е нещо много повече. Във всеки случай, емпатията не бива да бъде 
свеждана до отделна техника или сума от технически приьоми.    

Такава емпатия не само не е достатъчна, но не е и необходима за терапевтичния 
процес, ако отново си припомним първоначалната идея на Роджърс и темата на доклада. 
Тогава възниква логичният въпрос, как да стигнем до това, което Роджърс е открил като: 
“…един от най-деликатните и мощни начини, чрез които можем да използваме себе си. [5, 
с. 137] Неговия съвет е да погледнем по-внимателно вътре в нас. Защото за разлика от 
всички останали инструменти, психологичните могат да се окажат скрити именно там. 

Ще завърша с едно от последните описания на емпатията, което Роджърс ни е 
оставил в края на дългия си жизнен и творчески път:  

“Открих, че когато съм най-близо до моя вътрешен, интуитивен “Аз”, когато по 
някакъв начин успея да се докосна до скритото дълбоко в мен, когато може би се намирам 
в леко изменено състояние на съзнанието, тогава всичко, което правя се оказва изпълнено 
с целебна сила. Не мога по никакъв начин целенасочено да предизвикам това 
преживяване, но когато успея да се отпусна и да се доближа до трансцендентната си 
същност, тогава започвам да се държа по един странен и импулсивен начин във 
взаимоотношенията си, който не мога да обясня рационално, който няма нищо общо с 
моето на мислене. Но това странно поведение, по някакъв чуден начин се оказва 
правилно. Като че ли моята вътрешна душа, е излязла навън и е докоснала душата на 
другия. Отношенията ни надхвърлят това, което е всеки един от нас представлява по 
отделно и стават част от нещо по-голямо. Поражда се дълбинно израстване, изцеление и 
енергия”.[6,  с. 132] 

Така се оказва, че сама по себе си емпатия едва ли е достатъчна. Необходими са и 
личностни качества, вътрешното богатство и дълбочина на терапевта, с които той да 
установява контакт в хода на емпатичния процес. Но хуманистичната психология е 
оптимистична. Тя смята, че такъв личностен потенциал съществува не само във всеки 
терапевт, но и във всеки човек. А това вече е достатъчно за личностна промяна и развитие.   
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Една от основните трудности при рехабилитацията на клиенти, зависими от психоактивни 
вещества, е отпадането от програмата преди планирания й край, като в повечето случаи това е 
последвано от рецидив (De Leon, 2000). По-доброто разбиране на факторите, свързани със 
задържането на клиентите в лечение ще допринесе за подобряване на резултатите както на 
нивото на отделния клиент, така и на нивото на терапевтичната програма. 
Изследването цели да разшири разбирането ни за връзката между мотивацията за лечение, 
участието в терапевтичния процес и задържането в програмата до планирания й край. Участват 
30 клиенти, зависими от хероин, постъпили за лечение в терапевтична общност “Феникс” през 
2004г. Резултатите показват, че по-високата мотивация е свързана с тежестта на проблемите в 
психичното  функциониране (самооценка, депресия, тревожност, вземане на решения и 
себеефикасност) и в социалното функциониране (враждебност, проблеми от детството, социална 
конформност и поемане на рискове). Наблюдава се ясно изразена връзка между по-високата 
мотивация и участието в терапевтичния процес, задържането в програмата и нейното 
завършване. 
В контекста на мотивационна работа с резидентите в програма “Феникс”, споделяме опита си от 
приложението на когнитивно-поведенчески техники, както и от неорайхианската психотерапия. 
 

Motivation for treatment in Therapeutic Community for drug dependent individuals: 
Relations with participation in the therapeutic process and retention 

 
One of the main difficulties in the rehabilitation of drug dependent individuals in therapeutic community 
(TC) concerns clients’ drop out. A significant part of clients drop out before a planned programme end 
and most of the time it is followed by a relapse (De Leon, 2000).  A better understanding of the factors 
related to retention in treatment would directly contribute to improved outcomes at the individual level 
of clients as well as at the level of the therapeutic programme. 
The current research aims at broadening our understanding of the role of motivation for treatment and 
clients’ participation in the therapeutic process. 30 heroin dependent clients who have entered 
therapeutic community “Phoenix” during year of 2004 took part in the research. Results show that 
higher motivation is related to severity of problems in psychological (self-esteem, depression, anxiety, 
decision-taking, self-efficacy) and social functioning (hostility, chldhood problems, social conformity, 
risk-taking). A close relationship exists between higher motivation and participation in the therapeutic 
process, retention and programme completion. In the context of motivation enhancement at TC Phoenix, 
we share our experience from application of cgnitive-behavioural techniques and newreichian 
psychotherapy.  
 
І. Въведение 
 
Една от основните трудности при рехабилитация на наркомании в терапевтична общност 
е свързана с прекъсване на терапията [1]. Много от клиентите отпадат от терапевтичните 
програми преди планирания край и в повечето случаи това е последвано от рецидив. 
Например, резултатите от мащабно национално изследване в САЩ – DATOS (Drug Abuse 
Treatment Outcome Study) – показват, че повече от 50% от клиентите в резидентни 
програми се задържат в лечение по-малко от 90 дни [2]. Употребата на психоактивни 
вещества и свързаните с това негативни последици са чести сред клиентите, които отпадат 
от всички видове терапевтични програми [2]. Резултатите от редица изследвания показват, 
че задържането в лечение е позитивно свързано с последващите резултати – намалена 
употреба на психоактивни вещества и подобрено психосоциално функциониране [3].  
Ето защо идентифицирането на стабилните (социодемографски) характеристики и на 
динамични (мотивация, готовност за лечение и др.) характеристики на клиентите, които 



 

имат директна връзка с участието в терапевтичния процес, със задържането в 
терапевтична общност и успешното й завършване, ще бъде от изключителна полза в 
клиничната практика – в началния етап на скрининг и оценка на клиентите, както и за по-
доброто разбиране на терапевтичния процес. 
В настоящото изследване ще дадем отговор на няколко въпроса: i) какви са 
социодемографските характеристики и психосоциалния профил на зависими от хероин, 
постъпващи за лечение в рехабилитационна програма терапевтична общност; ii) каква е 
степента на мотивация и готовност за лечение при постъпване в програмата; iii) кои от 
стабилните характеристики на килентите и кои от динамичните фактори са свързани с 
терапевтичния прогрес; iv) предсказват ли високата мотивация и подобряването на 
клиентите спрямо целите на програмата задържането им  в програмата и нейното 
завършване. 
Разлеждаме мотивацията в перспективата на когнитивната готовност на клиентите за 
лечение и възстановяване. Трите последователни когнитивни стадия, които са теоретично 
обосновани са: i) разпознаване на проблема, ii) желание за помощ и iii) готовност за 
лечение [4]. Редица изследвания в програми на терапевтична общност и метадонови 
програми валидизират ролята на тези мотивационни конструкти при ангажиране с 
лечението и терапевтичните резултати. 
Изследването е проведено в дългосрочна, стационарна програма за рехабилитация на 
наркомании – терапевтична общност “Феникс”. Програмата е създадена през 2001г. от д-р 
Петър Василе и неговия екип. Целта на програмата е модификация от дисфункционално 
към към функционално поведение и личностово развитие. За периода от създаването си 
“Феникс” покри европейските стандарти за добра практика в областта на терапевтичите 
общности и е пълноправен член на Европейската Федерация на Терапевтичните 
Общности /ЕФТО/ и на Асоциацията на Терапевтичните Общности /АТО/.  
 
ІІ. Методология 
Изследвани лица и процедура 
 
Данните за изследването са събрани през 2003 – 2004 год. в терапевтична общност 
“Феникс”. Изследвани са 30 клиенти, постъпили за лечеине в терапевтичната програма 
след насочване от Военномедицинска академия, Национален Център по Наркомании, 
общински центрове по проблемите на зависимостите и медицински центрове в София и 
страната. 
Данните за мотивация за лечение, в аспектите разпознаване на проблема,  желание за 
помощ и готовност за лечение, данните за психичното функциониране (депресия, 
тревожност, самооценка, вземане на решения и себеефикасност) и данните за социално 
функциониране на клиентите (враждебност, проблеми от детството, социална 
конформност и поемане на рискове) са събирани в първите 14 дни след постъпването им в 
програмата. На този етап на всеки от участниците бе обяснена целта на изследването, 
доброволния принцип на участие в него и конфиденциалността на данните. 
Данни за степента на участие в терапевтичния процес (участие като ролеви модел, участие 
в терапевтичните и трудови дейности) са събирани в третия и в шестия месец от 
програмата. Включени са демографски данни, данни за тежестта на зависимостта от 
хероин, възраст на експериментиране с психоактивни вещества и информация за 
предишни лечения на клиентите. Документирана е продължителността на престоя в 
програмата, начинът на напускане (планирано завършване или непланирано 
прекъсване/отпадане от програмата)∗, както и дали клиентът е продължил терапията в 
програма за ресоциализация. 
 
Инструменти  
 



 

1. Въпросник за самооценка на клиентите при постъпване в дългосрочна 
рехабилитационна програма терапевтична общност (TCU/CESI) 
 
Инструментът е разработен и изследван в продължение на последните 10 години във 
връзка с усъвършенстване на терапевтичните стратегии за намаляване процента на 
отпадане на зависими клиенти от програми на терапевтична общност, също така за 
намаляване процента на рецидиви и рискови поведения, свързани със СПИН сред 
интравенозните наркомани. Инструментът се използва преди или в началото на лечението 
за оценка на мотивация за лечение и психосоциално функциониране [5]. 
Включва следните скали: Мотивация за лечение, Психично функциониране и Социално 
функциониране.  
 
2. Въпросник за участието на клиентите в терапевтичния процес   
 
След прави и обратни преводи на Оценъчна скала за прогреса на клиентите, Център за 
изследване на терапевтичните общности [6] и на Оценъчна скала за развитието на 
клиентите и лечението, Тексаски университет, Институт за поведенчески изследвания [7], 
бе конструиран авторски въпросник за участието на клиентите в терапевтичния процес. 
Въпросникът се състои от 15 айтема, ликъртов тип. Възможностите за отговор са от 1 
(твърдо не съм съгласен) до 5 (твърдо съм съгласен). Скалата е базирана на описанието на 
терапевтичния процес в програми на терапевтична общност [1] и изследва три области на 
участие в програмата: 1. участие като ролеви модел; 2. участие в терапевтичните групи и 
индивидуален прогрес и 3.  участие в трудовите дейности.  
 
∗ В групата на отпадналите е включен един случай на планирано напускане на програмата 
с непокрити критерии. 
 
ІІІ. Резултати и заключение 
 
Представяме предварителни резултати за 6 изследвани лица – 5 мъже и 1 жена; средна 
възраст 23.1 години.  
Най-съществените разлики между двете групи – тази на клиентите, завършили програмата 
и покрили критериите й и тази на клиентите, отпаднали от лечението –  са във възрастта и 
в трудовия опит. Средната възраст при постъпване на групата клиенти, които завършват 
програмата е по-висока (23.6 год.) от тази на клиентите, които отпадат от лечението (22.6 
год.). В първата група средната продължителност на трудовия опит е 13 месеца, докато 
изследваните лица във втората група имат трудов опит средно 7 месеца. По показателя 
образование двете групи не се различават съществено, като мнозинството са със средна 
образование. Само едно от изследваните лица (от групата на завършилите) е посещавало 
университет. По отношение на семейното положение, отново, двете групи не се 
различават – всички изследвани лица са със статут  “неженен/неомъжена”. (Табл. 1) 
 
Табл. 1. Характеристики на изследваните лица при приемане 
 Завършили, покрили 

критериите 
 на програмата (n=3) 

Отпаднали (n=3) 

Възраст (средно години) 23.6 22.6 
Образование   
- Без образование 0 0 
- Начално 0 0 
- Основно 0 0 
- Незавършено средно 0 0 



 

- Средно 67 100 
- Посещавал/а университет 33 0 
- Висше 0 0 
Трудов опит (средно 
месеци) 

13 7 

Семейно положение   
  - Неженен/неомъжена 100 100 
 - Женен/омъжена/живее с 
партньор 

0 0 

 - Разведен/а 0 0 
 
Възрастта на експериментиране с психоактивни вещества в групата на изследваните лица, 
които отпадат от лечение, е сравнително по-ниска (12.3 години) от тази на изследваните 
лица, които завършват програмата (14.5 години). Наркоманният проблем, изразен в 
продължителност на зависимостта от хероин, злоупотреба с други психоактивни вещества 
и начин на прием на веществото (чрез инжектиране или по друг път), е по-тежък в групата 
на отпадналите – те са зависими от хероин средно от 6.2 години и злоупотребяват с повече 
от едно психоактивно вещество (хероин, кокаин, амфетамини, марихуана и алкохол). В 
групата на завършилите зависимостта е с продължителност от 5.9 години. Отчетена по 
дименсията начин на прием на веществото,  зависимостта от хероин и в двете групи е 
еднакво тежка - приемът на хероин при всичките 6 изследвани лица  е чрез инжектиране. 
(Табл. 2). 
 
Табл. 2. История на употребата 
 Завършили, 

покрили критериите 
 на програмата (n=3) 

Отпаднали (n=3) 

Възраст на 
експериментиране с 
психоактивни вещества  
(средно год.) 

 
14.5 

 
12.3 

Начин на употреба    
- Инжектиране  3 3 
- Друг начин на прием 0 0 
Зависимост  (средно 
години) 

5.9 6.2 

Предино лечение    
- Да  100% 33% 
- Не  0% 67% 
Злоупотреба с други 
психоактивни вещества 

  

- алкохол  100% 100% 
- барбитурати 67% 33% 
- седативи/транквиланти 100% 67% 
- кокаин 67% 67% 
- амфетамини 67% 100% 
- канабис 67% 100% 
- повече от едно вещество 
 дневно 

67% 100% 

 



 

Като тенденция за различие между двете групи се оформя критерият предишно лечение. 
Според предварителните резултати наличието на такова е предиктор за по-дълго 
задържане и завършване на програмата. Средната продължителностна лечението в групата 
на завършилите програмата е 246 дни, докато за клиентите от групата на отпадналите 
средния период на задържане в програмата е 102 дни. (Табл. 3).  
 
Табл. 3. Продължителност на лечението 
 Завършили, 

покрили критериите 
 на програмата (n=3) 

Отпаднали (n=3) 

Продължителност на 
лечението (средно дни)  
 

246 102 

 
И при трите изследвани лица, които завършват програмата мотивацията за промяна в 
аспектите осъзнаване на проблема, желание за помощ и готовност за лечение е по-висока 
от тази на групата на отпадналите. В същото време възприятието за външен натиск при 
постъпване е по-силно изразено у клиентите, които в последствие отпадат от програмата.  
По-високите стойности по субскалите “Тревожност” и “Депресия” са свързани с по-висока 
мотивация за лечение. При постъпване в програмата групата на завършилите показват по-
високи стойности именно по тези субскали  и имат по-ниски стойности по субскалите 
“Самооценка” и “Себеефективност” (Табл. 4). На базата на тези предварителни резултати 
можем да обощим, че по-високата мотивация за лечение е свързана с по-сериозни 
проблеми в психичното функциониране, по-реалистична оценка на възможностите за 
справянес проблемите и по-добри умения за вземане на решения. 
Това, което отличава групата на отпадналите от програмата са по-високите нива на 
враждебност и по-изразената склонност към поемане на риск. (Табл. 4). Тези резултати, в 
комбинация с по-високата самооценка и себеефективност в тази група, са  свързани с по-
ниска мотивация и изглежда имат потенциал на предиктори на отпадане от лечението. 
Предполагаме, че тези клиенти оценяват нереалистично високо способността за 
самостоятелно справяне с проблемите на зависимостта. В резултат на това имат слаба 
мотивация за постъпване в лечебна програма и отпадат рано.  
 
Табл. 4. Мотивация и психосоциално функциониране при постъпване в програмата 
 

О
осъзнаване 

на проблем
а 

Ж
еланиеие за  

пом
ощ

  

Готовност за  
лечение 

В
ънш

ен 
натиск 

С
ам

ооценка 
 Д

епресия  

Т
ревож

ност  

В
зем

ане на 
реш

ения 

С
ебееф

икасно
ст  

П
роблем

и от 
детството 

В
раж

дебност  

П
оем

ане 
на 

риск 

С
оциална 

конф
орм

ност 

Завър - 
шили, 
покрили 
критерии 
те  на 
програ 
мата 
(n=3) 

 
42 

 
49 

 
47 

 
28 

 
30 

 
34 

 
29 

 
47 

 
31 

 
31 

 
31 

 
37 

 
42 

Отпад- 
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 (n=3) 

39 41 35 31 41 27 22 36 38 33 39 42 33 

 



 

Предварителните резултати показват позитивна връзка между мотивация за лечение и 
участието в терапевтичния процес в аспектите участие като ролеви модел (зрялост, 
отговорност, ценности), участие в терапевтични групи и индивидуален прогрес и участие 
в трудови дейности. (Табл. 5.) 
 
Табл.5. Участие в терапевтичния процес 

 Участие като  
ролеви модел 

Участие в  
терапевтични 
групи 
и индивидуален 
прогрес 

Участие в трудови  
дейности 
 

 
III мес. 

 
VІ мес. 

 
III мес. 

 
VІ мес. 

 
III мес. 

 
VI мес. 

Завършили, 
покрили  
критериите 
на програмата 
(n=3) 

  
    42 

 
50 

 
40 

 
55 

 
45 

 
50 

 
Отпаднали 
 (n=3) 

 
    41 

 
- 

 
38 

 
- 

 
34 

 
- 

 
Смятаме, че продължителното взаимодействие между мотивация и терапевтичен процес е 
от решаващо значение за успеха в програмата. Всички дейности в терапевтичната 
общнотс – формални и неформални – са взаимносвързани интервенции, които водят към 
оздравяване на цялостната личност. Активното участие на резидента в тях улеснява 
промяната, която се разгръща като взаимодействие между отделния резидент, групата, 
дейностите и очакванията за активно участие в тях. Началната мотивация влияе върху 
степента на участие; от своя страна участието в дейностите от програмата е условие за 
повече взаимодействие между отделния резидент и групата, което води до позитивни 
промени. Позитивните промени, на свой ред, усилват мотивацията за по-нататъшно 
участие в терапевтичния процес. 
В заключение споделяме, че по-добрата начална оценка на клиентите и изграждането на 
индивидуалния терапевтичен план с фокус върху стадиите на готовност за промяна ще 
повиши ефективността на терапевтичната програма. 
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на Комисията по етика и професионални стандарти 
 
Фамилната терапия, подобно на другите психотерапевтични практики, е привлекателна кариера за 
завършилите психология.  Обучението им в тази нова за България приложна професия се извършва по 
стандарти на Европейската асоциация по фамилна терапия. Това е сериозно предизвикателство по ред 
причини. От една страна, това е формиращо обучение, което  изисква промяна на отношението на 
психолозите към професионалния език и теорията и интегриране на личния им опит и стил.  От друга 
страна, основната част от обучението – клиничната практика под супервизия, допринася за подобно 
развитие само ако се осъществява в клинични служби и консултативни центрове с определена 
организационна култура, каквито в България са все още рядкост. Това противоречие изправя 
фамилните терапевти пред сериозни дилеми: да снижат стандартите на обучение и практикуване, или да 
се изолират в луксозни частни практики? Да преподават и практикуват “чиста” фамилна терапия, или 
да разширят полето си на действие? Тези дилеми повдигат въпроса за границите на професията, 
съпоставянето й с психологическото семейно консултиране, обучението на родители и семейства, 
социалната работа със семейства и други сродни практически области. 

 
Family therapy, like the other approaches in the psychotherapeutic practice, is an attractive career for 
psychology graduates. Their training in this new to Bulgaria applied discipline is conducted accordinf to the 
standards of the European Family Therapy Association (EFTA). This training is a considerable challenge for 
several reasons. On one hand, this is a formative training, requiring change of the attitude towards professional 
language and theory, and integration of personal experience and style. On the other hand, a major part of the 
training – the supervision of the clinical practice can contribute to the psychotherapeutic formation only if it is 
conducted in clinical and consulting services with a particular organisational culture, still rare in Bulgaria. This 
contradiction raises a serious dilemma: to lower the standards of training and practicing, or to isolate family 
therapy as a luxury private practice? To train and practice “pure” systemic family therapy, or to extend the 
focus? This dilemma brings to life the issue of  family therapy’s boundaries: how it relates to psychological 
counseling of families, parent and family training, social work with families, and other relevant areas of practice. 
 
 

Системната фамилна терапия е съвременно психотерапевтично направление, 
насочено към използване на ресурсите на семейната система за преодоляване на клинични 
симптоми, проблемно поведение или друг вид прояви на страдание на индивида. То е 
представено от школи като трансгенерационната, стратегическата, структурната, системната 
Миланска и пост-Миланска, както и от разказвателните подходи. Практиката на всеки 
фамилен терапевт се определя от уникалния му стил, който обикновено включва елементи от 
няколко школи в рамките на един основен подход. Затова системното обучение по фамилна 
терапия обикновено включва изучаване, осмисляне и пробване на терапевтичните методи на 
основните школи, за да може терапевтът осъзнато да формира своя стил. Като всяко 
системно психотерапевтично обучение и това по фамилна терапия включва три основни 
компонента, представени приблизително поравно като брой часове: теория, интегриране на 
личен и професионален опит (лична терапия или участие в групи за личен опит), клинична 
практика под супервизия. Предпочитана форма в последния компонент е директната 
супервизия – супервизорът присъства по време на сесията в стаята или чрез видеовръзка, и 
периодично дава в подходяща за пред семейството форма идеи и насоки на обучаващия се 
терапевт.  Без баланс между тези три  компонента не може да се говори за обучение по 
фамилна терапия.  



Отговарящо на тези условия обучение започна да се провежда в България приблизително от 
1989 г., в началото от гост-обучители. Група от 12 професионалисти – психиатри и клинични 
психолози, беше обучена от екип на университета в Лунд, Швеция, по стандартите, приети 
от правителството на Швеция. От 1981 г. един от пионерите на фамилната терапия в света – 
д-р Джордж Василиу – тогава Директор на Атинския институт „Антропос” и Председател на 
Световната асоциация по социална психиатрия, обучава в системна фамилна терапия 
българска група, членовете на която дотогава са работили като групови терапевти – между 
които Тома Томов, Давид Иерохам, Румен Георгиев, Женя Георгиева. Последните двама – 
Румен и Женя Георгиеви, членове на тук представяната асоциация, през 1994 г. основават 
тренинг-институт и започват обучителна програма по фамилна терапия, супервизирана от 
Атинския институт „Антропос”. Тази програма е одобрена като отговаряща на всички 
изисквания на Камарата на тренинг институтите към Европейската асоциация по фамилна 
терапия. Тя включва 4-годишно обучение. Специфично за нея е креативното комбиниране на 
елементи на арт-терапия, психодрама, Ериксонианска хипноза при фамилна терапия на 
семейства и брачна терапия на двойки.             
От 1995 започна обучението на фамилни терапевти в магистърската програма на Нов 
български университет, която беше развита съвместно с Института по фамилна терапия в 
Лондон с любезното спонсорство на Британски съвет – София. Тя отговаря на стандартите за 
обучение на Британската и на Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA).  
През 1998 г. беше създадена Българската асоциация по фамилна терапия (БАФТ). Тя е 
професионално сдружение, което утвърждава и следи за спазването  на стандартите за 
обучение и практикуване на фамилна терапия. В момента има 45 членове, от които 29 са 
сертифицирани фамилни терапевти; 10 са положили успешно практически изпит пред 
външни екзаменатори от ИФТ и клиника Тависток – Лондон, в момента подготвят 
магистърски тези и останалите 6 са в процес на обучение с минимум две успешно завършени 
години. БАФТ е национална организация, в нея членуват хора от цялата страна. Тя е 
колективен член на Българската асоциация по психотерапия и психологическо консултиране 
и на Европейската асоциация по фамилна терапия, което означава, че нейните стандарти са 
съобразени със стандартите на тези две организации (по отношение на EFTA това е условие 
за приемане).  
Минималните стандарти за обучение, приети от  БАФТ, са: минимум 250 часа 
специализирана теория,  минимум 250 часа лична терапия/група за личен опит и минимум 
150 часа супервизия на клинична практика. Програмите обикновено включват по-голям брой 
часове за супервизия (около 300 - 400) в зависимост от това дали се работи индивидуално 
или в екип.   
Минималните стандарти за запазване на придобитата професионална квалификация са: 
терапевтът да практикува поне 30 сесии годишно, спазвайки правилата за провеждането им 
(наличие на терапевтичен договор и връзка, системна формулировка и интервенции, 
документация, супервизия и др.). Терапевтът трябва да супервизира своята клинична работа 
поне веднъж на два месеца и да има поне 10 часа годишно грижа за поддържане и 
повишаване на квалификацията си чрез участие в семинари, конференции и конгреси. Това 
са и условията, за да поддържа терапевтът членството си в БАФТ. 
Развитието на обучението и практиката на фамилната терапия в България за този 15-годишен 
период доведоха до излизане от пионерската фаза и до сблъскването със сериозни 
професионални дилеми.  
Първата е свързана с обучението. То е след минимум бакалавърска степен в областта на 
помагащите професии и е отворено за психолози, лекари, социални работници, педагози. 
Това означава, че в началото на обучението групите се формират от хора с разнообразен 



професионален опит и обучение, с различни нагласи и умения за използване на езика и 
общуването, с различна степен на себерефлексия и запознатост с етичните норми за 
интервенции в човешкото поведение и отношения.   
Както и другите психотерапевтични практики, фамилната терапия е привлекателна кариера 
за психолозите. Това е видно от състава на БАФТ: 

Професия Брой Процент 
Психолози 27 60% 
Психиатри 10 22.2% 
Социални работници 4 8.9% 
Лекари с друга специалност 3 6.7% 
Педагози 1 2.2% 

 Тенденцията през годините е да намаляват лекарите, желаещи да се обучават, и да се 
увеличава броят на психолозите, достигайки за последния випуск на програмата в НБУ до 
75%. От една страна, това е позитивно, защото помага за поддържане на качеството на 
академичното обучение: това са хора, запознати с основните психологически теории за 
развитието, функционирането и нарушенията в човешката психика и отношения. Те са 
обучени да ползват професионален език, да четат и да пишат професионално. Специфичните 
проблеми, които възникват, са свързани с много доброто теоретично информиране на 
студентите, което не е интегрирано с техния личен опит или практика. В резултат на това се 
наблюдават редица феномени, които формиращото психотерапевтично обучение трябва да 
преодолее. 
Един от тях е свързан с използването на професионалния език. Сблъскваме се със стил на 
смесване и равнопоставяне на наблюдение и интерпретации от различни теоретични школи и 
от здравия разум, които свободно преминават в квалификации и етикети. Често подобно 
използване на езика има качеството на злоупотреба с властта на научната терминология. 
Дисциплината да се отдели наблюдението върху феномените на човешкото поведение и 
общуване от тяхната интерпретация в определена теоретична школа; дисциплината това да 
става като средство за прилагане на определен терапевтичен метод, а не като начин за 
класифициране или осъждане на хората, са аспекти от терапевтичното поведение, които се 
оказват особено трудни за хората,  преминали изцяло теоретично обучение по психология.  
Другият феномен е свързан с мисленето за психотерапията по два крайни начина – или като 
за технология, която трябва да бъде усвоена, без да се ангажира личността на терапевта, или 
като личностово умение, харизма, едва ли не вродена и ненуждаеща се от обучение. Първият 
начин на мислене е по-често застъпен при хората с такова психологическо образование, 
което задълбочава, вместо да преодолее разцепването между личен и професионален живот, 
така характерен за висшето образование в България като цяло. Това води често до съпротиви 
да се участва в модулите по лична терапия/група за личен опит, изключително трудно 
публично докосване до себе си в контекста на професионалното развитие и подмяна на 
себерефлексията и спонтанността с дълги тиради професионална терминология. Това се 
случва и при разговор с колеги, и при разговор с клиенти.  Усилията ни в тези случаи са 
насочени към формирането на терапевтично поведение, в което използването на 
терапевтични техники е подчинено на осмисления и включващ високо ниво на 
себерефлексия анализ на терапевтичния процес във всеки момент от терапевтичната сесия. 
И двете ключови умения – дисциплинираното подчиняване на обясненията на специфичния 
терапевтичен метод (зад който стои специфична теория и терминология) и рефлексивното 
практикуване в контекст се подготвят от специални упражнения и писмени задачи, но 
истински се изработват чрез метода на супервизията. Това важи и за останалите 
професионални психотерапевтични умения. Това прави практиката под супервизия основен 



фокус на обучението по фамилна терапия. Тук се сблъскваме с нова трудност – не може 
студентите да формират професионализъм, ако практиката им е в институция, която няма 
терапевтична организационна култура. Това понятие според нас включва поне няколко 
компонента: първенство на интересите и потребностите на клиента над интересите на 
институцията или отделни професии, екипна организация на труда, партиципативно 
управление, отношения между членовете на персонала, които са изоморфни на отношенията 
терапевт – клиент, поносимост към публичност (фамилната терапия е до голяма степен 
публична), практикуване в мрежа с други институции, достатъчно пространство за 
супервизия и поддържане на собствената квалификация.   
Очевидно е, че подобна организационна култура е чужда на повечето здравни и други 
институции и че развитието й не е нито лека, нито бързо изпълнима задача. Формите на 
финансиране на психотерапевтичната практика, съществуващи в момента, още повече я 
усложняват. Тогава какво да правят фамилните терапевти? Да се откажат да практикуват 
фамилна терапия и да приложат наученото в рамките на предишните си професии? Някои 
колеги, особено в държавните институции, избират този вариант. Други започват групова 
или индивидуална частна фамилнотерапевтична практика в специално формирани за целта 
служби – центрове за семейна терапия. Този вариант позволява най-лесното поддържане на 
стандартите на практикуване, поне в началото, изграждане на адекватна организационна 
култура и възможност за обучение на специализанти.  Опасността е от постепенно затваряне 
и превръщане в луксозни, откъснати от мрежата на здравеопазването и социалното дело, 
невградени в общността практики, които разчитат на малък брой платежоспособни клиенти. 
Опитът ни показва, че затварянето на службата за работа в мрежа  и практикуването само на 
един метод в нея често лишава екипа или професионалиста от обратна връзка и потребността 
от развитие, супервизия, спазване на качеството на обслужване, себерефлексията започват 
рязко да спадат, нараства опасността от неетична практика и злоупотреба с потребностите на 
клиентите.      
 Третият, най-труден за прокарване и отстояване път, е този на вписване на фамилните 
терапевти и супервизираната учебна практика в институции, които имат по-широка работна 
задача и в които фамилните терапевти работят в екип с лекари, социални работници, сестри, 
педагози и т.н. Позитивното в този начин на практикуване е, че фамилните терапевти 
непрекъснато се сблъскват с границите на метода си, научават се да го отстояват и правят 
публичен, да го съотнасят и съчетават с другите методи и форми на лечение. Подобна 
практика е много развиваща за самите фамилни терапевти. Тя позволява да се разшири 
полето на практикуване на фамилната терапия, без да се губи реална представа и скромност 
относно ограниченията й. Освен това така тя обогатява другите практики. Например методът 
“семейна конференция по случай”, прилаган рутинно от социалните работници и сестрите в 
Западна Европа, САЩ и Австралия (обсъждане  на конкретен случай и разпределение на 
отговорностите и интервенциите между всички ангажирани със случая професионалисти, 
семейни членове, близки и самия клиент, ако е в състояние да участва), беше въведен в 
редица служби от фамилните терапевти. Нашите екипи от специализанти и супервизори 
започнаха да организират подобни срещи в службите, в дома на клиента, в училище. 
Постепенно този метод беше оценен и страхът от публичността, смайването как така ще се 
обсъжда открито всичко със семейството и самия клиент и други подобни тревоги отстъпиха 
пред очевидните доказателства за ефективност. Работата на екипа за семейна терапия към 
Детския център за психично здраве в Русе е един добър пример за удържане на стандарти и 
работа в мрежа в общинска институция. За съжаление засега подобно развитие е възможно 
само в рамките на учебната практика, тъй като специализантите могат да работят в екип 
срещу ниско или никакво заплащане. Липсата на възможност за ползване на фондове на 



здравеопазването или социални грижи за заплащане на фамилната терапия ограничава 
нейното внедряване в публичните служби, предоставящи здравни и социални услуги, и я 
тласка по пътя на изолиране в малки частни практики. Това ограничава изключително много 
прилагането й в сферата на закрила на детето, където би могла да доведе до развитие на по-
рефлексивна социална практика, избягваща грешките на други страни.  
 Въпреки трудностите отстояването на фамилната терапия като част от мрежата за 
услуги в областта на човешките отношения позволява да се очертаят нейните граници. Това е 
така, защото съвременното разбиране на фамилната терапия за границите, особено в рамките 
на постмодерните подходи (1), е като за място на среща, свързване и диалог, а не като за 
бариера, разделяне. Все още не може да се говори за ясни граници между практикуването на 
фамилна терапия и твърде сродните дисциплини (които са в още по-зачатъчен вид от нея и в 
този смисъл още водим диалог със себе си), но започваме да имаме някои знаци за 
очертаване на връзки и различия.    
 Така психологическото консултиране на семейства, психоедюкативните методи, 
обучението в родителски умения добре се вписват като част от  фамилната терапия, но могат 
да се прилагат и отделно. Границата се очертава от няколко параметъра:  
Позиция на терапевта и специфика на терапевтичната връзка – фамилната терапия 
предполага терапевтът да е повече в партньорска позиция, воден от потребностите на 
семейството и тяхната промяна, терапевтичната връзка е централна и непрекъснато се държи 
сметка за процесите й, поведението на терапевта се определя от динамиката на процесното 
ниво по време на сесията; при консултирането и обучението професионалистът е повече в 
ролята на експерт, задачите му са по-ясни и ограничени във времето и процесите на 
терапевтичната връзка не са предмет на рефлексия, ако не пречат на задачите. Като че ли 
консултирането и обучението на семейства не поставят толкова остро изискването за добро 
его-функциониране на клиентите и за висока степен на себерефлексия на професионалиста. 
Често пъти професионалистът и семейството се структурират от самия метод, както е при 
психоедюкативните програми, които спазват определени стъпки.   
Цели и задачи – при терапията се цели промяна на по-устойчиви блокиращи кръгове на 
поведение и взаимоотношения, докато консултирането и обучението имат за цел да решат 
определен проблем, да формират определено умение.   Като правило обучението и 
консултирането са по-краткосрочни и структурирани. Често са свързани с преодоляване на 
нормативни кризи в живота на семейството (раждане на дете, тръгване на детето на училище, 
юношество) или кризи свързани с определени събития (болест, смърт, ново обкръжение, 
внезапни загуби, развод, втори брак). Терапията в тези случаи е показана, ако справянето с 
кризата е довело до по-трайни патологични взаимоотношения, които не се повлияват от 
консултиране и обучение. 
Терапията е повече работа на ниво смисъл и процес. Консултирането и обучението са повече 
работа на ниво съдържание и действие. 
Очевидно е, че тези разлики предполагат далеч по-дълготрайно и задълбочено формиране на 
фамилните терапевти в сравнение с останалите професионалисти. 
Границата по отношение на социалната работа със семейства е по-ясно очертана поради 
факта, че развитието й беше стимулирано значително от прилагането на Закона за закрила на 
детето.  Основната разлика е, че социалната работа е работа в реалността, асистиране на 
семействата да се справят с конкретни проблеми в конкретни ситуации, докато фамилната 
терапия е работа в изкуствено създадена, терапевтична ситуация, която стимулира ресурсите, 
фантазиите, осмислянето, способността на семейството да проиграва, като презумпцията е, 
че семейството има потенциал да пренесе този опит в реалността на живеенето си. Там, 
където това е невъзможно – семействата са в тежка криза, блокирани от различни социални и 



психологически фактори, само социалната работа остава възможна. Там, където семейството 
има психологически ресурси, двата метода могат да се съчетават в рамките на екипна работа.  
Друга разлика е, че основна позиция на социалния работник при работа със семейства, 
особено в рамките на закрила на детето или друг вид семейно насилие, е упражняване на 
социален контрол. Тя е много различна, но допълваща и необходима за позицията на 
семейния терапевт, защото го освобождава да остане в партньорска роля. Друга важна 
позиция, която социалният работник, но не и фамилният терапевт изпълнява, е позицията да 
предоставя себе си като “его-заместител” за клиенти, които поради шок или психична болест 
нямат достатъчно добро его-функциониране, което да им позволи да се справят 
самостоятелно с предизвикателствата на живеенето в общество. В тези случаи социалният 
работник често присъства на фамилни сесии редом със своя клиент и ако е необходимо, 
говори от негово име и с негово съгласие. Социалната работа със семейства и фамилната 
терапия са комплементарни, допълващи се методи, които в някои области задължително се 
прилагат съвместно в рамките на екипна работа. 
Все още твърде малко знаем, но започваме да се сблъскваме и с границите между фамилната 
терапия и консултирането на семеен бизнес. Твърде често семейните и бизнес отношенията 
са преплетени в здрав патологичен възел, който трудно може да бъде формулиран ясно като 
проблем само на едните или другите ролеви отношения. Засега това се решава чрез преход на 
фамилния терапевт от едната позиция в другата, но вероятно скоро консултирането на 
семейния бизнес ще стане достатъчно обособено, за да можем да влезем в диалог с него.   
В заключение можем да кажем, че развитието на фамилната терапия в България е сериозно 
предизвикателство, което изисква непрекъснати дискусии и сътрудничество с другите 
приложни професии в областта на човешките отношения. Членовете на БАФТ имат 
амбицията да поддържат тази позиция, колкото и трудна да е тя, вместо да развиват 
фамилната терапия в съперничество и противопоставяне. 
 



ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ 
ПРЕЖИВЕЛИ СИТУАЦИИ НА БЕДСТВИЕ 

 
Енева Йорданка  

Гл. ас – Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
 
Добрите социални практики за преодоляване на последствията от бедствия (природни - земетресение, 
наводнение, гръмотевична буря и др. и бедствия, предизвикани от човека - производствена авария, 
заразяване с опасни вещества, катастрофа, пожар, атентат, насилие, военни конфликти и др.) 
включват психологическата помощ и подкрепа като неотменна част от грижите за здравето и 
непосредственото оцеляване на човека. През последните петнадесет години тя се наложи като един от 
най-бързо развиващите се клонове на практическата психология. 
Целта на доклада е да покаже ролята и същността на психологическата помощ и подкрепа в ситуации 
на бедствие. Акцентът е върху прилагането и към едни от най-уязвимите групи – децата и юношите. 
Докладът включва  както успешните в теорията и практиката стратегии на психологическо 
въздействие в условията на бедствена ситуация, така и личния опит на автора за оказване на 
психологическа помощ и подкрепа сред ученици и учители, преживели травмиращо събитие - април, 
2004 година. 
Ключови думи: психологическа помощ и подкрепа, бедствие, стратегии за справяне. 
 
Good social practices for overcoming the consequences of disasters (natural disasters like earthquake, flood, 
thunder storm, etc. and crises caused by human acts such as manufacturing damage, poisoning with toxic 
substances, accident, fire, acts of terrorism, violence, war, conflicts, etc.) include psychological help and 
support as an inevitable part of the health care and immediate survival of the person. Throughout the last 15 
years it has been established as one of the most rapidly developing braches of practical psychology.  
The aim of the report is to reveal the role and essence of psychological help and support in situations of 
disaster. The emphasis is on applying it to one of the most vulnerable groups – children and young people. 
The paper includes strategies of psychological influence in the conditions of a disastrous situation that are 
successful both in theory and in practice. In addition the report covers the personal experience of the author 
for providing psychological help and support among pupils and teachers who have been affected by a 
traumatic even in April 2004. 
Key words: psychological help and support, disaster, strategies for coping   
 
Кризисна психологическа интервенция: 

Като дейност насочена към преодоляване последиците от преживяването на 
бедствие, кризисната психологическа интервенция се налага успоредно с дейността на 
медицинските и спасителни екипи, доброволните отряди на Червения кръст и Червения 
полумесец, специализираните държавни структури за защита на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи и други, като не изземва, а допълва системата от 
неотложни грижи за пострадалите. Като синоними в специализирания печат са познати 
още термините психологическа помощ и подкрепа в ситуации на бедствие и 
психосоциални програми за ранна интервенция в ситуации на бедствие. 

Все още не съществува единна теория или конкретен модел за кризисна 
психологическа интервенция. На базата на добри социални практики и чрез работата по 
конкретни случаи в различни държави се оказва, че е необходима, още в първите минути и 
часове след травмиращото събитие, наред с оказването на физическата и материална 
подкрепа на населението.   

Според Соловейчик  (2002) тя е метод за оказване на психологическа помощ на 
човек, намиращ се в състояние на криза. Ehly (1986) я определя още като спешна, 
незабавна първа помощ, насочена към умственото здраве на човека. Смята се, че 
кризисната психологическа интервенция осигурява ефективна подкрепа на “първа линия” 
на жертвите на различни видове критични събития и по специално на силни стресори, 
които могат да доведат до психична травма (Everly, Flanery and Mitchel,2000). Основната 
цел на кризисната психологическа интервенция е реорганизация на поведението на 
човека, неговите чувства, действия и мисли в конструктивен план. Подцелите й според 
Соловейчик (2002) са: стабилизиране или прекъсване на нарастващия дистрес в резултат 



на критичното събитие, смекчаване на острите симптоми на дистрес, шок и паника, 
възстановяване на адаптивното, независимо функциониране на човека от преди началото 
на трагедията, предпазване от по-нататъшно негативно въздействие на травмата и 
насочване към специализирана професионална помощ при необходимост. Задачите на 
кризисната психологическа интервенция се свързват с организация на времето и 
пространството за провеждане на психологическа работа, създаване на атмосфера на 
доверие с акцент на междуличностния контакт, осигуряване на социална и емоционална 
подкрепа. Обект на работата при оказване на кризисна психологическа интервенция е 
психическото състояние на човека, актуалните и непосредствените му проблеми, а не 
формирането на неговата личност. Това е и  едно от основните различия между 
кризисната психологическа интервенция и психотерапията. 

В частност психологическата помощ и подкрепа все повече се налага, поради 
естеството на преживяното. В себе си съчетава теорията и практиката на успешните 
модели за поведение. Терминът е получил популярност сред Международната федерация 
на Червения кръст и Червения полумесец чрез създаването на Международен федеративен 
център за психологическа подкрепа през 1993 година (International Federation Reference 
Centre for Psychological Support). Той предполага бърза емоционална подкрепа на базата на 
споделяне, даване, успокояване, облекчаване и съпреживяване на трагичния опит на 
оцелелите. Основната задача на психологическата помощ и подкрепа е да се намалят 
възможно най-бързо (още през първите минути и часове) параметрите на преживяване на 
психически състояния на паника, шок, ужас, страх и тревожност, чувство за вина и 
съмнения, които обикновено стават причина за неадекватен и нерационален отговор на 
ситуацията  и водят до дезорганизация в поведението. Впоследствие задачите и се 
свързват с редукция на реакциите на човека към бедствието, оказване на консултативна, 
терапевтична и профилактична помощ.  

В практико-приложен аспект описаното беше реализирано в работата по конкретен 
случай – “Лим -2004”(обръщане на автобус в река с общо 32 деца, 10, от които починали). 
Бедствия: 

Трагичните събития в световен мащаб през последните години налагат обединяване 
на усилията на специалисти от различни области за справяне с последствията от тях. През 
последните 15 – 20 години все повече нарастват и изследванията за отражението на 
бедствието върху психиката на човека. Тази тенденция в рамките на приложната 
психология е провокирана от необходимостта за създаване на адекватни психосоциални 
програми в помощ на пострадалите. 
 
Все още не съществува единна 
дефиниция на термина «бедствие». 
От психологична гледна точка той 
може да се определи като поява на 
травмиращо събитие, което 
нарушава ефективното и адаптивно 
поведение на човека. Съществуват 
множество класификации за 
бедствията. Световните тенденции 
са те да бъдат обособени в две 
големи групи: природни бедствия и 
бедствия, предизвикани от човека. 
Най-общо те могат да се онагледят 
по следния начин: 

 
 
 



 
 
Възрастово обусловени реакции на децата и юношите в ситуации на бедствие: 

Реакциите към преживяването на ситуации на бедствие могат да се появят веднага 
или дни, седмици, дори месеци и години по-късно. Те имат индивидуална специфика и 
зависят от включеността на детето в събитието (директно или индиректно), от обсега и 
размера на бедствието, от тежестта на травмиращото преживяване, от личността на детето, 
от етапа на когнитивното му развитие, от характеристиките на стила му за справяне, от 
миналия опит и най-вече от оказаната му подкрепа във физически и психически план. 

В специализираната литература през последните години много автори (Попов, 2003, 
Енева, 2004, Cohen, 2000, DeWolfe, 2000, Ehrenreich, 2001, Pynoons, 1988 и др.)  се 
насочват към изследване реакциите на децата към ситуации на бедствие. Общото между 
тях е, че дават информация за състоянието им във физически, емоционален, когнитивен, 
поведенчески и междуличностен план.  

 Психологията разполага с различни периодизации на детското развитие. Те описват 
специфичните психически новообразувания в личността на детето. Познаването им е 
важно, защото дава възможност за оценка на това кои реакции са типични за възрастта, 
кои са естествен отговор на преживяното и кои са патологични и изискват  
професионалната намеса на специалист. 
 
Реакциите в ситуации на бедствие за ранна детска възраст са: 

• продължителен плач, пищене, вик; 
• отказ да поеме храна; 
• изпускане по малка и голяма нужда; 
• проблеми със съня; 
• треперене; 
• соматична симптоматика (трудно 

установими болки); 

• страх свързан с появата на силни 
дразнители (шум, светлина, усещане на 
физически дискомфорт); 

• страх от непознати лица; 
• страх да остават сами; 
• страх от тъмното; 
• страх от животни. 

 
Реакциите в ситуация на бедствие за предучилищна възраст са: 

• плачливост; 
• страх – страх от раздяла («Кой ще се грижи 

за мене?»), страх за собствения живот, 
страх от тъмното, страх от чудовища или 
животни; 

• тревожност; 
• безпомощност и пасивност; 
• соматични оплаквания (болки в главата, 

корема, замайване, повръщане, изтръпване 
и др.) 

• разстройства на съня, трудно заспиване, 
поява на кошмари; 

• разстройства в апетита; 
• регресивно поведение (поведение типично 

за по-малките деца – нощно напикаване, 
смучене на палеца, вкопчване в родителите, 
хленчене, моторна неловкост и др.); 

• изостряне на когнитивните дефиците – 
неточности във възприятията, 
дезориентация във времето и 
пространството, нарушена концентрация, 
проблеми с паметта, не разбиране на 
причинно-следствените връзки; 

• поява на чувство за вина; 
• нарушения в говора и езиковата система – 

мутизъм, заекване, неточна артикулация на 
звуковете, ограничен запас от думи-трудно 
идентифицират своите емоции и чувства; 
аграматизъм; 

• необоснована смяна в настроението; 
• изолация, затваряне в себе си или силно 

подчертано желание за общуване; 
• желание за преразказване на случилото се; 
• моторно възпроизвеждане на преживяното в 

игрите; 
• нежелание да напускат дома и семейството. 

 
 
Реакциите в ситуация на бедствие  за начална училищна възраст са: 

• силен страх за собствения живот и 
безопасността на другите; 

• плачливост; 
• соматични оплаквания (главоболие, 

проблеми в стомашно-чревния тракт и др); 

• вглеждане и детайлизиране във видяното и 
чутото; 

• изпитване на чувство за срам и вина; 
• дефицити във вниманието и паметта, 

невъзможност за концентрация; 



• разстройство на съня, поява на кошмари; 
• спад на апетита; 
• невротична симптоматика (тикове, гризане 

на ноктите, невротично заекване, мутизъм); 
• смущения във вегетативната нервна система 

(сърцебиене, обилно потене, изчервяване и 
др.); 

• силна тревожност пред неизвестността; 
• поява на печал и тъга; 
• депресия; 
• натрапливи мисли за жертвите и техните 

семейства; 
• специфични страхове, провокирани от 

предмети напомнящи събитието; 
• свръхчувствителност към зрителни, слухови 

и обонятелни дразнители; 

• апатия, намалена активност, социална 
изолация; 

• хиперактивност и психична възбудимост; 
• регресивно поведение; 
• раздразнителност, гневни избухвания, 

агресивни прояви; 
• отказ да посещава училище и спад в 

постиженията; 
• конфликтност в клас; 
• загуба на интерес към любими занимания 

(спорт, хоби, игри); 
• отчаяние; 
• ритуално възпроизвеждане на преживяното 

чрез играта, разказ, преразказ, рисунка и 
текст (описание); 

• безпокойство да не притеснят родителите с 
личните си тревоги, «маскиране на емоции 
и чувства». 

 
Реакциите в ситуация на бедствие  за средна училищна възраст са: 

• възможно преживяване на паника и ужас; 
• емоционално и двигателно вцепенение; 
• психическа възбудимост; 
• крайна тъга и печал; 
• обезвереност; 
• депресия; 
• усещане на безсилие;  
• дезориентация във времето и 

пространството; 
• соматични оплаквания; 
• вегетативни нарушения; 
• чувство за вина и притеснение от оценката 

на околните; 
• затваряне в себе си; 
• незачитане авторитета на родителите; 

• конфликтност, раздразнителност, 
възмущение, неподчинение; 

• склонност към агресия и престъпни прояви 
(разрушения и кражби); 

• поява на желание за мъст; 
• злоупотреба с вещества, наркотици, цигари, 

алкохол; 
• поява на фобии, натрапливи мисли, 

свързани със случилото се; 
• бягство от училище и от дома; 
• суицидни мисли; 
• спад в успеха; 
• преждевременно съзряване и влизане в 

света на възрастните. 

 
Реакциите в ситуация на бедствие  за горна училищна възраст са: 

• соматични и вегетативни оплаквания; 
• смущения в съня и апетита; 
• страх и тревога, безпокойство по отношение 

на сигурността на себе си и значимите 
други; 

• депресия; 
• дезорганизация; 
• предразположеност към инциденти; 
• лоша концентрация; 
• ретроспективни спомени за случилото се; 
• избягване на всичко, което напомня за 

трагедията; 
• емоционално вцепенение; 

• агресивно поведение, желание за мъст; 
конфликтност; 

• загуба на чувството за контрол и 
отговорност; 

• загуба на чувството за индивидуалност и 
идентичност; 

• суицидни мисли; 
• злоупотреба с вещества, наркотици, цигари, 

алкохол; 
• сексуална злоупотреба; 
• спад в успеха, бягство от училище; 
• силно занижена самооценка; 
• загуба на надеждата за безоблачно бъдеще. 

 
Описаните реакции се приемат за нормален, естествен отговор при преживяване  на 

бедствие. Познаването им е наложително от гледна точка предотвратяването на 
патологичните изменения в психиката на детето, като има и отношение към 
превантивната страна в прилагането на кризисна психологическа интервенция. 
Възрастовата специфика от своя страна е необходима най-вече при избора на стратегии за 
справяне след преживяване на травматично събитие. По време на работата с децата от гр. 
Свищов (“Лим -2004”), бяха констатирани реакции към травмата като изброените по-горе, 



което позволи диференциране на случаите и използване на индивидуален подход в 
дейностите по преодоляване последствията от преживяното.  
 
Стратегия за справяне: 

При децата от ранна детска възраст е необходимо да се поддържа режима на детето, 
свързан с храненето и съня, да се задоволяват неговите основни нужди. Добре е да се 
избягва разделянето с майката (родителите) за продължително време. Възможна е 
временна регресия в поведението. Важно е да се поддържа спокойна атмосфера в 
присъствието на детето, да се говори за събитието епизодично и кратко, с прости думи, да 
се дават примери във вид на игра. Децата от предучилищна възраст изискват изслушване и 
поощряване. Необходимо им е време, за да се справят със страховете си. Затова  трябва да 
се даде възможност на детето да назове силните чувства и емоции, които изпитва. 
Промените в поведението са очаквани. При продължителното им задържане може 
деликатно да се въведат ограничения. Разделите с детето са нежелателни. Важно е да се 
избягва и повторното му излагане на травмата чрез медиите. Ако то е попаднало на 
снимки или гледа телевизия е добре да се попита “ Плашат ли те тези снимки? Какво 
мислиш за това?”. Отново е добре да се увери детето, че е на сигурно място и че много 
хора се грижат за неговата безопасност като в детайли се опише дейността на различните 
екипи и служби. Същото важи и за децата от училищна възраст. Необходимо е търпеливо 
изслушване на  разказите им за събитието. Възрастните трябва да уважават техните 
страхове и да им оставят време. Особено важно е обяснението, че реакциите към 
бедствието са нормални. При децата от тази възраст повторното излагане на събитието 
чрез медиите е възможно, но тогава е добре да се говори за чувства и емоции, н-р “Много 
ми е мъчно за всички тези хора и техните семейства”, “Как се чувстваш ти? Какво 
изпитваш? и т.н”. На юношите е добре да се осигури възможност да говорят с всеки член 
от семейството, да прекарват повече време със своите приятели и съученици, да се 
включат в дейности, в които се чувстват добре – спорт, хоби, срещи и др.  

Основните насоки за прилагане на кризисна психологическа интервенция за деца и 
юноши в ситуации на бедствие се свързват с: установяване на сигурност и безопасност за 
децата и юношите, задоволяване на основните им нужди( от вода, храна, подслон, дрехи и 
др.), осигуряване на добра емоционална подкрепа - изразяване на емоции и чувства чрез 
използване на експресивни техники (вербални и невербални), уверение за мерките, които 
предприема правителството и специализираните служби – полицията, пожарната, 
спасителните отряди, червения кръст, спешна медицинска помощ и други за тяхната 
безопасност, проява на честност към децата относно това, което се е случило чрез 
осигуряване на точна информация (тя трябва да е подходяща за техните години, като най-
малките деца могат да се предпазят, защото когнитивното им познание е недостатъчно да 
разберат винаги случилото се). Децата пренасят върху себе си страха и тревожността на 
възрастните, затова пред тях е важна демонстрация на спокойствие. Осигуряването на 
дейности, водещи до редукция на психическото напрежение е ключов момент за справяне 
с последиците от преживяното.  
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В публикацията се споделя консултантски опит в условията на армията.Опитът се отнася до 
полезността на екипното психологично консултиране в специфичните условия на армейската среда, а 
именно: дефицит на време (особено в учебните бази) и допълнително стеснена метарамка на 
личността (поради строгите правила, регулиращи поведението в казармата). 
Прилаганата екипна консултция предполага едновременно участие на двама или повече психолози–
консултанти, които споделят с клиента своите различни гледни точки относно неговия проблем, 
задават му уточняващи въпроси, водят помежду си диалог, оказващ  влияние върху състоянието на 
клиента. Установи се, че при провеждане на екипна консултация по-бързо и по-мащабно се 
разширява метарамката на клиента. Причината е в по-големия брой гледни точки за интерпретация 
на проблема. Това от своя страна разширява и улеснява достъпа на клиента до собствените му 
ресурси за справяне. В резултат на въздействието клиентът спонтанно достига до собствени варианти 
за решаване на проблема. Представени са няколко случая на екипно консултиране. Споделеният в 
разработката опит показва високата ефикасност и приложимостта на екипния подход в 
психологичното консултиране в  армията. 
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In this publication consulting experience in the army is shared. The experience refers to the usefulness of the 
team psychological consultation in the specific conditions in the Army – namely: back of time (especially in 
the education bases) and additionally limited  metaframe of personality (because of the strict rules which 
regulate behavior in the barracks). The applied team consultation  suggests simultaneous participation  of 
two or more psychologists – consultations who share with their client different points of view about his prob-
lem, ask him specific questions, talk to him and try to influence him. It has been established that in conduct-
ing a team consultation the metaframe of the client is expanded more quickly. The reason for this lies in the 
variety of viewpoints for interpreting the problem. One the one hand this  expands and enables the client’s 
access to his own resources for coping with the situation. Finally the client spontaneously finds his own ways 
of solving the problem as a result of the influence by psychologists. Here are some cases of team consultation. 
This shared experience shows high effectiveness and application of team approach in psychological consulta-
tion in the army. 
 

Многообразието на чисто човешки проблеми от душевен характер сред 
военнослужещите провокира и многообразие на психологичните подходи за помагане. 
Прави впечатление, че екипното консултиране рядко е обект на  теоретични разработки и 
изследвания. Настоящата публикация е за приложението на този подход в армейски 
условия, а също и за обогатяването му с нови идеи. 
Споделеният тук опит е вдъхновен в голяма степен от работата на известните финландски 
психотерапевти Бен Фурман (Ben Furman) и Тапани Ахола (Tapani Ahola), работещи в 
областта на терапия, фокусирана към решения (SFT). Става дума за идеята пациентът да 
присъства/участва в тренинговата зала при обсъждането на проблема му от група 
терапевти [1, с.22]. Няколко са обективните предпоставки, определящи този вид 
консултиране като подходящо за казармените условия. 

• Съществува дефицит на време, необходимо за провеждане на системна, 
продължителна психологична работа. Това обстоятелство изисква по-бързо да се постига 
желаната промяна. 

• Армейската среда регламентира строго поведението на личния състав чрез Устави 
и Правилници. Това предизвиква стесняване на психологичната рамка на функциониране 
на войника, което понякога провокира личностни проблеми. В такива случаи е подходящо 



разширяване на рамката с цел да се осигури достъп до по- голяма част от адаптационните 
ресурси. Участието на повече от един консултанти позволява това да стане за кратко 
време – посредством по-големия брой изложени гледни точки и варианти за справяне. 
Това увеличава свободата на избор на войника и го  улеснява при вземане на решение. 

В осъществяването на екипно психологично консултиране са приети като  ръководни  
три основни тези. 

 Хората притежават естествена способност да преодоляват трудностите и да 
решават проблемите си. Нещо повече, клиентът е най–добрият експерт в решаването на 
собствените си проблеми. Той разполага с необходимия потенциал за справяне и е нужно 
само да му се помогне да получи достъп до него. Обикновено не се дават готови рецепти - 
това дори е противопоказно. Човек може да поддържа и укрепва здравето си, в това число 
и психичното. Както казва Милтън Ериксон, нормалното поведение и израстването на 
човека са естествени процеси. Бихме добавили, че те са заложени в “софтуера“ на 
личността. 

 Терапевтите, според Фурман и Ахола, не правят терапия към пациента, те 
реализират рефлексии, благоприятни за конструиране на алтернативи, отварят вратата за 
нови гледни точки. Т.е., ролята на консултанта е да създаде условията, които осигуряват 
достъп на клиента до собствените ресурси. Както подчертава M.Eриксон, в 
психотерапията не променяш никого. Хората се променят сами. Необходимо е само да се 
зададе контекста, в който човек може да реагира спонтанно и да се променя. 

 За успешно протичане на сесията са необходими гъвкавост и находчивост 
на водещия/те, дори ако трябва да става дума и за абсурдни обяснения и/или изпълнения. 
Според Ериксон, гъвкавостта при формиране на хипотезите и при терапевтичното 
поведение е нужна, за да бъдат посрещнати уникалните нужди на всеки човек, а не да се 
прави опит той да бъде вместен в една хипотетична теория за човешкото поведение. 
Екипното участие на специалисти осигурява по-голяма гъвкавост най-малко по две 
причини: заради по-големия брой хипотези и гледни точки; заради по-големите 
възможности за следене на невербалните сигнали на клиента. 

Важно е да посочим, че тези основни положения  обогатяваме  с изкристализирали в 
дългогодишния ни опит и наложили се в практиката идеи. По този начин сесията става 
още по раздвижена и разширяваща метарамката на клиента, като в същото време се 
блокират старите шаблони, които поддържат проблема му. 

 
Основни моменти в процеса на екипно консултиране 

Сесията се води в уютен кабинет, който предразполага войника. Присъстват двама 
или повече консултанти. Сесията може да се отвори само от един консултант и след това 
да се присъедини  вторият. Възможно е и двамата да участват от самото начало. 

• С първите стъпки се осъществява присъединяване. Задават се уточняващи въпроси. 
• В подходящ момент започва кратък диалог между консултантите за проблема.  
• Позитивиране на проблема – войникът, който плаче за родителите и/или за 

приятелката си е хвален, защото това означава, че много ги обича. В друг случай се казва 
на войник, който трудно се адаптира, че е напълно нормален човек, щом усеща 
трудностите на казармата, тъй като казармата е наистина трудно място. 

• Когато е подходящо, се разказва случай,  подобен на този и вече разрешен.  
• В определен момент се задава въпрос на войника, как той смята да се справи с 

проблема си. Често отговорът е спонтанен и оригинален.  
• Следва съвместно обсъждане на решението, като с въпроси се стимулира войника 

да описва детайли от решението. В случай, че няма предложение за решение, съвместно се 
генерират и обсъждат общи идеи, в резултат на което той взема собствено решение. 

• Затваряне на сесията.  
• Проследяване на случаите. В рамките на една смяна (45 дни или 3 месеца) 

съществува ежедневна възможност за обратна информация – посредством връзка с 



командирите се наблюдава поведението на войника, а също и посредством периодични 
контролни срещи с него. След като бъдат разпределени в други поделения, се проследява 
състоянието им чрез психолозите по места.  

В екипната работа няма място за предубеждения относно регламентирани 
изисквания за работната ситуация. Всеки елемент от обстоятелствата и от опита на 
клиента може да бъде използван като предпоставка за постигане на желаната цел. 
Практиката показва, че в много случаи дори разиграване на спор между консултантите в 
присъствието на войника може да провокира положителна промяна в него. За напълно 
нормално се приема единият консултант да сподели несъгласие с мнението на другия в 
присъствието на войника. Опитът  показва, че това поведение в повечето случаи улеснява 
войника да стигне по-бързо до собствено решение. Най-често той не е пасивен слушател и 
спонтанно се намесва в разговора. Участвайки, “осветява” проблема в собственото си 
съзнание. Понякога дискутирането на проблема води до на пръв поглед парадоксален 
резултат – войникът стига до извода, че всъщност проблем не съществува. В редки случаи 
войникът си тръгва без да е взел конкретно решение, но е ориентиран и в процес на 
търсене – т.е., вече е “избягал“ от рамката на проблема. В тези случаи му се поставя задача 
да дойде, когато вземе решение. Това обикновено се случва на следващия ден. 

 
Описание на случаи 

Диалозите не са предадени в детайли, но съдържат версията на разговора. 
Първи случай. В отделение “Психолози” на УБ-Плевен е изпратен войник Т.Н., 

тревожен и агресивен, заради проблем с приятелката – съобщила му, че е бременна.  
Командирите не му разрешават отпуск, за да я види. Открито заявява, че може да посегне 
на живота си. Единият психолог (Т-1) започва разговор с него, а другият (T-2) води 
бележки. 
         Т-1. Какво точно се случи? 

Става ясно, че приятелката не е напълно сигурна в бременността си - 
единственият признак засега е закъснението на мензиса. Войникът споделя, че в 
отчаянието си е въэможно дори да се самоубие. Вторият психолог се включва в диалога. 
         Т-2. Понякога организмът на жената забавя менструацията. Причините за това могат 
да бъдат различни. Обичаш ли я? 
         В. Естествено. И затова ми идва да се гръмна. Тя е объркана и има нужда от мен сега, 
а аз не мога  да съм до нея. 

   Т-2 (към Т-1). Не ти ли се струва, че той не я обича? 
   В. Не е вярно! Обичам я! 

          Т-1. И затова си готов да я изоставиш в момент, когато и е трудно и има голяма 
нужда от подкрепата ти, макар от разстояние? 

   В. Няма да я изоставя. 
   Т-1. Като се самоубиеш, не я ли изоставяш? (Войникът гледа смутено.) 

Т-2 (към Т-1). Вероятно я обича, но не достатъчно. Или се заблуждава, че я обича. 
          Т-1. Може би. Възможно е да не разбира значението на думата “любов”. 

    Т-2. Сигурно. (Обръща се към войника) Какво е за теб любовта? 
    В. Ами… не знам, не съм мислил…  
    Т-1 (към Т-2). Права си. Той не знае какво е любов! 

           Т-2.  Разбрах го още когато каза, че е готов да се самоубие, т.е., да я изостави. 
Войникът е объркан. Обяснява, че всъщност не би се самоубил, но в това 

състояние може да пребие някого. 
           Т-1 (към Т-1). Той може би не знае, че ако удари някого, могат да го съдят и да не е  
с приятелката си още дълго време. На практика, пак я изоставя. 

В (още по- объркан).  Няма да я изоставя. Само искам да си поговорим с нея за 
бебето. 



          Т-2. Защо просто не и се обадиш по телефона и обясниш, че не е възможно да 
излезеш в отпуск. Тя може би е умна и ще те разбере. (Войникът кима положително). 
Какво точно би и казал? 
          В. Ще и кажа, че и на мен ми е трудно,  че я обичам и искам детето. 
          Т-2. Много добре. Ако тя реши да роди детето, смяташ ли, че можеш да си баща и 
глава на семейство? 
          В. Аз работих и преди казармата. Смятам, че ще се справя. 
          Т-1 (към Т-2). Е, това вече е друг човек. Той наистина има сили да се справя. 

 Войникът отива да се обади по телефона и се връща усмихнат -  всичко между тях 
е наред. Споделя, че се чувства удовлетворен и от това, че е успял да погледне 
ситуацията от  различен ъгъл и че от разговора е научил много неща…В отговор на 
нашите  запитвания, командирът съобщава, че войникът успешно преодолява кризата. 

 
Втори случай. В отделението е изпратен войник А.К., плачещ и депресиран. 

Контактът на командирите с него е невъзможен, тъй като отказва да говори с когото и да 
е. Влиза плачейки и с ръце на лицето.  
          Т-1. Слага ръка на рамото му. Изчаква го да се успокои.  
          В. Не мога вече, не издържам, чувствам, че ще умра. 
          Т-1.Виждам, че ти е тежко. Кое те кара да се чувстваш така? 
          В. Не знам, всичко. Не мога да се справям с нищо. Аз съм най-бавен. Заради мен 
другите страдат. Страхувам се  да не ми направят нещо лошо. (Плаче). Откакто влязох не 
зная какво ми стана. В началото нямах проблеми и три-четири дни се чувствувах добре. 
Но сега, като си помисля за нашите, че са далече и не мога да ги видя, се чувствам 
самотен. Имам чувството, че и Господ ме е изоставил. 
          Т-2. Браво! Това означава, че обичаш истински родителите си. Ти вярващ ли си? 
          В. Да. И родителите ми са вярващи (показва кръстче на врата си). 
          Т-1. Какво според теб е вярата в Бог? 
          В. Не съм мислил… не знам. (Спира да плаче). 
          Т-2 (къмТ-1). Несмятам, че е от хората, които вярват силно. Може би отскоро е 
открил Бога за себе си. 
          Т-1. Да, така е. Носи кръстче,  но е слаб във вярата. 
          В. Не, наистина вярвам в Бог. 
          Т-1. Много хора носят кръстчета, без да вярват. 
          Т-2. Истински вярващите се уповават повече на силите си, защото знаят, че Бог е с 
тях. А щом Той е с тях, нямат причини за безпокойство. 
          Т-1. Така е. Този, който силно вярва, непрекъснато усеща Бог край себе си и 
неговата подкрепа. Знае, че Той няма да го изостави в трудни моменти. Понякога 
трудностите са просто изпитания на вярата. 
          Войникът вече не плаче. Сслуша с интерес диалога между консултантите.  
           В. Вярвам в Бог, но сега ми е трудно. Знам, че Бог помага на силните.  
           Т-1. А ти от тях ли си? 
           В. Досега винаги съм бил силен. В трудни моменти съм помагал на много приятели, 
давал съм им кураж.Такъв ме познават и родителите ми… Разбирам, че може би това е 
едно изпитание за мен… Ще се справя! 
           Поздравяваме го и стискаме силно ръката му. Тръгва си обнадежден. Сведенията 
от командира са, че през следващите дни  и седмици войникът е по-спокоен и се свиква 
със задълженията си. 
 

Коментар.  
          Какво се случва с войника в психологичен план?  
          1. Самият факт, че в обсъждането на неговия случай  се включват повече от един 
специалисти, го кара да се чувства важен и значим. 



          2. Когато участва активно в дискусията, той подсъзнателно се възприема като 
експерт на собствения проблем. Това повишава самооценката му. 
          3. Повишаването на самооценката улеснява достъпа до собствените ресурси за 
справяне. 

 
 Обобщено.  Като най-обща равносметка трябва да кажем, че екипният подход в 
психологичното консултиране осъществява на практика: 

- По-голяма гъвкавост на консултантите. 
- По-пълно обхващане на невербалните сигнали на клиента. 
- По-голямо разнообразие на обяснения на проблема. 
- По-богат избор на варианти за решение. 
- По-бърз и спонтанен инсайт. 
- По-мощно цялостно влияние върху състоянието на клиента. 

          Нашият опит показва, че в болшинството случаи екипната консултация помага на 
войниците, но има и проблеми, за които не се намират решения. При благоприятно 
повлияните войници е възможно причината да е и в други, паралелно въздействащи 
положителни фактори. Ето защо настоящото съобщение не претендира за изчерпателност 
относно аспектите и резултатите на екипното психологично консултиране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРАТКИ ПОДХОДИ И НЛП ТЕХНИКИ В 
УСЛОВИЯТА НА АРМИЯТА 

 
Илиев Илиан  

Магистър психолог – Министерство на отбраната, Учебна база “ Христо Ботев “,  
гр. Плевен 

 
Темата на съобщението е върху използването на краткосрочни методи и техники на НЛП (невро-
лингвистично програмиране) при разрешаване на различни психични  проблеми в армията. 
Съобщението цели не толкова да представи „Терапия на възможностите” и различни НЛП 
интервенции, колкото да покаже тяхната ефикасност, обусловена от малкото време, за което те 
успяват да повлияят и предизвикат положителен резултат. Изложените примери показват, че тези 
подходи са подходящи при промяна на мисленето, нагласите и поведението на военнослужещите.  
Когато влязат в редовете на армията, младежите попадат в един нов за тях свят, непознат, за който 
имат бегла или никаква представа. Строгата дисциплина, йерархията и войсковият режим и 
упражнения, предизвикват редица промени в начина им на мислене и емоциите, а съответно и в 
тяхното поведение. Напрегнатият и динамичен начин на живот извън казармата (безработни 
родители, тежко семейно положение, семейство) допълнително утежняват техните преживявания в 
казармата. Понякога съвсем дребни на пръв поглед неща (забележка, иронично подмятане или 
обикновено строево упражнение) карат младия войник да изпада в тежко психично състояние или 
дори в стрес.  
Краткосрочните методи и НЛП техники помагат на войниците отново да се свържат с чувството за 
надежда и възможности, които са загубили. Показват им нови начини да конструират и управляват 
живота си и да преодоляват различните проблеми и затруднения. Свързват ги с вътрешните им 
ресурси и силите им за справяне.  
Насочеността на съобщението е към практическата психология. 
 
THE APPLICATION OF SHORT APPROACH AND TECHNIQUES FROM NLP IN THE CONDITIONS 

IN THE ARMY 
Iliev Ilian,  M.Sc. Psychologist, Ministry of Defence 

M.B. “Hristo Botev” – Pleven 
 

The subject of this announcement is about the use of short-term methods and techniques of NLP in solving 
different psychological problems in the army. The announcement aims not only at presenting a short-term 
psychotherapy fixed to decision and different NLP intervention but also at showing its effectiveness, defined 
by the short time during while they succeed in influencing and provoking a positive result. The examples 
shown indicate that this approaches are suitable for the change of thinking adaptation and behavior  of 
soldiers. When young people join the army they enter a completely new for them world which they have no 
idea of. Strict discipline hierarchy and the military regime and exercises provoke a number of changes in 
their way of thinking and emotions, respectively in their behavior. The Strenuous and dynamic way of life 
outside the Army (unemployed parents, difficult family position, family) additionally can make their 
experiences in the army worse. Sometimes insignificant at first side things like (remark ironic hits or a simple 
physical experiences can make recruits fall into a deep depression.The short-term methods and NLP 
techniques help the recruits to recover from deep psychological state and stress they have fallen into. They 
show them new ways of controlling their life and overcoming different problems and difficulty. They relate 
them to their inner resources and strengths for coping. This announcement relates to practical psychology. 
 
            Още с въвеждането си казармата предявява сериозни изисквания пред войника. 
Лишаването от пряк допир със семейството, близките, населението, установяването на 
строг казармен режим – всичко това създава значителни трудности за войника. 
Армейската среда предявява много сериозни изисквания към личността. Попадайки в нея 
човек използва всички налични ресурси (социален опит, индивидуални черти, нагласи, 
социални умения и др.), за да се адаптира към новата си социална роля на военнослужещ. 
Първите удари новопостъпилия в армията получава с откъсването от цивилния живот и 
по-точно: изолация от предишната човешка и веществена среда, смяна на облеклото и 
остригването на косата. Физическото изтръгване на личността от нейната обикновена 
среда представлява прекъсване на важни връзки с хората и нещата [2,с.35]. Много от 
поведенията ( моделите ) предназначени за познатите условия на гражданския живот са 
неприложими в новата армейска среда. Разликата между цивилния и казармения живот 



става още по-голяма, когато се имат предвид особеностите на младежката възраст. Това са 
годините когато се оформя мирогледа и характера на човека. Тогава се правят и първите 
самостоятелни стъпки и личността търси проява в обществения живот. В тези години 
завършва и половото узряване, което намира своята психична проява в любовта и 
контактите с другия пол. Тъкмо в момента, когато младежът е направил първите стъпки на 
“зрял” човек и се налага да отиде в казармата и то не по свое желание. Това обстоятелство 
има голямо значение за военната психология при разкриването особеностите в психиката 
на новобранеца. При среща със строгия казармен режим неукрепналата още, но богата с 
идеали и мечти младежка психика изпада в известно кризисно състояние ( понякога дори 
в стрес ), което се преживява по-леко или по-тежко от различните младежи[4,с.48]. 
Фактът, че им се налага да боравят с огнестрелно оръжие също оказва голям психологичен 
натиск върху тях. Тежката социална и икономическа обстановка в цивилния живот влияе 
не по-малко на психиката им. Голяма част от младежите в армията пренасят и преживяват 
дълго след постъпването си лични и семейни проблеми.  
            Практиката показва, че за да се подпомогнат войниците да преодолеят 
затрудненията и проблемите си е необходимо да се използват психологични и 
терапевтични подходи, които изискват минимално време и същевременно оказват 
максимално мощно и положително въздействие върху личността. Това се налага тъй като 
младежите постъпват във военни учебни бази (където се обучават) и след това се 
разпределят по други поделения. Още една предпоставка да се използват краткосрочни 
психологични методи в работата е фактът, че войникът трябва да бъде в нормално 
психично състояние, за да изпълнява служебните си задължения. 
            Използването на терапия на възможностите и НЛП като психологичен 
инструментариум е продиктувано от факта, че войникът потърсил психологична помощ 
изобщо не иска и да чуе за “възпитаващо-поучителен” разговор, а търси бързо и по 
възможност лесно  разрешаване на проблема си. Това именно, процесната страна е по-
важната в краткосрочната терапия. Това са емоциите, които възникват и повлияват на 
терапията. Бил О’ Ханлън казва: “Според нас терапията е за да помага на хората да се 
свържат отново с чувството за надежда и възможности, които са загубили по време на 
своите страдания и болка.” [3,с.13]. Сенди Бидъл допълва: “ Хората могат или не винаги 
могат да имат необходимите ресурси за извършване на промените, които искат, но ние 
можем да им помогнем да ги открият. По-добре е да започнем с това допускане  и нека 
проверим дали е погрешно, отколкото да стартираме с допускането за неспособности и 
дефицити. Така е, защото нашите клиенти често услужливо валидизират наши теории и 
допускания ! За намиране на ресурси понякога се налага да потърсим миналото или пък 
области, незасегнати от проблема, а друг път можем да се огледаме за ресурси от 
социалното обкръжение. Помага да си изобретателен ! “ [3,с.15] 
            Необходимо условие за психологичната работа с войника е приемането и 
промяната. Подобно на Карл Роджърс приемаме хората там, където те са в момента и им 
помагаме да приемат себе си. Но тогава прибавяме едно малко допълнение – просто им 
съобщаваме – “там където си сега е мястото, на което можеш да бъдеш, а можеш и да го 
промениш.” Много важно условие в работата е присъединяването към войника или т.н. 
рапорт. То може да е към позата на тялото, дишането, използвания език, мигането. 
Успешното присъединяване към човека срещу нас е предпоставка за добра и успешна 
психологична работа, тъй като съзнателно клиента не го вижда, но безсъзнателно го 
усеща. То е необходимо условие да помогнем на човека срещу нас да стигне там, където 
иска. 
           Войникът иска някой да го чуе (а не само той да слуша и изпълнява), да сподели 
трудностите, тревогите, преживяванията и грижите си – “Толкова ми е тежко, че не знам 
как ще издържа ! Мъчно ми е и за нашите..... ! “ Ако му се каже: “Стига бе ! Я се стегни ! 
Какъв мъж си щом плачеш ? “ – веднага ще се депресира още повече. Затова е необходимо 
признанието: “Да, виждам, че ти е много тежко и едва издържаш ! На много момчета им е 



трудно. Как смяташ, колко време ще ти е необходимо, за да посвикнеш ? “ Обикновено в 
такива случаи войника сам прогнозира адаптацията си и то успешно. Понякога войниците 
споделят, че само фактът, че има пред кого да споделят проблемите си им помага да се 
почувстват по-добре. Важно е също така да се вземе всичко, което човек има в себе си, 
независимо колко малко, дребно, нелепо, негативно изглежда като поведение или идея и 
да се използва, за да се накара той да се движи отново. Милтън Ериксон казва, че 
терапевтът може да вземе каквото и да е от това, което клиента носи и да го използва като 
повратна точка в живота му. Всяко умение, симптом или дори липса на отговор може да 
се използва като лост в терапията [1с.2000г.] – например: (Войник вишист) “Писна ми от 
тази тъпотия тук! Всичко е безсмислено и глупаво ! Само простотия ! ” Психолог: 
“Абсолютно си прав ! Самият аз съм служил и ми е напълно ясно какво е. Разсъждаваш 
умно, и все пак, как мислиш, има ли според теб поне едно нещо тук, което е интересно и 
ценно ? “ Войникът: “ Ами ....... не знам, може би да се опознаеш по-добре. Да се видиш в 
нестандартна ситуация. “ Тук, в този случай, освен оползотворяването се използва и 
езикът на клиента и техниката на изключението – не може всичко да е тъпо, безсмислено 
и глупаво. Въпросът “Защо ?” се изключва от речника по време на работа. Интересно е как 
се проявява проблема, кога и къде, при какви обстоятелства. Не бива да се забравя, че 
клиентът (войникът) е експерт на собствения си живот ! Той си взема решенията на 
собствена отговорност. Понякога в работата се обсъждат различни варианти и модели на 
поведение с войника, с цел да си избере най-удачното и подходящо за проблема му.  
          От голямо значение е поведението на психолога по време на работа. Спокойствието, 
бавния темп на говорене, позата на тялото оказват голямо успокоително въздействие 
върху войника. Обикновено в казармата се бърза и показвайки му, че не бързаме 
предаваме, че каквото и да се е случило, не е толкова страшно и има изход и решение на 
проблема или ситуацията.  
          Използва се и въпросът – чудо и скалата на прогреса: 0-10 . Разбира се и в армията, 
както и в цивилния живот се сблъскваме с проблема с мотивацията. Колкото по-
мотивиран е войникът да се справи с проблема, толкова по-успешно сътрудничи в 
работата. Понякога е необходимо да се задават уточняващи въпроси за да се изяснят 
нещата. Много важна е деликатността, тъй като понякога войниците не желаят да говорят 
за интимни проблеми (нощно напикаване, сексуален проблем) . Обикновено тогава им 
обясняваме, че психолозите понякога задават неудобни въпроси. Понякога се използва и 
хумор в психологичната работа.  
          Техниките и методите на кратката терапия не винаги са най-важни. По-важна е 
личността на психолога – как ги използва.  
          Друг основен метод в работата ни е НЛП – консултирането. То е съвременен  
подход създаден от Р.Бандлер и Д.Гриндер в средата на 70-те години. За основа те 
използвали опита на едни от най-добрите комуникатори в областта на психотерапията – 
Ф.Пърлз, В.Сатир и М.Ериксон. Анализирайки този опит, открили, че макар да 
принадлежат на различни школи, те използват сходни модели на мислене, безсъзнателни и 
съзнателни, вербални и невербални техники и стратегии. Самото име – НЛП – отразява 
три основни компонента: 

• Невро – процесът е базиран на процесите на висшата нервна дейност. 
• Лингвистично – процесът се реализира чрез вербални и невербални средства. 
• Програмиране – Процесът цели създаване и закрепване на устойчиви модели на 

мислене и поведение. [5 с.109]. 
           В НЛП се използват много техники и методи с цел създаване в процеса на 
консултиране на условия, в които клиентът може да премине от реалното в желаното 
състояние – например: 
Войник: “Страхувам се от автомата... да не стане нещо по време на стрелби. Страх ме е и 
като хвърлям граната, да не ме удари някое парче! Всички ме мислят за страхливец! ” 



Психолог: “ Разбирам те, наистина не е лесно. Знаеш ли, понякога най-голямата смелост е 
да кажеш на някого от какво се страхуваш ! “  
           След тези думи войника вижда това, което е смятал за проблем по нов начин, 
коренно различен от досегашния. Това е рефрейминг. Техника, даваща нова рамка на 
дадена ситуация или проблем на клиента. 
           Сравнявайки по бързина на въздействие техниките на краткосрочната психотерапия 
и НЛП, забелязваме, че последните са много по бързи. Ако за разрешаване на даден 
проблем с краткосрочни подходи са необходими 3-4 срещи, то с НЛП понякога е 
необходима само една среща. Всичко това е условно разбира се, тъй като всеки случай е 
много индивидуален и различен. Също така е важно да се отбележи, че много от методите 
и похватите на невро-лингвистичното програмиране се припокриват с методите на 
краткосрочната психотерапия. 
           Оказваща силно въздействие е и друга техника на НЛП – визуално-кинестетична 
дисоциация. При нея войника ( след като бъде релаксиран и отпуснат ) се вижда от страни 
на проблема или ситуацията, наблюдавайки новите усещания възникващи в него като 
страничен наблюдател. Промените се виждат веднага. 
          След извършване на психологична работа войника е наблюдаван както от нас, така и 
от другите психолози, в чиито поделения отиват войниците. 
          В НЛП не трябва да се сблъскваме директно с проблема или симптома, а много 
внимателно и прецизно да работим с него. Накрая на всяка работа е необходимо да се 
направи екологична проверка, целяща да се уточни дали промените се отразяват 
позитивно на войника и обкръжението му, дали са очакваните и дали да не се избере 
друго. 
          Работата с метафори също е силно въздействаща. Например на войник с даден 
проблем се разказва за друг войник със същия проблем и начина, по който се е справил. 
Въздействието е невероятно силно – щом друг се е справил, защо аз да не мога ? 
          В заключение би могло да се каже, че краткосрочните подходи и НЛП са много 
приложими и успешно въздействащи в армейските условия, което е обусловено от 
бързината и максималната им ефективност. Силната страна на тези методи е тяхната 
гъвкавост и широкият им обхват, които ги правят много удобни при психологичното 
консултиране. 
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Теле-психологията е комбинация от използването на налични електронни и телекомуникационни 
нововъведения за осъществяване на психологични интервенции. Тя може да разшири неимоверно 
приложението на психологията, защото е незаменима, когато личният контакт с психолог и 
невъзможен. Броят на хората, търсещи чрез Internet психологична подкрепа и/или терапевтични 
съвети, непрекъснато нараства и създава условия за предлагане на експертни съвети във 
виртуалното пространство. В България повече от 1% от Интернет потребителите търсят 
психологическа информация или помощ.  
Настоящият текст представя основната концепция на проект ОХН-1514/2005, финансиран в 
рамките на 15 конкурсна сесия на Националния фонд за научни изследвания. Проектът цели да 
предложи лесен достъп на нуждаещите от провинцията до специалист-психолог за получаване на 
съвети и консултациии и за оценка на психологичното състояние; да създаде възможност за 
оказване на професионална подкрепа и помощ на местните медицински и психологични кадри; 
както и да проучи удоволетвореността на потребители и специалисти от въвеждането на това ново 
направление в психологията. Проектът ще използва налична инфраструктура създадена по 
международен проект 7- BUL/03/001 съ-финансиран от България и Международния 
телекомуникационен съюз, даваща възможност за пренос на текст, изображения и видео 
материали. Очакван резултат е повишаване качеството на живот чрез разширяване и ускоряване 
достъпа до психологична помощ. 
 
The convergence of electronic equipment and therapeutic communication is termed tele-psychology. Its 
applications have the potential to advance the fields of psychology in a multitude of ways as they are used 
when face-to-face contact with licensed psychologist is impossible due to lack of transport, long distance, etc. 
People worldwide are using Internet to search psychology information and help. Bulgaria is not an exception. 
Over 1% of Internet visitors in our country are looking for psychological information and support.  
This paper provides an overview of project ОHN-1514/2005 funded by Bulgarian National Science Fund. 
Project’s strategic goal is to develop and offer a virtual high quality psychological service to people from 
rural areas that had no contact with licensed psychologist. Text, color images, video and audio clips will be 
transmitted. The project employs state-of-the-art networking technology to enable experts to communicate 
directly with patients and perform remote consultations, supervision, etc. The project will test and evaluate 
pros, cons and overall effectiveness of tele-psychology services and thus provide a platform for wide 
introduction of tele-psychology. The project uses an existing infrastructure of an ongoing pilot project (7- 
BUL/03/001) co-funded by Bulgaria and International Telecommunication Union (ITU).  
Expected deliverables of project ОHN-1514/2005 are methodology for tele-psychological services tested at a 
big sample; network of highly qualified psychologist, specialized in tele-psychology; validation of application 
and users’ satisfaction from tele-psychology counselling; improved quality of life of users’ groups. 
The project will illuminate the potential for virtual psychological work and to share our evolving 
understanding of what is truly possible, despite the prevalent myths, which shape our thinking. 
 

Интернет технологиите намират широко приложение за оказване на психологична 
помощ в целия свят. Идеята за използване възможностите на мрежата за нуждите на 
психологията не е нова. Дискусиите започват още през 70-те години на миналия век със 
създаването на прототипа на Интернет, проекта ARPANET. Предаването на 
психотерапевтична сесия между Станфордския изследователски институт и Центъра за 
мрежи в Калифорнийския Университет в Лос Анжелис през октомври 1972 г, е първата 
демонстрация за възможното приложението на мрежата в психологията. През последните 
години, броят на хората, търсещи в мрежата психологична подкрепа и/или терапевтични 
съвети, непрекъснато нараства. Това създава условия за предлагане на експертни съвети и 
консултации във виртуалното пространство, т. нар. кибер-, е- или теле-психология, 



осъществявани най-често чрез видео-конферентна връзка, електронна поща, беседи по 
мрежата и др.  

Теле-психологията е комбинация от използването на наличните към момента 
електронни и телекомуникационни нововъведения за осъществяване на психологични 
интервенции [1-4]. Използването й може неимоверно да разшири приложението на 
психологията. Натрупаният опит сочи, че тя е незаменима, когато поради една или друга 
причина личният контакт с психолог и невъзможен [5-7]. Това може да се дължи на 
разлика във времето, на невъзможност за преодоляване на делящото психолога и пациента 
разстояние или по друга причина.  

Изборът на телепсихологията като сърцевина на настоящия проект не е самоцел. 
Световният опит сочи, че там където са налични някакви виртуални психологични услуги, 
даже и да са само от сферата на поднасяне на специализирана информация на достъпен 
език, интересът е впечатляващ. За пример могат да послужат проектите NetDoktor с 
повече от 1 000 000 посещения месечно или Web4Health, който достига почти 800 000 
посещения при предлагане само на около 800 текста.  

В нашата страна също има търсене на подобен тип информация. Над 1% от 
сърфиращите в Интернет търсят психологична информация и/ или психологична помощ. 
Те трудно могат да я намерят и да са сигурни, че получената информация е предоставена 
от срециалист. Ето защо, считаме, че разработването на настоящия проект отговаря на 
нарастваща нужда в населението и няма да си поставя и решава само научни задачи.  

Основните цели на пректа са:  
1. Да предложи лесен достъп на нуждаещите от провинцията (изборът е спрян 

на селскостопански район с един от най-ниските средни доходи на глава от 
населението в страната) до специалист-психолог за получаване на съвети и 
консултациии, за оценка на психологичното състояние, както и да се създаде 
възможност за оказване на професионална подкрепа и помощ на местните 
медицински и психологични кадри от високо специализирани 
професионалисти.  

Нужно е да се подчертае, че проектът не цели лечение на тежки психически 
страдания, а предлага само психологично консултиране. Той е насочен към широката 
потребителска маса, към обикновените хора, които имат нужда от консултация, но не са в 
състояние да я получат. В случаи на сериозни психологични проблеми, клиента ще бъде 
насочен към съответно специализирано звено. Психологичното консултиране 
представлява вид помощ, която се характеризира с препоръки за действия към клиента, 
търсещ съвет или подкрепа, които се базират на научна психологична концепция, 
свързана с житейската практика. При психологичното консултиране клиентите са хора, 
изправени пред конкретен проблем или решение в работата или в личния си живот. 
Психологичното консултиране, което предлагаме не е психотерапия. Основните области, в 
които ще бъдем полезни са: 

• Консултации по проблеми на обучението и възпитанието: консултиране на 
родители, учители и други лица при решаване на проблеми от най-различно 
естество (трудности в обучението, поведенчески проблеми и др); 

• Консултации по проблеми на когнитивното, емоционалното и общото личностно 
развитие на деца и юноши; 

• Консултации по проблеми на общуването в различен контекст - между възрастни 
и деца, между връстниците, между колеги на работното място; 

• Консултации по проблеми свързани със стреса в училище и/или на работното 
място; 

• Консултации по утвърждаване на психично здраве при деца и възрастни, както и  
• Оказване на помощ и предоставяне на информация при деприсивни състояния.  
Тази последна задача е особено актуална, защото депресивните състояния са между 

водещите причини за временна или трайна нетрудоспособност и преждевременна 



смъртност във възрастовата група 18-44 години. Прогнозите на Световната здравна 
организация са още по-мрачни и сочат, че към 2020 г депресиите ще са втората основна 
причина за инвалидизация и основен здравен проблем. При това, 75% от страдащите от 
депресивни разтройства живеят в развиващите се страни, в това число и България. 
Широко разпространени и в момента са суб-клиничните депресивни състояния. 
Обикновено минава много време, преди те да се диагностицират. В колектива има добри 
специалисти в областта на депресиите и се надяваме, че тяхното участие ще е от полза на 
потенциалните ни клиенти.  

Успоредно с това, проектът цели да:  
2. Предложи добре проверена на практика методика, за оказване на виртуални 

психологически консултации и помощ, съобразена с нуждите на българския 
потребител; 

3. Да проучи удоволетвореността на потребители и специалисти психолози от 
системното въвеждане на това ново направление в психологията;  

4. В резултат на натрупаният опит, се надяваме да започнем научна дискусия в 
психологичните среди, подкрепена с полево проучване, относно 
приложението на теле-психологията в нашата страна за повишаване 
качеството на живот, активността и адаптацията на различни възрастови 
групи в условията на преход, разглеждайки всички плюсове и минуси на тази 
нова област.  

Колектъвът си поставя и конкретни цели, свързани с изучаването на 
психосоциалната адаптация. Настъпилите през годините промени в начина и качеството 
на живот поставят личността пред изпитание, как да се справи с повишените изисквания 
към нея и да се адаптира към новия начин на живот, да преформулира светогледа си. 
Редица фактори играят съществена роля в процесите на приспособяване като стиловете за 
справяне със стреса; социалната подкрепа, която влияе на емоциите, когнициите, 
поведението на човека и така действа върху психичното и соматичното здраве и може да 
улесни уменията за справяне със стреса и адаптационните процеси; контролируемостта 
над събитията, възгледите за вътрешна локализация на контрола. Оптимизмът и 
песимизмът са други относително стабилни променливи, които подпомагат или пречат на 
психологичното и соматично благополучие. Проектът ще проучи и степента, до която 
оптимизмът, активните копинг стилове, здравната локализация на контрола и социалната 
подкрепа, обясняват успешната адаптация. Ще бъдат изследвани: 

• Влиянието на демографски променливи (възраст, образование, работа, доходи, 
семейно положение) върху приспособимостта към заболяване (депресивни 
състояния); 

• Връзката между оптимизъм и психосоциална адаптация;  
• Влиянието на равнищата на социална подкрепа върху психосоциалната адаптация;  
• Връзката между здравната локализация на контрола и адаптацията.  

Проектът е отворен за присъединяване на нови колеги към колектива.. 
Проектът предвижда да развива телепсихология в община Септември. Изборът е 

продиктуван от факта, че в момента там се реализира международен проект 7- 
BUL/03/001, финансиран от България и Международния Телекомуникационен Съюз, и от 
възможността за използване на изгражданата в резултат на това инфраструктура. 
Допълнителните фактори, изиграли роля при изборът на общината, са че развиваната 
телекомуникационна мрежа е с по-голям капацитет от нуждите на конкретния проект, 
както и че в момента се развива мрежа от взаимодействащи си специалисти от различни 
сфери – медицина, телекомуникации, хард- и софтуерни специалисти. Допълнително 
предимство за реализирането на проекта в община Септември е с факта, че 
осъществяването му се ползва с подкрепата на: 

- местната администрация и местните медицински органи и ще може да разчита на 
активното им сътрудничество; 



- ще разчита на техническата подкрепа на персонала в местните теле-центрове; 
- ще използва инфраструктура, която не е налична на други места в страната 

(свързваща 2 града - Септември и Ветрен и 8 села с население над 22000 души) и 
осигураваща достъп до огромна маса потенциални клиенти; 

- няма да има нужда да развива собствена инфраструктура, което прави възможна 
реализацията на проекта с много по-малко средства в сравнение на необходимите.   

В рамките на проекта, теле-психологичната помощ (използваме това понятие като 
обобщаващо всички възможни съвети, консултации, т.н.) ще се осъществява през 
наличния в БАН теле-сървер. Последният е разположен на територията на ЦЛСЗВ-БАН. В 
допълнение, до края на 2005 г. ще се окомплектоват и 2 работни места на територията на 
Института по психология на БАН. Използвайки наличната оптична и безжична мрежа в и 
около Института по психология, те ще са в непрекъсната връзка със сървера. Така 
серверът ще се използва като архивираща система, осигуряваща по-висока надеждност 
при съхраняването на информацията. Между местни телецентрове и сърверът в БАН има 
директна връзка. Развитата комуникационна инфраструктура дава възможност за пренос 
на текст, образи, глас. Така експертите ще могат да се свързват с потенциални клиенти от 
провинцията без да напускат София, като осъществяват широка гама от психологични 
консултации.  

Контактите с психолог ще бъдат предварително насрочвани, с цел пестене на време 
и ресурси. Така, в рамките на няколко часа, специалистът ще може да се свърже и окаже 
помощ на нуждаещите се от няколко населени места. Във времето връзката може да се 
осъществява както “off line”, така и “on-line”. За предпочитане е, поне в началото на 
проекта, първият вариант. Това дава на клиентите достатъчно време за формулиране на 
въпросите в удобно за тях време. В допълнение, получаването на отговор няма да е 
съобразено с работното време на специалиста. Методите за осъществяване на 
виртуалните контакти могат да са както чрез използване на писменната реч (електронна 
поща), така и слухово – чрез Интернет телефон. Местните телецентрове са оборудвани с 
IP телефони. При нужда, желание и съгласие на участващите страни, е възможен и 
зрителен контакт между пациент и психолог чрез видео-връзка. Както вече споменахме, 
през първата 1-1.5 година на проекта ще стремим да се ограничим до използването на 
електронна поща, при оказване на психологични консултации. Това не се отнася до 
специализирана психологична помощ, насочена към местния медицински персонал и/или 
психолози. Причината за подобно разделение на използваните комуникационни канали е, 
че в първия случай ще имаме контакт с клиенти, които, въз основа на наличните 
литературни данни [8-9], очакваме да се чувстват по-свободни и защитени от 
анонимността на електронното писмо. Вторият случай е коренно различен – оказването на 
профисионална помощ на колеги може да се извърши чрез всички налични 
комуникационни канали.  

Накратко, ще обосновем, защо предпочитаме електронната поща като основно 
средство за контакт с клиентите. Причините са няколко: 

• Електронните писма са подобни на обикновените писма и за много хора създават 
впечатление за нещо познато и близко. Те създават лишена от зрителен и слухов 
контакт среда специалист-клиент; създават “писмен разговор”. За клиенти, които 
обичат да пишат, електронната поща е като небесна благословия.  

• Писмената реч разкрива определени когнитивни умения и стилове, както и 
личностни характеристики, които са от значение при теле-консултирането.   

• Електронните писма могат да са анонимни. Ако клиентът предпочита, може да 
използва псивдоним. Единственото изискване е, през цялото време на 
консултирането, да се придържа към един единствен псевдоним. Анонимността е 
изключително важно условие, защото създава чувство на сигурност, прави 
клиентите по-открити, готови да споделят, падат задръжките.  



• Контактът чрез електронни писма обикновенно ще е “off-line”, не в реално време. 
Това е от значение за клиентите, защото им дава повече време за мислене, за 
детайлно формулиране на проблемите. Същото се отнася и до експертите. В 
допълнение, асинхронния характер на електронните писма дава възможност за 
съобразяване на честотата на контактите в зависимост от нуждите на клиента.  

Използването на електронна поща има и негативни страни, като: 
• Част от хората ще бъдат “отблъснати” от мисълта, че се налага да изложат 

проблемите си писмено. Всеки може да говори, но не всички се чувстват сигурни, 
когато трябва да напишат текст. Определено, използването на електронни писма 
ще спре част от потенциалните клиенти.  

• Анонимността, осигурявана от електронните писма, може да има и негативна 
страна. 

• Спамът е друг негативен аспект. Хората възприемат електронната си поща като 
лично пространство и получаването на спам може да окаже негативно въздействие 
и откаже някои клиенти от прибягването до теле-психологична помощ.  

По места, възможностите за връзката за теле-психологична помощ, ще се 
осъществява или от местните телецинтрове или от кабинетите на личните лекари. 
Клиентите ще могат да получат техническа помощ от персонала на местните 
телецентрове. Тава не изключва възможността, желаещите да ползват личните си 
компютри. Във всеки от изградените телецентрове ще е отделено, визуално и звуково, 
място за желаещите да потърсят психологична помощ. Предварителното съгласие за 
обособяването на подобно място в телецентровете е постигнато. Техническият персонал 
няма да присъства на дистанционните психологични консултации, но ще оказва нужната 
техническа помощ на желаещите. Набирането на клиенти ще става с помощта на 
местния медицински персонал, но преди всичко чрез широка информационна кампания 
сред местното население.  

Независимо, че на пръв поглед оказването на теле- психологична помощ изглежда 
ясно, очакваме да се сблъскаме с редица проблеми. Част от тях са:  

• Преодоляване на предразсъдъците по отношение на приложението на 
дистанционните методи в психологията;  

• Ограниченият и неравномерен достъп до Интернет е друг потенциален проблем. 
Ако в София ползващите Интернет са около една трета от хората на възраст над 14 
г., с отдалечаване от столицата и повишаване на възрастта делът на Интернет 
потреблението спада, като мъжете са по-честите Интернет потребители 
превишаващи жените повече от два пъти.  

• Техническата грамотност на потребители и специалисти;   
• Защитата на информацията – независимо от съществуващите средства за защита на 

информацията, рискът от неразрешен достъп до нея остава;   
• Разликата между писмената и говоримата реч. Този проблем може да възникне 

особено при използване само на електронна поща, защото много хора се изразяват 
отлично когато говорят, но не са в състояние да направят това писмено;  

• Липсата на невербалната комуникация ще е проблем както за специалистите, така и 
за клиентите. При контакт с околните хората разчитат и на не вербални сигнали – 
поза, жестове, мимики. При виртуалната комуникация те липсват. Общуването 
единствено чрез Интернет крие възможности за неразбирателство, поради липса на 
визуален и слухов контакт, както и опасност от възникване на повече проекции и 
неконтролиран пренос-контра пренос, т.е. на нереалистично възприемане на 
другия;  

• Никакъв виртуален контакт не може да замени човешкия контакт – липсва 
усещането за внимание подсилено от изражението на психолога, обратната връзка, 
която той “подава” с жестовете, мимиките си е слабост на виртуалното общуване. 



Успоредно с това, не бива да се пренебрегва натрупаният опит от използване 
възможностите на теле-психологията в други страни. Проучванията сред потребителите 
сочат, че теле-психологичната помощ се приема добре, а удовлетвореността от нея варира 
от 68% [10-11] и достига до 88% [12]. Несъмнено предимство на теле-психологията е, че 
тя спомага за разширяване достъпа до психологична помощ. Традиционните методи на 
личен контакт обхващат само част от потенциално нуждаещите се. Теле-психологията 
дава възможност и улеснен достъп до специалист психолог на по-големи групи от 
населението – около 60% от пациентите ползват психологични консултации за първи път. 
Използването на Интернет като своеобразен “мост”, свързващ заинтересованите страни в 
психологията, освен, че пести средства и време, намалявайки необходимостта от 
пътувания, и създава удобство и за пациенти и за специалисти (евтин, бърз, личен контакт 
в най-подходящо време), създава и чувство за интимност и поверителност на контакта. 
Ето защо толкова много хора по-лесно се решават да потърсят съвет и да споделят 
проблемите си, там където теле-психологията е развита. Веднъж “престрашили се” до 67% 
от теле-психологичните пациенти постепенно преминават към лична среща и консултация 
с психолог [10]. 

Очакваните резултати са повишаване качеството на живот и на психологичните 
услуги чрез разширяване и ускоряване достъпа до психологична помощ; намаляване на 
ненужни пътувания и опашките в чакалните, загубата на време и средства, респ. 
намаляване на стреса както при търсещите помощ, така и за психолозите. С 
осъществяването на описания проект се надяваме да осветлим потенциала на теле-
психологията и да покажем какво наистина е възможно и приложимо в нашите условия, 
без да се влияем от съществуващите в момента митове.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА С 
НЯКОЛКО СЛУЧАЯ НА ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
 

Крумова Румяна  
Университетска Болница “Лозенец” 

 
Чернодробната трансплантация е изключително травматично събитие в соматичен и психичен 
аспект. Тя съдържа елементите на екстремална ситуация за пациентите. Психологическата и 
психотерапевтична работа се явява като особено важна в предтрансплантационния и 
следтрансплантационните периоди. Пациентите заявяват нуждата от психотерапевтични намеси, за 
да се справят със стреса и тревожността, да приемат реалността във външен и вътрешно-психичен 
план, да приемат новото качество на живота си. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOTHERAPEUTIC WORK IN SOME CASES TO 
PATIENTS WITH LIVER TRANSPLANTATION 

 
Krumova Rumyana  

University Hospital Lozenetz 
 
The liver transplantation is very traumatic event in psychic and somatic aspects. She has elements of extreme 
situation for patients. Psychological and psychotherapeutic care is very important in pretransplant and post 
transplant periods. Patients need psychotherapy to cope stress and anxiety, to accept internal and external 
reality and new quality of life. 
 
 
През 2004г. В Университетска Болница “Лозенец” беше извършена  първата в България 
чернодробна трансплантация. Извършената трансплантация беше от жив донор на малко 
6-месечно момиче. Донор стана бащата на момиченцето. През 2005г. бяха реализирани 
още две чернодробни трансплантации – едната – от жив донор на 7-годишно момиче и 
другата – от трупен донор – на 37-годишна жена. 
В етапите преди и след трансплантациите се провеждаше психологическа и 
психотерапевтична работа със семействата, която ще бъде накратко представена в 
настоящия материал. Работата с пациентите обхваща 3-месечен период преди операциите, 
работа по време на операциите и работа в следтрансплантационните периоди. 
Тримесечният период преди трансплантацията може условно да бъде наречен 
подготвителен от гледна точка на психотерапевтичните интервенции. Той включва 
диагностични процедури, оценяващи  готовността за донорство, готовността за 
трансплантация и интервенции по постигане контрол над стреса и тревожността. 
Критериите за оценка на всеки случай при работата със семействата могат да бъдат 
очертани в следния вид: 

- Емоционален статус в момента, водещи емоции 
- Емоционална динамика 
- Равнище на информираност, подходи за достигане до информация 
- Реалистичност и критичност на представите и очакванията 
- Зрялост на Егото, личностно функциониране, защитни механизми 
- Социално функциониране 
- Партньорски отношения – равнище на интимност, близост и доверие 
- Капацитет на семейството за справяне в трудни и критични ситуации 
- Стресоустойчивост /способност да се понасят продължителна неяснота, 

стресогенни събития от различен характер/ 
- Копинг-стратегии за справяне със стреса 
- Способности за понасяне на загуби без патологични реакции на траур и 

патологична  емоционална “преработка” 



- Контрол над импулсите 
- Толеранс към фрустрация и тревога у всеки от родителите 
- История на взаимоотношенията 
- Конфликти – интрапсихични и междуличностни 
- Травматични събития – преживени поотделно в индивидуалната история на всеки и 

заедно – като двойка 
- Инвестиране на детето у всеки от родителите, стойност, която то има за двойката 
- Проекции за бъдещето 
- Отношение към институцията 
- Сублиматорни способности 
- Адаптивни възможности 
- Комуникативни умения 

Критериите за оценка готовността за донорство могат да бъдат очертани в следния вид: 
- Мотивация 
- Равнище на готовност 
- Страхове и опасения 
- Реалистичност на представите и очакванията 
- Информираност и начини за търсене на информация 
- Проекции за бъдещето 
- Стресоустойчивост и копинг-стратегии за справяне със стреса 
- Психично инвестиране на детето 
- Способности за вземане на решение и поемане на рискове и др. 

Оценките са извършвани на базата на полуструктурирани интервюта и психологични 
въпросници. При заявено желание за донорство от двамата родители или от друг член на 
разширеното семейство на базата на психологичната оценка е препоръчван един от тях, 
покриващ в най-голяма степен критериите за личностова зрялост и психична готовност 
към момента на интервенцията.  
На базата на посочените три случая трудно могат да бъдат правени категорични изводи. 
Още повече, че те са различни по специфика. В третия случай става въпрос за жена, 
трансплантирана от трупен донор, което поставя други емоционални теми и проблеми. 
Поради тази причина ще бъдат представени само някои наблюдения с уговорката, че 
психотерапевтичната работа с пациентите продължава и към настоящия момент. 
Ясно е, че една подобна операция е огромен физически и психичен стрес. Тя поставя 
пациента и неговите близки в условията на ситуация, аналогична с екстремалната. Рискът 
за живота е огромен и респективно тревожността и напрежението са твърде високи. 
Емоционалното състояние на семействата е обвързано с усещането за безобектен ужас. 
Страховете често не могат да бъдат дори конкретизирани и опредметени. В големи 
периоди от време присъстват рационални, но и ирационални опасения, усещане за 
обреченост и безперспективност. В процеса на психотерапевтичната работа преди 
трансплантацията става ясно, че трудно се постига реалистичност на представите и 
очакванията, независимо от предоставяната от лекарските екипи информация. 
Представите се отличават с мистични оценки, с очакването на чудодейност и т.н. 
Институцията и лекарите са “натоварени” несъзнавано с магически функции. В началните 
етапи сякаш чувството за реалност е застрашено. В терапевтичната реалност съзнанието за 
рискове и провали доста време не може да бъде изговорено и поставено. То се появява 
постепенно, давайки възможност за по-голяма критичност. Емоционалната подготовка е 
труден процес, изискващ достатъчно време, в което семействата да могат да стигнат до 
ново възприемане на ситуацията, да бъдат подготвени за нея. Част от тази подготовка 
изисква мобилизиране на “вътрешния” психичен потенциал за справяне в особено трудни 
и критични ситуации. Важна част е и активизиране на системите за подкрепа, стремежът 
семейството да успее да постигне сплотеност и по-голяма взаимност. Чести в този момент 



са реакциите на изолация и отчужденост между близките, усещането за самота, а 
търсенето и постигането на близост са застрашени.  
В момента на самата трансплантация емоционалните рискове също са доста високи. 
Неизвестността е огромна и е трудно да бъде толерирана. В този момент са провеждани 
антикризисни интервенции, насочени към предотвратяване на евентуални патологични 
реакции и състояния като: остра стресова реакция, посттравматично стресово 
разстройство и др. 
В следтрансплантационния период психотерапевтичната работа има различни насоки. Те 
се развиват във времето, непосредствено след трансплантацията – времето до един месец. 
Следващият момент е до третия месец. След това можем да говорим за проследяване, 
регулярно и разположено нататък във времето. Тези разделения са напълно условни и 
подпомагат разбирането на всеки един от случаите, а също и проблематиката на тези 
пациенти и техните семейства.  
В моментите, веднага след трансплантацията, семействата се сблъскват с редица 
трудности, свързани с различни медицински процедури, с очакването за приемане на 
органа или отхвърляне от страна на реципиентите. Тревожността е отново на доста високо 
равнище, смесена с усещането на надежда, объркване и неяснота. Психическата 
“преработка” на тези чувства е също трудна, сложна и продължителна. Очакването трае 
дълго време и важен момент в него е навременното и периодично даване на информация 
от страна на лекарските екипи. В продължение на първия месец емоционалната динамика 
е обвързана с подобни теми и въпроси.  
В следващите два месеца настъпва известно успокоение при добро развитие на случаите. 
Семействата се ориентират в преживяванията си повече към перспективи и проекциите за 
бъдещето стават водещи. Предстои отново подготовка и психическа нагласа към 
предстоящите грижи и животоподдържащи процедури. Идеята за магическо решение на 
соматичната болест постепенно още повече отпада. Семействата започват да приемат 
реалните измерения на състоянието на пациента, факта на непрекъснатото приемане на 
медикаментозна терапия. Те разбират, че е необходимо проследяване през определени 
периоди от време, изискващо продължаващ във времето ангажимент с институцията. Това 
осъзнаване води до влизане в състояния на депресивност и нова тревожност. Независимо 
от рационалното знание преди трансплантацията, сега семействата достигат да 
“емоционалното знание” и до скърбенето по нереалистичните идеи. Психотерапевтичните 
намеси са насочени към това да подпомогнат изразяването на депресивните чувства, да 
улеснят процесите на потиснатост, да подкрепят справянето с амбивалентността, която 
също присъства активно в емоционалния живот. 
По-нататъшната психотерапевтича работа е ориентирана по посока подпомагане 
емоционалното приемане на различни аспекти от вътрешно-психичния живот на 
пациентите и техните семейства, приемане промяната в качеството на живота, приемане 
на различието и др. Трансплантацията е предизвикателство към индивидуалната и 
семейната цялост и стабилност. Пациентите заявяват много категорично нуждата от 
психотерапевтични намеси на всеки един етап от трансплантационния процес. 
Доверието в институцията е един доста важен критерий, подкрепящ емоционалното 
справяне и интегриране.  
Чернодробната трансплантация в нейните психологически аспекти поставя изключително 
много въпроси, провокиращи намирането на техните отговори и интерпретации.  
 
 



ПРОСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
 

Левтерова Дора  
Доц., д-р по специална психология Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски” 

 
Просоциалното поведение изгражда интеракциите между хората в обществото.Просоциалното 
поведение е форма на отношение към другите, когато те са в ситуации на затруднение.Хората с 
увреждания, особено в процеса на интеграция в обществото са в позиция на затруднения във 
вербалната и невербалната комуникация.В доклада са представени просоциални и антисоциални 
аспекти на поведение на хората с увреждания.Теоретичният модел, представя силата на влиянието на 
влючването на хората с увреждания в обществото зависещо то фаторите: [1] исторически модели: 
медицински, социален, терапевтичен и екологичен [2] правна регулация [3]  социо-културни норми [4] 
обяснителни модели, когнитивни и социални процеси и социални интеракции на хората с 
увреждания.Последният влючва: биологични, поведенчески, психодинамични и хуманистични 
аспекти на просоциално поведение.В представения материал те се интегрират в отделна 
рамка.Предложеният модел ще помогне на хората с увреждания да се отговаря на научни въпроси, да 
се внесе разбиране на просоциалното поведение и да се подкрепи интервенцията и интеграцията на 
хората с увреждания в обществото. 
 
Prosocial behavior create interaction amond people in the society.  The prosocial behavior is a form with I-s 
reaction to others, when others are in a situation of difficulty. The disability people, often in the process of 
integration in the society are in position of difficulties in the verbal and nonverbal communication. In this 
paper, are consider the models of  behaviour of disability people in the prosocial and the antisocial aspects. 
Theoretical models do have the power to influence the disabled people's inclusion in the society depending on 
the view/aspect they take:[1] historical models: medical and statistical; social; therapeutically and ecological 
models, [2] law regulation, [3]  social-cultural norms and [4] explain models, cognitive and social process and 
social interaction with people with special needs. The latest included: biological, behaviour, cognitive, 
psychodynamic and humanistic aspects of prosocial behaviour.  In the present paper, I integrate these 
somewhat disparate research areas into a single framework. The proposed framework helps to identify future 
research questions, and has applications to our understanding of the impact of prosocial behavior  and 
support interventions and integration for people with special needs.   
 
Въведение 

Просоциалното поведение осигурява интеракции между индивидите в 
обществото.То демонстрира опитите на човека да премине отвъд безразличието  към 
съдбата на другия и  да засвидетелства своето отговорно отношение.     
Хората с увреждания често са подложени на насилие от обществото, живеят в ситуация 
често свързвана със социалната експанзия и недостатъчни условия за образование и 
работа. 
Просоциалното поведение е форма, с която Аз-ът откликва на другия, когато е в ситуация 
на затруднения. Хората с увреждания в процеса на интеграция в обществото често са в 
позиция на трудности в комуникацията, изразени както във вербален, така и в невербален 
аспект.  
Методология 

Просоциалното поведение може да бъде дефинирано като социално желано 
поведение спрямо други хора или обществото като цяло. В този контекст интеграцията на 
хората с увреждания е осъществяване в реалност на просоциално поведение при хората с 
увреждания. Интеграцията е положителен компромис. Това означава, че съществува 
статукво, което се приема и не се оспорва.  
Реалната интеграция е динамичен и двустранен процес, в който се съблюдазат и спазват 
обществените норми и правила, които от своя страна са съобразени с различията и 
потребностите на хората с увреждания. При  нарушаване на процесуалните релации 
просоциалното поведение  не се реализира поради сблъсък на демонстрираните два 
морала: на етика, грижи и отговорности за и  от хората с увреждания  и на етика на права 
и справедливост. 
Независимо от проблематичността на комуникацията породена от увреждането, 
способностите на хората с увреждания се  явяват  обща ценност. В името на общите 



интереси двете страни приемат да се променят доброволно, за да се рализира 
единност.Интеграцията включва различието, без това да поражда емоционална 
напрегнатост или нетолерантност. Интеграцията се основава на равните възможности за 
всички, без привилегии за когото и да било. Основното практическо измерение на 
интеграцията се базира на достъпа до образование и професионална реализация, 
необходимите условия за социализацията на личността. Интеграцията предопределя по-
ясно изразени просоциални форми на поведение спрямо хората с увреждания. 
Просоциалното поведение е отговор на трудностите, които изпитва другия /с или без 
увреждане/. В този смисъл персоналното подпомагане, особено в единични ситуации или 
етичния хедонизъм не са единствено достатъчни. Необходимо е да се разбере състоянието 
на хората с увреждания, тяхното затруднение  и да се предприемат определени действия за 
преодоляване или поне подобряване на това състояние. Разбирането и осъществяването на 
просоциално поведение към и от хората с увреждания изисква да се включат  различните 
негови категории: алтруизъм, контрол на агресията,симпатия, обяснения на чувствата и 
емоциите, репарации за грешки, резистентност към изкушения, упоритост при  решаване 
на задачи или отлагане на удоволствия. 
Свидетелско поведение в критични моменти (интервенция и апатия) е практическия фокус 
на алтруизма.Социалните влияния и дифузия на отговорности могат да афектират 
вероятност за интервенция като социално научаване и първоначална импулсивна реакция. 
Анализ 

Развитието на просоциалното поведение спрямо хората с увреждания се основава 
на исторически заложени модели на отношение. Тези модели  на отношение при  хората с 
увреждания могат да формират както просоциални, така и антисоциални типове социални 
релации.Могат да отбележат: 

- медицински модел. Основан е на отношението към хората с увреждания  като към 
болни и  се създават затворен тип институции. Тъй като повечето хора с увреждания  
живеят предимно в затворени общности – те израстват изолирани, без да познават 
външния свят и без той да ги познава. Моделът акцентира на клинично-генетичната 
картина на увреждането, на медицински показатели и изисква лицата с уреждания да се 
адаптират към средата като усвояват нормите на обществото, без да могат да изискват  и 
отстояват правата си, въпреки полаганите грижи и внимание към тях. Индивидът се 
представя предимно с неговите негативни качества. Детерминиращо е основанието, че 
хората с увреждания се нуждаят от възможности да бъдат заедно в обща среда, за да имат 
физически достъп помежду си, за да бъдат по-лесно обучавани, по-защитени. Критичните 
аспекти са спрямо затрудненото или липсващо общуване с другите и така хората с 
увреждания остават непознати и изолирани, което елиминира и повечето от 
възможностите за просоциално поведение. Моделът е силно етикиращ и сегрегиращ.В 
този смисъл е по-скоро антисоциален, а не просоциален към хората със специални 
потребности. 
- социален /образователен/ модел. Свързва се с теорията за нормализацията и еднакви 
човешки права. Индивидът се представя със своите потребности и необходимостта от 
тяхното максимално удовлетворяване. Този модел допуска негативни влияния  на средата 
и на другите, дори наричани „враждебно влияние”. В негов контекст е интегрираното 
образование за хора с увреждания  и предоставяне на равни права. Училищата и 
професионалната среда са мястото, където има достъп до различия в най-ранна детска 
възраст, там се научава как да се  общува с “другите”.Създават се възможности за 
оценяване на ситуация в която се намира другия и вземане на решение как да се 
отреагира.Могат да се изведат обяснения и разбиране на поведение и затруднения, 
вземане на решения и решаване на  проблеми на хората с увреждания /Eisenberg, 1986, 
1991/.Възлагат се отговорности и на обществото и в този контекст на взаимност на права и 
отговорности, моделът е просоциален. 



- терапевтичен /подкрепящ работодателски/ модел. Извеждат се грижи за реални 
възможности за помощ на хората с увреждания за подготовка и движение на пазара на 
труда. 

- екологичен модел. Изтъква се взаимовръзката на лицето с увреждане с хората 
около него и със социалните институции. Така се формират различни нива на екосистема 
на просоциални отношения – микросистеми, мезосистеми, екзосистеми, макрисистеми. 
Терапията включва научаване на лицето с увреждане за функциониране с  и в тези 
системи на неговото семейство, училище и различни общности, нормативна база и 
институции.Екологичната система е комплексно най-обяснителна и просоциална поради 
вариациите на социалните системи и различията на социална перцепция, в семейства, 
равнопоставени групи и общности. 
нормативна регулация.  

Отделните законови и  подзаконови актове, дейностите по тях  и медийното им 
представяне  създават условия за разбиране на ситуацията на хората с увреждания и за 
просоциалните форми на отношения с държавата. Основният сега действащ закон е Закон 
за интеграцията на хората с увреждания /ЗИХУ/. Законодателят следва насоките на 
демократичното образование по света и професионалната квалификация /начална 
професионална подготовка, повишаване на квалификацията и преквалификация/ на лицата 
с увреждания в трудоспособна възраст, като издига интегрираното образование като 
основна форма на образование в страната. Методи на интеграция са: провеждане на 
целенасочено съвместно възпитание на здрави деца и деца с увреждания; адаптирани 
учебни програми, методики и организация на учебния процес; приспособяване на 
училищната и околната среда; използване на специализиран квалифициран персонал; 
въвеждане на социалнопсихологически услуги и приобщаване на семействата за активно 
участие в образователно-възпитателния процес. Когнициите на обществото спрямо хората 
с увреждания са насочени към атрибутивно разбиране и достигане на когнитивна зрялост 
за просоциално поведение спрямо  хората с увреждания, основана на просоциално 
поведение в схемата на по-широки междуличностни взаимодействия.  
социално-културни норми.  
Всяко общество има общи /свързани с възнаграждение или заплаха от наказание т.е 
репрезентират се социални очаквания/ и специфични /свързани с  ролеви измерения – 
очаквания в поведението само към лица на определени социални позиции/  норми.  

Нормите са онези от моделите, които са от значение не само за отделния индивид, 
но и за функционирането на цялата общност.Социалното значение  и 
общозадължителността на нормите подтикват индивидът да ги спазва в условия на 
взаимно доверие, което внушават, и подтикват към изпълнение. Ако и нормативната база 
е урегулирала интеграционните процеси, то  нормосъобразната дейност се реализира в   
просоциален контекст и излиза от границите на социалните модели. Отбелязва се 
интернализиране в процеса на социализация на ценностната система.Последната се явява 
защитен механизъм спрямо възможността да се принизяват правата и достойнствата на 
другите.“Нормите” като стандарти, които регулират поведението на индивида са по-
сложно средство за социална регулация в сравнение със социалните модели. Нормите 
притежават санкции и това ги превръща в репресивна форма на социален контрол. Всеки 
опит и всяка отбелязана промяна на нормите първоначално се приема негативно и 
критично. Обикновено се проявява неразбиране и  консервативност, различието се приема 
като заплаха и се правят опити да са внасят дискредитиращи  отношения. В аналогична 
позиция  се представя въвеждането на интегрираното образование, поради 
продължителното властване на медицинския модел. Социалната идентичност на хората с 
увреждания дихотомно се свързва с просоциалното поведение.  
обяснителни модели, когнитивни и социални процеси, и социално взаимодействие с 
хората с увреждания.  



Търсят се детерминанти на поведението  към и от страна на хората с увреждания в 
различните ценностни ориентации, знания за хората с увреждания, социалното научаване, 
когнитивната зрялост и просоциалното поведение. Основанията за просоциално или 
антисоциално поведение към хората с увреждания са определящи за качеството им на 
живот.Към тях могат да се отнесат: 

- биологични аспекти. Приема се, че нарушенията имат физически характер и са с 
медицинска или генетична обусловеност.Налице е необходимост от лечение. Разбирането 
за отделните видове нарушения не само в обществото, но и в специализираните среди не е 
еднозначно и достатъчно, и много често е ограничена.Често хората се плашат от сложните 
термини, обозначаващи уврежданията или  от незнанието си за същността на 
нарушенията.Затова продължават да имат гражданственост термини като имбецилност, 
идиотия, недъгавост и т.н., които са архаични в научен контекст и в контекста на 
микросистемата на лицето с увреждания, но са изключително популярни и използвани в 
ежедневието. Лимитираната информация обуславя специфично или стабилно поведение в 
различни ситуации на ежедневието.Затова често хората се плашат от лицата с увреждания 
и извеждат странни предразсъдъци и настроения, които са игнориращи спрямо носителите 
на увреждания. Биологичният аспект на разбиране на хората с увреждане обуславя и 
специфика на просоциалните форми на поведение: 
Агресията се явява физиологично базирана като отговорност към аверсивни стимули или 
като етиология при хора с увреждания.  
Просоциалното поведение се реализира по-явно и по-категорично в релациите семейство – 
близки /роднини, съседи, приятели/ - лице с увреждане  и общество – деца с увреждания, 
отколкото в релациите непознати лица/ слабо познати лица – лице с увреждане и общество 
– възрастни с увреждания.  
Манифестира се реципрочен алтруизъм.Реализира се или се демонстрира просоциално 
поведение във формата на реципрочен алтруизъм т.е. помага се на лице/лица с увреждане 
като се очаква при необходимост то ответно да помогне или подкрепи в дадени ситуации, 
които може и да са неясни във времеви аспект. 
Лицата с увреждания демонстрират предимно себепредпазващ стил на поведение  и 
отговорност. 

- поведенчески аспекти. Презентира се заучаване на  определено поведение. 
Изискванията обаче са насочени преимуществено към хората с увреждания. Например да 
се овладее определена знакова/по-често невербална/ система за комуникация вътре в 
категорията – жесто-мимика за слухово увредени, Макатон за аутистичния спектър и т.н. 
Изисквания насочени към хората без увреждания има предимно към специалистите, 
работещи с различни по вид  и характер увреждания. Сравнително редки са случаите на 
овладяване на просоциални форми на поведение съзнателно насочени към хората с 
увреждания, без тези поведенчески модели да са изискуеми професионално или от най-
близкия комуникативен кръг. Например, изучаването на жестомимика като чужд език  или 
овладяването на умения за придружаване на хора със зрителни затруднения. Лицето с 
увреждане овладява един модел на поведение и не може да прояви адаптивност, не може 
да овладее други. Необходимо е прилагането на анализиращи техники за изучаване на 
съответстващи отговори и ситуации. Научаването, заучаването на определени 
поведенчески схеми /макар и пожелателно адаптивни/  задава точно маркирано 
пространството на просоциалните действия: 
Ако родителите демонстрират пред децата поведение на приемане, подпомагане на лица с 
увреждания, то децата научават този модел на поведение.Съществува обаче 
дискриминационен аспект в тези поведенчески схеми.Изразява се в презумпцията, че се 
помага на по-слабия, на по-немощния. В случая лицето с увреждане се приема като 
зависимо, и в неизгодна житейска или биологична позиция.Този модел е възможно да 
създаде предпоставки при хората с увреждания за анормално поведение – най-често 
спекулиране с притежаваното увреждане. Просоциалното поведение изглежда като 



инструментален алтруизъм, но и като агресия защото индивидът действа от позицията на 
перцептирано подкрепление. 
Агресията може да бъде заучено поведение.Като преследване на определена цел 
(инструментална агресия) или като отговорност към  фрустрация (фрустрационно – 
агресивна хипотеза). 
Възможно е овладяването на техники за поведенческа модификация като систематичната 
десентизация. 

- когнитивни аспекти. Просоциалното поведение се приема като 
научаване.Основно в два типа – имитация и т. нар. първоначален ефект на действието. 
Приема се, че “неосъзнатата мотивация и непреодоляване на конфликтите стресират 
реалните изисквания за всекидневното функциониране в училище и в дома” Kauffmann 
/1985/. Критичничият контекст уточнява, че: 
Научаването на определени типове релации и форми на поведение в отделни ситуации 
ограничава различните форми на съвместимост и затрудняват създаването на близост, 
доверие, вярност, посветеност т.е. разгръщането на просоциални поведенчески модели. 
Фокусът на интервенция в терапевтичните дискусии изисква хората с увреждания да 
разбират рационалното си поведение и да го планират. 
Овладяват се възможности за избягване на агресивно поведение към и от хората с 
увреждания. 
Овладява се ролята на когнитивни медиатори за поведението на хората с увреждания. 
Формира се когнитивно модифицирано поведение. 

- психодинамични аспекти.  
Просоциалното поведение се реализира като затворени  връзки и  мотивационни процеси. 
Агресията е първоначално ръководство, което се редуцира до катарзис и защитен 
механизъм, който не може да бъде елиминиран.  
Уврежданията са свързани с дисбаланс на развитието на интеракцията собствен опит и 
интерналните умствени процеси /то, его и суперего/.  
Моделът по-скоро приема психотерапията и развитието на творческите възможности за 
децата /често и за родителите/, отколкото в педагогическата терапия.Разчита се на 
експресия на емоциите в семейството, сред най- близките и т.н. 
хуманистични аспекти.  
Агресивното поведение е отговорност към обстоятелствата които пораждат  
индивидуалнити потребности или реакция към арбитрирани условия.Но 
агресивнотоповедение е само една възможна отговорност.  
Ученикът с нарушение не може да намери пълноценното си място в образователната 
система. Предлага се лечение и помощ от страна на специалния педагог като 
недирективен, неавторитарен катализ за учене.Конкретизира се как хората с увреждания 
експресират собствени чувства и цели, но е трудно да се реализира поведенческа смяна. 

Heward , Orlansky /1988/ считат, че най-ефективни са екологическия и 
поведенческия модели, чиито анализи и приложения са в контекста на интеракция на 
детето с нарушение и определянето на значимите и маловажните влияния на средовия 
контекст. 
Заключение  
Предложеният модел ще помогне на хората с увреждания да се отговаря на научни 
въпроси, да се внесе разбиране на просоциалното поведение и да се подкрепи 
интервенцията и интеграцията на хората с увреждания в обществото. 
Категоризирането е силно зависимо от опита и познанието. Нещата се възприемат по 
начини, които ни позволяват да функционираме и действаме в контекста на заобикалящия 
ни реален свят. Човешките реакции винаги са мотивирани и представляват адекватен 
отговор на преживяното.Ако те се приемат от общността или групата те са норма.Ако 
социумът не ги приема или поставя към тях специфични условия те са аномалии. 
Елиминирането на разбирането за уврежданията като изключително различие, 



беззащитност и безпомощност, и приемането на хората с увреждания като притежаващи 
достойства и права е фундамента на просоциалното поведение при хора с увреждания. 
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ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ХИПЕРАКТИВНИ ДЕЦА 
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Дефицитът на внимание с хиперактивност е синдром, който предизвиква съществени нарушения в 
детското развитие като поведение, емоции и учене. 
Диагностичната оценка включва няколко задължителни параметри на нарушение: 
дефицит във вниманието, дезорганизация или хиперактивност, импулсивност 
За да се регистрира като поведенчески синдром е нужна  устойчивост във времето на симптоматиката, 
която трябва да е налице минимум 6 месеца и первазивност- неизменно проявление в повече от една 
ситуация. 
Синдромът на дефицит на вниманието с хиперактивност /ДВСХ/се проявява в ключовите области на 
функциониране: училищна дейност, домашна среда, отношения с връстници, поведениe. 
Това са области, които имат отношение към личностната реализация, следователно, ако децата се 
оставят без лечение, това води до житейски проблеми. Поведението на тези деца не подлежи на правила, 
не съществува съгласуваност между мотивация и самоконтрол, техните реакции са променливи в 
типично домашните условия и в училище. Поради това са необходими такива процедури, които са 
редовни и се нуждаят от постоянно подкрепление. 
В доклада се разглеждат считаните за най-ефективни терапевтични стратегии, сред които са когнитивно-
поведенческото преобучение, някои механизми на отработено самонаблюдение, позитивна психотерапия 
и родителски тренинг. 
 
Some children have difficulties and apparently can’t sit still, pay attention or follow instructions and rules. If 
these problems persist and interfere seriously with schoolwork and family life the children may be diagnosed as 
having attention deficit disorder /ADD/ .The  primary behavioral characteristics associated with ADD are 
hyperactivity, impulsiveness and inatentivness. The symptoms are now thought to continue into adulthood, 
taking new forms with age. 
These article concerns some popular approaches and strategies for treatment of behavior disorders. 
 
 

Дефицитът на внимание с хиперактивност е синдром, който включва съществени 
нарушения в детското развитие като поведение, емоции и учене. 
Диагностичната оценка включва няколко задължителни параметри на нарушение: 
  Дефицит във вниманието, 
  Дезорганизация или хиперактивност, 
  Импулсивност 

За да се регистрира като поведенчески синдром е нужна  устойчивост във времето на 
симптоматиката, която трябва да е налице минимум 6 месеца и первазивност- неизменно 
проявление в повече от една ситуация. 
Най-важните специфични критерии за АДХД са следните: 
 Ранно начало 
 Хиперактивност,придружена от слаба концентрация и бърза умора, както и 

неочаквано бързо превключване между отделните  задачи, поради загуба на интерес. 
 Стабилност във времето 

Синдромът на дефицит на вниманието с хиперактивност /ДВСХ/ е нарушение, което се 
проявява в ключовите области на функциониране: 

- училищна дейност, 
- домашна среда 
- отношения с връстници 
- поведениe 

Това са области, които имат отношение към личностната реализация, следователно, ако 
децата се оставят без лечение, това води до житейски проблеми. Поведението на тези деца не 
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подлежи на правила, не съществува съгласуваност между мотивация и самоконтрол, техните 
реакции са променливи в типично домашните условия и в училище. Поради това са 
необходими такива процедури, които са редовни и се нуждаят от постоянно подкрепление. 
Проблемно е не само поведението и общуването с възрастни и връстници. Специфичните 
обучителни затруднения са  сред най-честите придружаващи нарушения. Истински проблем 
пред специалистите се явява диагностическата стратификация на тези деца. Често например 
хиперактивното поведение не е константа и е възрастово детерминирано. Очевидно е че едно 
дете на 3  години е много по- подвижно, отколкото на 6 години. Родителските оценки за тези 
деца също са шаблонизирани и повлияни от обкръжението. Правило е например за момчетата 
да се говори като за буйни, палави, неконтролируеми. 
Затова е необходимо диагностическата експертна оценка да се направи многоаспектно, като 
включи: наблюдение, клинично интервю, рейтингови скали за поведението на детето в 
училище и в къщи, в ситуация на общуване, училищни показатели. 

Специалистите срещат съществени трудности, когато се опитват да модифицират 
тяхното поведение. Положителните резултати се съхраняват във времето бавно, изискват 
много повторения, а  когато външните стимули вече не съществуват, често достиженията са 
минимални. 
Още от 1977 г Майхенбаум /Meichembaum,1977/ твърди, че за лечение на хиперактивността 
най-много помагат подходи, основани на самообучение и решаване на проблеми. 
Необходимо е да се отчита, че всяка когнитивна  дейност трябва да се съчетава със стратегия 
за поведенческо подкрепление. Само така се постига ефект. 
Трябва да спомена, че комбинативното лечение, тоест съчетаването на поведенчески и 
психосоциални лечебни методики с медикаментозно въздействие са най-резултатни. Само 
медикаментите рядко са достатъчни, а често носят и странични ефекти. Но са крайно 
необходими и помагат при асоциираните деструктивни отклонения. 
 
Терапевтично планиране 
 
Съществен аспект има координацията между родители- деца – специалист. 

1. Терапията се съгласува с индивидуалните характеристики на детето, например: 
- тежест и вид на нарушението 
- възраст на детето 
- ниво на развитие на интелекта 
- придружаваща симптоматика 
2. Необходимо е да имаме образователни, семейни, социални и поведенчески цели. 

Целите на лечение са свързани с поведението в училище, социалното поведение на детето и 
семейните взаимоотношения. 
За изграждане на по-ясна диагностична перспектива е желателно да се придържаме към 
следните методи за оценка на външното поведение: 
 Интервю с родителя и детето, 
 Проективни методики, 
 Личностови въпросници, 
 Ролева игра 
 Въпросници за оценка на поведението 
 Пряко наблюдение 

 
Стратегии за поведенческо подкрепление 
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Поведенческото подкрепление означава, че всички желани изменения трябва да срещат 
поддръжка. Бихме могли да стимулираме детето с похвала или възнаграждение. Много 
автори съветват първоначалното подкрепление да има материален израз, например талончета 
или листчета  с отбелязани на тях възнаграждения за детето, като балони, бонбончета, 
ученически принадлежности. Подкрепленията трябва да са привлекателни за детето и да са 
ясни, без отлагане във времето, защото децата с АДХД реагират само на непосредствени 
стимули. 
Стимулите могат да включват и съвместна дейност с родителите и възпитателите, например 
игра заедно, песен, разходка, приказка и т. н. 
 Счита се за най-добре да се премине от лесни  към трудни задачи. В началото е добре да се 
концентрираме върху една цел, а впоследствие да преминем към повече. 
Правилата и инструкциите трябва да са ясни, кратки и изпълними.Може да се направи и 
нагледна демонстрация на изискванията ни. 
 Желателно е от време навреме да се променят правилата за възнаграждение на 
хиперактивните деца, защото ефекта на привикване настъпва бързо. 
При нежелателни форми на поведение прибягваме до метода “ Тайм-аут”, при който 
нежеланото поведение се наказва с лишаване на внимание. Прилага се при агресия от страна 
на детето, при ярост и трудно овладяни ситуации. 
Другата форма е отнемане на подкрепленията/ талони, жетони/, ако детето не спазва 
инструкциите. Ако при такова поведение има остатъчни  стимули за подкрепление, те му 
носят възнаграждението.  
 
Терапевтичен подход, много популярен в западните страни,  е когнитивно-поведенческия 
подход. Той се основава на следната схема: 
 
стимул поведенческа реакция      подкрепящ стимул 
 
Поведението се разглежда като фактор, който търпи влиянието на стимули като поощрение и 
наказание и е зависимо от личностни променливи, като нагласи, очаквания, 
самовъзприятие.Ученето чрез наблюдение моделира в човека когнитивен образ на 
определени поведенчески реакции. Но на даден етап когнитивно-поведенческия подход цели 
промяната в когнициите на човека, а това означава работата с детето да е и  на рационално 
ниво. 
Съвременната теория за научаването утвърждава , че имитацията е чудесен способ за учене. 
Затова се имитират най-простите социални навици, като бавно придвижване, фокусиране с 
поглед, жестове, докато се стигне с тези малки  стъпки  до желаното като модел поведение. 
Това е приложима процедура и към интерперсоналните отношения. При когнитивно-
поведенческия подход се разчита най-вече на репетиране  на определени поведенчески 
модели и замяната им с по-приемливи и работещи. Целта е те да се превърнат в удобни за 
всекидневно боравене еталони. На детето се дават определени правила за реагиране, които 
трябва да се превърнат с времето във вътрешно присъщ самоинструктаж. 
 
Освен това може да се постигне имитация чрез: 

- наблюдение на жив модел 
- наблюдение на символен модел ( картинка, разказ, филм) 
- жив модел и репетиция на подкреплението. 
- съпътстващо моделиране – терапевтът придружава детето в реална ситуация и на 

място се извършва корекция или поощрение 
- оттрениране и внедряване на поведението в реалния живот  
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В началото се прави вербално описание на поведението, което целим  да променим, като 
детето трябва да следва вербалните инструкции и сам`о да ги изрази на глас. Следва личен 
вътрешен самоинструктаж – скрито самоуправление. Етапите са следните: 

  Дефиниране на проблема.  “ Спри, помисли какво ще направиш” 
  Планиране : “Какво ще направя най-напред?” 
  Вземане на решение: “ Най-напред ще направя това, а след това ще     направя друго 

нещо”, избор на последователност в действията 
 Действие 
 Реакция-самоотчет: доколко успешно е това поведение? 

 
Това е обучение в алтернативни реакции на поведение. Детето трябва да се научи да 
различава агресивните от самоутвърдителните реакции и да ги прилага, доколкото умее в 
своето ежедневие.Необходимо е дълго обучение за овладяване на различни способи на 
поведение и разпознаване на реакции, докато те станат мотивиращи за детето. Когато детето 
със синдром на хиперактивност започне само да регистрира  изявите си, тогава може да се 
говори за ефективно преобучение, тъй като се включва вече механизма на самонаблюдение. 
Препоръчва се всекидневното поведение да се оценява чрез скала, в която емоциите варират 
от раздразнение, злоба и агресия до спокойствие.Детето само`  оценява всеки ден по тази 
скала своето настроение. 
 
  __1____2___3___4___5___6___7___8___9___10__ 
 
Трябва обаче поведенческият тренинг да се комбинира с обучение в семейството. 
Доколко това е реално в нашите условия е трудно да определя, още повече, че 
продължителността му не е малка. Необходимо е родителите да са в постоянен контакт със 
специалистите и да проследяват поведенческото  развитие на детето. 
Родителският тренинг включва инструкции, ролеви тренинг, правила на взаимоотношения 
между детето и семейството, стандартни техники за управление на детето.Често обаче самите 
родители са изморени от хиперактивното дете, или проявяват агресия и нетърпимост към 
детето, не са рядкост  и физическите  наказания. Родителите са зависими от double-bind 
взаимоотношението, нарушената комуникация, амбивалентното поведение спрямо детето.  
Програмите за поведенчески родителски тренинг и управлението на поведението в класната 
стая дават относително добър резултат. Лечението на тези деца трябва да е мултимодално и 
да се съчетава с медикаментозна терапия. Доказано е, че около 70% от децата не се повлияват 
от лекарствата и продължават да демонстрират проблемно поведение. При тях и създадените 
програми за поведенчески тренинг не носят желания резултат. Тогава като правило е 
необходимо дългосрочно сътрудничество. 
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Докладът е посветен на теоретичните основи и добри практики за кризисна психологическа 
интервенция, разработени и прилагани от българските психолози. Разгледан е опитът на Военно 
медицинска академия, Института по психология на МВР, Лабораторията по авиационна психология и 
безопасност на полетите. Акцентира се върху практиката на Службата за психологическа помощ и 
подкрепа при природни бедствия, катастрофи и аварии към Института за подпомагане на 
интеграцията. 
Изводът е, че в България има добра мрежа и високо квалифицирани специалисти за оказване на 
кризисна психологическа интервенция. 
 

THE BULGARIAN EXPERIENCE IN CRISIS PSYCHOLOGICAL INTERVENTION 
 
The report is about theoretical basics and good practices for crisis psychological intervention worked out and 
applied by the Bulgarian psychologists. It is described the experience of Military Medical Academy,Institute 
of Psychology of The Ministry of Interior, laboratory for aviation psychology and flight safety,etc. The report 
is focused on the practice of the Service of psychological help and support during natural calamity and 
accidents. In conlusion there is well-developed  structure and high-qualified specialists in Bulgaria for giving 
a psychological intervention. 
 

В написания преди 80 години труд “Историческият смисъл на кризата в 
психологията” Л.С. Виготски акцентира върху това, че психологията трябва да стане 
конкретна, практическа и приложна наука. Както винаги Виготски е проявил гения си да 
вижда много по-напред от съвременниците си. Последната четвърт на XX век и началото 
на новия XXI не родиха нито една значима или доминираща парадигма в психологията 
(освен може би оформящата се духовна, критична и т.н психология), но ни остана част от 
обществения и личен живот на  човека, в която да не се прилага на практика 
психологическото познание. И ползата от това е двустранна. От една страна за 
психологията, защото “никое познание не може да бъде истинско, ако не е свързано със 
задачата да се трансформира реалността” [Martin-Baro, 1994]. От друга за човека, който 
среща все повече трудности и предизвикателства, за да се адаптира и за да живее 
качествено в новата реалност. Както и да наречем тази реалност – глобален свят, 
информационно общество или постмодерни времена, една от основните и характеристики 
е нейната повишена рисковост за живота, психичното здраве и развитие на човека. 

Случилото се на 11 септември 2001 година е най-ярката илюстрация на основния 
парадокс на новата реалност – набиращия все по-голяма технологична мощ човек става 
все по-уязвим от собственото си поведение. Модерният човек живее с усещането за 
дебнещо го бедствие. Бедствието е внезапно настъпващо събитие с висока интензивност, 
което представлява реална опасност за живота и здравето на отделен човек, група от хора 
и големи човешки общности. То може да се преживее като психична травма и да промени 
нормалното функциониране на психиката, както в момента на случването си, така и в 
неопределен бъдещ момент. Бедствията биват предизвикани от природните сили 
(наводнения, земетресения, цунами и т.н) и предизвикани от човека. Вторите могат да се 
разделят на случайни (катастрофи, аварии, пожари) в резултат на човешка грешка и 
преднамерени (терористични актове, войни и военни конфликти, прояви на насилие и т.н), 
предизвикани от зла умисъл. И ако човек не е преживял подобно събитие, то многократно 
е виждал и чел в медиите за критични ситуации, негови близки и хора от неговото 
обкръжение, неминуемо са попадали в такива ситуации. Може да се направи извод, че 
бедствията са част от психичната реалност на днешното човечество и в голяма степен 
определят ежедневието му. От националната сигурност до сигурността на децата ни по 



пътя към училище ние съобразяваме поведението си с възможността да настъпи бедствие 
или катастрофа като се стремим да ги предвидим, предотвратим и намалим щетите от тях. 

Една от задачите в тази насока е да се повиши психичната устойчивост на хората 
към преживяването на бедствие. Безспорен е факта, че ако човек знае и може да се държи 
адекватно в кризисна ситуация, то бедите за него, неговите близки и цялата му общност 
биха били много по-малки. Това е едно голямо предизвикателство към съвременната 
психология – да помогне човекът да се справя в ситуация на бедствие, преживявайки най-
малките възможни поражения върху психиката си. Част от отговора на това 
предизвикателство е разработката и приложението на добри социални практики за 
кризисна психологическа интервенция. На разработените и прилагани в България и от 
българските психолози практики за кризисна психологическа интервенция е посветен 
докладът ми. 

Добрите психологически социални практики съчетават в себе си най-ценното от 
теоретичното психологическо познание и технологиите за неговото практическо 
приложение. Всяка добра социална практика съдържа миналото, сегашното и бъдещето на 
човешкия опит и опита на институциите в дадената проблемна област. Нейни същностни 
елементи са теориите и научните изследвания, практическия опит, който трябва да е 
повторяем и с възможности за мултиплициране, институциите (гражданските, държавни, 
международни и частни) и работещите в тях специалисти. На тези елементи ще се спра в 
изложението си, но преди това е необходимо да се спра на съдържанието на понятието 
кризисна психологическа интервенция. То се приема за синоним на психоогическата 
помощ и подкрепа при природни бедствия, катастрофи, аварии, войни и терористични 
актове. В специализираната литература се говори също така за помощ на хора, намиращи 
се в състояние на криза [Соловейчик, 2002] или за спешна, незабавна първа помощ за 
умственото здраве на човека [Ehly, 1986]. Тези понятия са частни по отношение на 
понятието психологическа помощ, чието съдържание е “обезпечаването на емоционална, 
смислова и екзистенциална подкрепа на човека и неговите общности, възникващи в хода 
на тяхното личностно и социално битие” [Бондаренко, 2000]. Кризисната психологическа 
интервенция осигурява ефективна подкрепа на жертвите на бедствия на “първа линия” и 
целта и е те да не доведат до психична травма [Everly, Flanery and Mitchel, 2000].  

Енева [2005] определя принципите за провеждане на кризисната психологическа 
интервенция по следния начин:  

“1. незабавност на интервенцията. При нея решаващ фактор е времето; 
2. провеждане в епицентъра или в близост на критичното събитие; 
3. улесняване на разбирането за случилото се; 
4. съсредоточаване върху разрешаването на неотложни проблеми и възвръщане на 

контрола над ситуацията; 
5. насърчаване на доверието в себе си и другите сред оцелелите; 
6. очакване, че жертвите ще се върнат към нормалното си функциониране; 
7. краткосрочност”. 
Осен световно признатите теоретични основи на кризисната психологическа 

интервенция българския опит се основава и на изследванията проведени под 
ръководството на проф. Г. Йолов от Централната лаборатория по психология при БАН и 
катедра “Психология”, на СУ “Св. Климент Охридски” през 70-те и началото на 80-те 
години на миналия век. [Йолов 1975, Йолов и колектив, 1977, Йолов, 1981, Йолов, 1989]. 
Тези изследвания допълват познанието ни за реакциите и поведението на човека при 
бедствия с характерните за различните възрастови, етнически и социални групи на 
българското общество отговори на настъпилото бедствие. Те дават възможност на 
работещите днес институции и специалисти в областта на кризисната психологическа 
интервенция да съобразяват действията си с особеностите на българската 
народопсихология и така да са по-ефективни. 



В сегашния момент кризисна психологическа интервенция осъществяват няколко 
държавни институции. Едната е Центърът по психопрофилактика към Военно-медицинска 
академия. Той е създаден през 1993 г. и основните му задачи са превенция на 
посттравматичните стресови разстройства сред личния състав на българската армия и 
работа за преодоляване последствията от преживени критични ситуации. Центърът работи 
в тясно сътрудничество с ДА “Гражданска защита” при всички възникнали на територията 
на страната бедствени ситуации. Центърът е взел участие във всички мироопазващи 
мисии на българската армия: Камбоджа, Босна и Херцеговина, Афганистан, Ирак. При 
възникване на ситуации при изпълнение на мисиите сътрудници на Центъра са работили 
на терен с личния състав. След завръщане от мисии всички участници преминават 
дебрифинг в Центъра по психопрофилактика. Екипи на Центъра работиха в бежанските 
лагери на територията на Република Македония по време на Косовската криза и работата 
им беше много високо оценена от всички световно признати специалисти и институции в 
областта на кризисната психологическа интервенция. 

Кризисна психологическа интервенция при критични произшествия се извършва от 
2000 г. в Института по психология на МВР. От април месец 2002 г. към Института е 
създаден сектор “Психологична профилактика и консултиране”. Една от неговите основни 
дейности е оказването на психологическа помощ на служители след критични 
произшествия, както и интервенция при природни бедствия, аварии и катастрофи. На ниво 
министър е утвърдена “Програма за превенция и управление на професионалния стрес”. 
Други дейности в сектора са: превенция на професионалния стрес чрез обучение, 
психологично консултиране на служители на МВР и техните семейства, организационни 
консултации на екипи, както и насочване на служители за получаване на помощ от други 
звена. 

Управлението на стреса при критични произшествия от психолозите в сектора се 
извършва по модела на Everly and Mitchel. Моделът е адаптиран и пригоден за работа в 
специфичния контекст на полицейската среда. Психолозите от сектора провеждат 
обучение на своите колеги от националните служби и регионалните дирекции на 
вътрешните работи. Секторът прилага и собствен модел за работа на терен при 
терористични актове, бедствия и аварии. От месец февруари тази година психолозите на 
Института по психология на МВР провеждат обучение в регионалните служби по пожарна 
и аварийна безопасност. Те включват теоретични и практически модули, разкриващи 
спецификата на стреса в огнеборската професия и управлението му, както и семинари 
посветени на травматичния стрес и неговото преодоляване. Секторът участва във всички 
учения на МВР, а Института като цяло е включен в плановете на МВР за действие при 
кризи.  

Друго звено от мрежата за кризисна психологическа помощ в България е 
лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите към Отделението за 
медицинска и психологическа експертиза на Многопрофилна транспортна болница «Цар 
Борис III”. Лабораторията съществува от 1982 година. В нея работят двама 
квалифицирани психолози, един психиатър и един авиационен лекар. Единият от 
психолозите е сертифициран авиационен психолог от Европейската асоциация по 
авиационна психология. Всички специалисти от лабораторията са преминали 
специализирани курсове на обучение CISM през 2003 и 2005 година в Грац под 
ръководството на Джефри Митчел. Също така те познават и прилагат европейския опит на 
MAIDAY, насочен към работата с летателни екипажи и ръководители полети. Работата на 
лабораторията по CISM ( International Incident Stress Management) е насочена в няколко 
направления: предварителна подготовка за преживяване на кризисно събитие, която 
включва очакване на вероятно събитие и обучение по подобряване на възможностите за 
справяне и управление на стреса, както в индивидуален план, така и с различните групи 
служители чрез провеждане на периодични курсове и тренинги; изготвяне на система за 
мобилизация на специалисти, които да се включат при осъществяването на помощ при 



настъпването на критично събитие; осъществяване на дебрифинги с участници в кризисни 
събития; оказване на индивидуална помощ след бедствие за намаляване на напрежението, 
симптомите на посттравматичния стрес; продължително наблюдение и при необходимост 
насочване към специализирана помощ на служители преживели критично събитие. 

От 2001 година към Институт за подпомагане на интеграцията съществува служба за 
психологическа помощ и подкрепа при природни бедствия, катастрофи и аварии. 
Службата е доброволна и има подписан договор за съвместна дейност с ДА “Гражданска 
защита”. Методиката по която работят екипите на службата е усвоена от Турската 
психологическа асоциация. По нея през 2003 година беше проведен семинар за обучение 
на над 25 български психолози, работещи в различни държавни институции, университети 
и неправителствени организации. Основната цел на тази методика е да се повиши 
стабилността и да се подобри положението на пострадалите от бедствие. При нея 
психолозите се явяват посредник между нуждите на хората и организациите, които могат 
да им помогнат. По същество това е психо-социална работа, която включва голям екип от 
специалисти и представители на различни организации, държавни структури и 
доброволци. Може да се каже, че фактическата работа на Службата започна още през 1999 
година, когато нейното ядро участва в кризисната психологическа интервенция за 
жителите на село Големо село, пострадали от крупна производствена авария, взела 
човешки жертви и предизвикала големи материални разрушения. Екип на службата 
работи също и по случая “Лим – 2004”. Психолози и доброволци от службата участват в 
ученията на ДА “Гражданска защита”. Съвместно с агенцията бяха обучени директорите 
на училища от София и Софийска област за оказване на психологическа помощ на децата 
в ситуация на бедствие. Един от основателите на службата Йорданка Енева е автор на 
първото ръководство за психологическа помощ при бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари за ученици от I – XII клас. Авторът на този доклад е автор и на първия 
систематичен университетски лекционен курс по кризисна психологическа интервенция за 
бакалаври по Социална педагогика със специализация “Педагогически съветник”. Екипи и 
специалисти от Службата работят в тясно взаимодействие с държавните институции и 
други неправителствени организации при възникване на бедствия на територията на 
страната и в други страни. 

В заключение може да бъде направен извода, че в България съществува добра мрежа 
за кризисна психологическа интервенция основаваща се както на научните изследвания в 
българската психология, така и на достатъчното високо квалифицирани специалисти. 
Необходимо е обаче да се подобри нормативната рамка за осъществяването на тази високо 
хуманна и полезна дейност. Така например кризисната психологическа интервенция не е 
предвидена като психо-социална дейност в закона за управление при кризи. Надявам се 
дискусиите на нашия конгрес да спомогнат за още по-добрите професионални и 
институционални взаимодействия за подобряване и обогатяване на опита ни в кризисната 
психологическа интервенция. 
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Докладът има за цел да представи съвременната научна дискусия относно социалната подкрепа и 
нейната взаимовръзка с различни психологически феномени като депресия, стрес, удовлетвореност. 
Темата е особено актуална, тъй като в последните десетилетия в европейското научно пространство 
са публикувани десетки статии занимаващи се влиянието на социалната подкрепа върху 
психологическото здраве на човека, но все още остава отворени въпроси особено методологията на 
измерване й. Докладът има за цел да представи различни методи за измерването на социалната 
подкрепа и различни нейни параметри, както и конкретен пример за въпросник преведен на 
български език [F-SOZU, Sommer, G. & Fydrich, T., 1989] и тестван сред български студенти в 
Германия. Ще бъдат представени концепциите относно определянето на самото понятие,  типовете и 
източниците за социална подкрепа, както и нейната многодименсионалност и взаимовръзка с 
различни психологически феномени. 
 
SOCIAL SUPPORT – MODERN PSYCHOLOGICAL THEORIES AND ASSESSMENT 

METHODS 
 
The aim of the report is to present the recent scientific discussion regarding the social support issue as well as 
its correlation with different psychological phenomena such as depression, stress and well-being. The subject 
is perceived as a very up-to-date one, since a significant number of articles dealing with it have been 
published so far in the European scientific domain. The articles are devoted to the question of how social 
support influences psychological well-being and health of individuals. However, many questions which refer 
to the methodology of the social support assessment seem to be unanswered yet. Thus, further purpose of the 
report is to demonstrate various evaluation methods and their different parameters. It shows a concrete 
example of a questionnaire [F-SOZU, Sommer, G. & Fydrich, T., 1989] translated into Bulgarian for the first 
time, which was distributed among Bulgarian students in Germany. Furthermore, multiple concepts are 
presented in the report as well as a dispute regarding the definition of social support, its types, its resources, 
its multi dimensionality and its correlation with different psychological phenomena. 
 
 
През последните десетилетия в световната научна литература са публикувани над 7000 
статии занимаващи се с концептуализирането на социалната подкрепа, нейното точно 
дефиниране, изследването на различни нейни параметри, ролята и корелацията й с 
психологическото здраве, стреса и удовлетвореността.  
 
1. Дефиниране на понятието 
 
Дефинирането на понятието социална подкрепа варира сред различните автори.  Много 
автори я определят като едно взаимодействие, интерперсонална интеракция между 
минимум две лица. Особено голяма популярност има и дефиницията на социалната 
подкрепа като “наличност ресурси”, които другите  хора ни предоставят на разположение 
[8,9,10]. Тази дефиниция на Коен и Симе не е особено прецизна, тъй като те пропускат 
възможността на социалната подкрепа да бъде както от материално, така и от 
нематериално естество в зависимост от нейното качество.  
Особено разпространено сред авторите е така нареченото “разделяне” на две основни 
характеристики на социалната подкрепа – количество и качество. Количеството  на 
социалната подкрепа се определя най-вече от това на какъв с какъв брой хора общуваме в 
ежедневието си и на какво “количество” лица можем да разчитаме например по време на 
криза. “Качеството” на социалната подкрепа се определя от естеството и степента на 
близост на връзките, които имаме /напр. с приятели, колеги, роднини/. 



Важно при изследването на социалната подкрепа като обмяна на “ресурси” е доколко 
наистина даден човек изпитва необходимост от получаването на социална подкрепа и 
доколко тя наистина може да има положителни последствия за него. Много немски 
изследвания доказват именно патогенното въздействие на феномена и взаимовръзката на 
социалната подкрепа с психологически кризи и проблеми на личността. От резултатите на 
множество изследвания на социалните взаимовръзки се оказва,че те могат да имат и 
негативно влияние върху здравето на личността [19, 24, 25, 26]. 
В търсенето на подходяща дефиниция много автори наблягат на търсенето на подкрепа в 
определена ситуация, в която нуждата от подкрепа е видима и директно искана от дадена 
личност. Личността прави опит да получи тази подкрепа и в идеалния случай тя има 
желаното позитивно въздействие. Според известните немски теоретици Каплан и Готлиб 
[5, 14] интеракцията “търсене-получаване” на социална подкрепа не се ограничава само до 
една едностранна ос, а често наблюдаваме смяна на ролите в процеса “даване на 
подкрепа-получаване на подкрепа”. 
Социалната подкрепа може също така най-общо да бъде дефинирана като интеракция 
между двама или повече лица, която има за цел да подкрепи и промени дадена криза или 
страдание или ако не може да промени ситуацията на страдание и криза да се опита да 
смекчи техните последствия върху личността [3, 18]. 
Друга основна тема в изследването на социалната подкрепа е естеството на източниците 
на социална подкрепа. Попринцип авторите не изключват никого от възможния кръг 
личности, които могат да я окажат. Това могат да бъдат близки, партьори, роднини. В 
изследванията особено внимание се обръща върху близките социални връзки и тяхното 
подкрепящо действие по време на криза [1, 4, 21, 25]. 
Връзката с подкрепящите партньори, както и ползването на техния опит, могат да бъдат 
използвани и от помощ не само в конкретна ситуация, но и в ежедневието. Като 
потенциални “подкрепящи” могат да се възприемат и не толкова близки хора като 
например колеги, познати, членове на общи кръгове на интереси [24, 25]. 
 
2. Видовe социална подкрепа 
 
Социалната подкрепа може да има различно съдържание и характеристики. Тя може да 
приеме формата на съвети и утешение, когато дадена личност се нуждае от тях. Според 
различните теоретични модели социалната подкрепа има различни съдържателни области, 
тъй като емпиричните таксономии ползват различен вид факторен анализ. В различни 
публикации могат да бъдат отличени от три [6, 7, 24, 25]  до седемнайсет форми на 
подкрепа [14]. 
Различават се и различни под-конструкти на социална подкрепа – социална интеграция, 
емоционална подкрепа, информация, инструментална подкрепа, подкрепа на Другия. 
Емоционалната подкрепа от своя страна може да бъде разделена на още 3 подформи: /1/ 
любов, свързаност, връзка; /2/ насърчаване, вербална подкрепа; /3/ доверие, емоционална 
“вентилация”[11] 
Особено внимание заслужава йерархичната таксономия на Лайрайтер [1993], която 
разделя всекидневната социална подкрепа на два основни фактора, всеки от които може да 
бъде подразделена на пет отделни категории [18].  
Първият фактор може да бъде определен като психологическа форма на подкрепа, който 
на първо място съдържа /1/ близост, съпричастност, доверие и свързаност, също така /2/ 
подкрепа и поддръжка на самооценката, и /3/ свързаност с групата, интеракция, 
принадлежност към дадена социална мрежа, контакт, /4/ емоционална подкрепа, /5/ 
ориентиране, решаване на проблеми на когнитивно ниво.   
Вторият фактор съдържа инструментални форми на подкрепа като например /1/ 
информация, съвети, /2/ финансова помощ, /3/ материална помощ и услуги, /4/ 
практическа помощ и /5/ интервенции.  



Емоционалната подкрепа се изразява в усещането на личността, че е не само обичана и 
обгрижвана, но и, че е уважавана и ценена [1]. Също така усещането, че предизвиква 
симпатии и съпричастност.  
Свързаността с групата съдържа усещането за принадлежност към дадена социална мрежа 
със съответните права и задължения.  
Тази принадлежност се изразява в съпричастните ценности и норми, които изповядва 
групата и помага на личността при взимането но трудни решения. Да бъдеш “заедно” с 
другите е източник на удоволствие и отпускане [1]. 
Получаването на оценка от другите също може да бъде възприето като вид социална 
подкрепа[5]. От една страна получаването на позитивна оценка се възприема като 
признание на способностите на дадена личност, от друга страна негативната оценка може 
да доведе до увеличаване на мотивацията и по този начин да се оцени правилно и да се 
развие поведението на личността. 
Друг вид социална подкрепа е получаването на информация, която може да спомогне за 
взимането на решения. Този вид подкрепа е дефиниран като информационна подкрепа. 
Тя може да бъде във формата на съвети [15], които съдържат стратегии и начини на 
поведение, за които личността до сега не се е досетила. Това могат да бъдят и съвети, 
които затвърждават вече взето решение, по което е имало двоумения [26, 28]. 
Инструменталната подкрепа съдържа както практическа помощ [2], така и финансово 
подпомагане [14]. Тя се изразява и в конкретна помощ свързана с дадена ситуация – 
например помощ при ползването на кола,  колело, инструмент и други. 
Все още в научното пространство липсва подобна таксономия на социалната подкрепа по 
време на кризи, но много публикации се стремят да открият подобна систематизация и в 
тези конкретни случаи. 
Резултатите от конкретните емпирични изследвания доказват разнообразието на форми на 
социалната подкрепа и тяхното различно взаимодействие. Все още остава открит въпроса 
и дали е достатъчно систематизирането, което прави известният психолог Шварцер през 
90те години, който различава три дименсии на социалната подкрепа – информационна, 
инструментална и емоционална [24]. 

 
3. Социална подкрепа и личност 
 
Все още не съществува отделна теория за социалната подкрепа, а тя винаги е вмествана 
във вече съществуващи теории като стрес и ресурс теорията на Коен [8,9,10] и Хобфол 
[16,17] или теорията на привързаността [15]. Интересът на изследователите все по-често 
се насочва не само към конкретната социална интеракция, но и към конкретните 
корелации на социалната подкрепа с чертите на личността. Множество емпирични 
изследвания установяват взаимовръзка на различни особености на личността като 
например екстровертност, невротизъм, толерантност и количеството на социалната 
подкрепа или удовлетвореността от взаимоотношенията [20]. 
Открит за научна дискусия остава въпроса дали социалната подкрепа може да бъде 
разбрана като черта на личността или като фактор на околната среда. Някои лонгитюдни 
изследвания доказват, че степента и вида на социалната подкрепа се запазва, въпреки 
промяната на дадена ситуация в живота на човека (например промяна на 
местожителството) [15]. 
Създаването на социални връзки зависи от социалното поведение и от чувствителността, с 
коята дадена личност подхожда към процеса на интеракция. Колкото по-лесно е за един 
човек да завърже социални контакти, толкова е по-висока и неговата социална 
атрактивност. 
За развитието и запазването на вече съществуващите връзки са важни емоционалната 
стабилност, готовността за съпричастност и коопериране, а също така и емпатичността 
[28, 20]. 



4. Взаимовръзка на социалната подкрепа с психосоциалното здраве и стреса 
 
Взаимовръзката между различните видове стресори, социалната подкрепа и здравето са 
широко дискутирани в съвременната научна литература. Взимат се под внимание винаги 
най-малкото трите основни дименсии, които имат взаимовръзка помежду си – стресори, 
социална подкрепа и крайния резултат за здравето на личността.  
Съществуват два основни модела – модел на директния ефект и модел на така наречения 
“пуфер ефект” на социалната подкрепа. Според първия модел се приема, че социалната 
интеграция, принадлежността към групата, близостта с околните се отразява директно 
върху здравето на човека  и върху неговата удовлетвореност [15,24,25]. 
Според втория модел /така наречения “пуфер ефект”/ социалната подкрепа е само 
посредник, който може да усили или намали психическите ресурси на личността и 
съответно способността й да се справя с трудностите и стреса. Всички тези фактори могат 
да предизвикат влошаването на психическото здраве на личността, но в случая социалната 
подкрепа няма директно влияние. 
В немската научна литература е известен моделът на Шварцер и Лепин [24,26]. В неговата 
основа стои наличието на социална интеграция, която се състои както от количествени 
параметри /като брой на приближените лица, гъстота и големина на социалната мрежа, 
честота на интеракцията/, така и от качествени характеристики. Съвместно с различни 
черти на личността като например социалната компетентност, социалната интеракция 
влияе върху наличието на социална подкрепа. Оценката на наличните ресурси се определя 
и от социалната атрактивност, значението на Другия, доверието, както и от самооценката. 
Една личност с ниска и лабилна самооценка подценява ресурсите си и възможностите си 
да се справи с дадена ситуация.  
Наличието на социална подкрепа влияе директно върху психосоциалното здраве на 
човека, което от своя страна се определя от удовлетвореността и палитрата емоционални 
състояния – гняв, страх, депресия. 
 

 
Таблица 1: Модел на Шварцер и Лепин (Schwarzer&Leppin, 1989, допълнен 1991) 
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Очакваната наличност на социална подкрепа служи като когнитивен ресурс. Влияние има 
преценката на заплахите от околната среда. Според модела ако някой е социално добре 
интегриран и социално компетентен, ще получи повече социална подкрепа и по този 
начин може до лесно да мобилизира ресурсите си и да се справи с затрудняващи или 
заплашителни ситуации. 
 
5. Методи за измерването на социалната подкрепа  
 
Според повечето автори все още съществува недостиг на достатъчно методологии 
измерващи социалната подкрепа [15,18]. 
Въпреки това вече съществуват методики, които измерват реално получената социална 
подкрепа, така както и субективно възприемата социална подкрепа [13,18, 27] . 
Могат да бъдат споменати различни методики добили популярност последните двадесет 
години като например Social Support Questionnaire (SSQ, Saranson, Levine, 
Basham&Saranson, 1983) [23], Interpersonal Support Evaluation List (ISEL, 
Cohen&Hoberman, 1983) и Social Support Scale (SSS, Donald&Ware, 1984) [9,12] . Скалата 
Social Support Questionnaire (SSQ, Saranson, Levine, Basham&Saranson, 1983) измерва 
специфични източници на социална подкрепа, които са свързани с дадена конкретна 
ситуация. При нея се изчисляват броя на подкрепящите лица и удовлетвореността с 
получаваната подкрепа в конкретни ситуации. 
Най-популярната методика за измерването на социалната подкрепа в немското научно 
пространство е методиката на  Зомер и Фидрих (Sommer&Fydrich,  1988), която обхваща 
различни области на социалната подкрепа. Примерни айтеми от този въпросник са: 
 
 

1. Без проблеми намирам някой, който да се грижи за жилището ми (например за цветята, домашните 
животни, пощата), когато отсъствам за по-дълго. 

2. Има хора, които ме възприемат без ограничения, такъв/такава какъвто съм . 

3. От страна на околните получавам много разбиране и сигурност 

4. Имам  много доверен човек, на чиято помощ мога да разчитам винаги. 

5. При нужда мога без проблеми да взема нещо назаем от приятели или съседи. 

6. Имам приятели/близки, които във всеки случай ще намерят  време да ме изслушат внимателно, ако 
имам нужда да споделя с тях. 

7. Познавам много хора, с които с удоволствие предприемам нещо. 

 
 
Характерно за тази методика е разделението й на две основни части. В първата част 
айтемите са свързани с изследването на емоционалната подкрепа, практическата 
подкрепа, социалната интеграция, доверените лица и други. Във втората част се назовават 
подкрепящите лица и лицата, които провокират напрежение в ежедневието на личността. 
Въпросникът има дълга форма от 54 айтема и кратка форма от 22 /най-кратката версия е 
от 14 айтема. Въпросникът се характеризира с високи надеждност и валидност. 
При изграждането на скалите се обхващат три основни аспекта на социалната подкрепа: 

• Емоционална подкрепа /да бъдеш приет и харесван от другите, да можеш да 
споделяш позитивни и негативни чувства, да имаш доверен човек/ 

• Практическа подкрепа /практическа помощ при малки или по-големи проблеми в 
ежедневието, да получиш съвет, да вземеш нещо назаем, да ти се помогне със 
задачите и други/ 



• Социална интеграция /напр. принадлежност към приятелски кръг, да имаш близки 
с подобни ценности и интереси/ . 

Накрая изследваното лице е питано и относно различни социалнодемографски въпроси, 
които могат да докажат неговата обективна социална интеграция  като например 
партньорство, семейно положение, жилищна ситуация, както и относно различни 
социални активности, честота на ежедневните контакти. 
 
Въпреки наличието на множество публикации и изследвания на естеството и ролята на 
социалната подкрепа, все още съществуват множество теоретични и методологични 
празноти. Измерването на междуличностните взаимоотношения дава нови импулси за 
търсене на отговор на много открити въпроси свързани с естеството на феномена 
социална подкрепа и влиянието му върху преодоляването на стреса и психологическото 
здраве. 
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ХИПНОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПРОМЯНА НА НАВИЦИТЕ 
 

Николов Милен  
Психолог, ЕТ “Хипноза и хипнотерапия” 

 
В семинара ще бъдат представени различни подходи за промяна на навиците, 
използвани в хипнотерапията. 
 
Different approaches, used in hypnotherapy, will be presented in the workshop for 
custom change. 
 
Представени са различни подходи за промяна на навиците – усилване на 
отрицателната и положителната мотивация за определено поведение, 
пренасочване на импулсите, използване на компютърни метафори за 
препрограмиране на действията (Undo, Cut, Delete, New file, Picture, Versions, 
Detect and Repair, Replace, Zoom, Frame, Bold, Copy, Repeat, Enter, Save, 
AutoCorrect, Restart), даване на пост-хипнозни внушения. Тези подходи ще 
бъдат илюстрирани с примери от хипнотерапевтичната ми практика, напр.: 
трихотиломания (“Ако ръката тръгне да отскубва косъм, появява се отново 
болката, както когато дезодорантът е гръмнал в ръката ти”), хазартна 
зависимост (“Само покрай казиното!”), отказване на цигарите (“Ако посегнеш 
към цигарите, ръцете извършват друго действие – хващат GSM-а, включваш 
телевизора”), при създаваща притеснения бисексуална ориентация на мъж 
(“Погледът ти регистрира предимно жените”), хранителни зависимости (“Само 
половин шоколад ти е вкусен”). За да отслабне навикът на клиента да мисли за 
себе си като за болен и да говори за симптоми - предизвиквам хипнозни 
сънища и възрастова прогресия, че отново е здрав/а. В редица случаи 
съчетавам хипнотерапията с поведенческа терапия в близки до реалните и в 
реални ситуации. Разглежданите подходи ще бъдат илюстрирани с участници 
в семинара, желаещи да променят някой свой навик. 
 Представени са различни подходи за промяна на навиците, използвани в 
хипнотерапията.  
 Един от тях е усилване на отрицателната и положителната мотивация за 
определено поведение (готовност да се правят по-рядко/по-често определени 
неща, да не се правят/да се правят определени неща). Търси се отрицателната 
и положителната мотивация при даден клиент и се влияе върху нея. 
 Друг подход е пренасочване на импулсите за дадено (нежелателно или 
вредно) действие в друго (безвредно или желателно) действие. В основата на 
този подход е разбирането, че спирането на даден импулс е трудно и поражда 
напрежение, докато пренасочването му е по-възможно и по-ефективно.  
 В хипнотерапията използвам и компютърни метафори за 
препрограмиране на действията (Undo, Cut, Delete, New file, Picture, Versions, 
Scan for viruses, Detect and Repair, Replace, Zoom, Frame, Bold, Copy, Repeat, 
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Enter, Save, AutoCorrect, Restart). Използването на компютърни метафори е 
възможно и ефективно, благодарение на един от феномените на хипнозата – 
буквалното възприемане на казаното и преживяното (literalness). Използването 
на различни компютърни команди и промени в програмите се преживява 
буквално, за клиента това се случва. Разбира се, този тип метафори са 
приложими при хора, за които компютърът е нещо обичайно, част от работата 
или заниманията им.  
 За промяна на навиците давам и пост-хипнозни внушения (правят се в 
хипноза, цели се да действат след излизане от хипноза, в ежедневието). Някои 
от тези внушения са преки, други – косвени, истории, разкази за това, как друг 
клиент се е справил с подобен проблем. 
 Тези подходи ще бъдат илюстрирани с примери от хипнотерапевтичната 
ми практика, напр.: трихотиломания (“Ако ръката тръгне да отскубва косъм, 
появява се отново болката, както когато дезодорантът е гръмнал в ръката ти”), 
хазартна зависимост (“Само покрай казиното!”), отказване на цигарите (“Ако 
посегнеш към цигарите, ръцете извършват друго действие – хващат GSM-а, 
включваш телевизора”), при създаваща притеснения бисексуална ориентация 
на мъж (“Погледът ти регистрира предимно жените”), хранителни зависимости 
(“Само половин шоколад ти е вкусен”). В много от случаите поведението може 
да има компулсивен характер, но и навичен компонент. За да отслабне навикът 
на клиента да мисли за себе си като за болен и да говори за симптоми - 
предизвиквам хипнозни сънища и възрастова прогресия, че отново е здрав/а. 
На членове на семейството или близки също обръщам внимание, да свикнат 
вкъщи и на други места по-рядко да говорят за симптоми и болести.  
 В редица случаи съчетавам хипнотерапията с поведенческа терапия в 
близки до реалните и в реални ситуации (подаване със спокойни ръце на 
брошури в аудитория , презентация пред непознати хора, ходене по оживена 
улица, пътуване в градски транспорт).  
 Разглежданите подходи ще бъдат илюстрирани с участници в семинара, 
желаещи да променят някой свой навик. 
 
 



ОПИТ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ 
В ОБУЧЕНИЕТО НА КОМАНДНИ ВОЕННИ КАДРИ И ГРАЖДАНСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Пеев Илия  
Доц. д.пс.н , капитан 1 –ви ранг, о.р. – ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна 

 
В доклада се изследва потребността от формирането на нови качества у военните кадри и гражданските 
специалисти с висше образование и изграждането у тях на нова организационна и психологическа 
култура. На основата на новите достижения на психологията и дългогодишна лична практика се 
представя опит в лидерската подготовка в Българската армия чрез използването на психотерапевтични 
методи и преподаването на позитивна психотерапия на студенти. 
Представя се визия за разширяване спектъра на психологически знания в системата на висшето 
образование в Република България. 

 
The need of creating new characteristics in the military commanders and the civil higher educated specialists and 
creating new organizational and psychological culture are being researched in the paper.  
Experience in the leader’s training in Bulgarian army based on the new achievements in psychology and great 
personal experience is being presented, using psychotherapeutic methods and teaching students of positive 
psychotherapy. New vision about widening the spectrum of psychological knowledge in the higher education 
system in Bulgaria is being presented.  
 

Въведение: 
Съвременните университети изграждат нов тип отношения към студентите, които се 

характеризират със сътрудничество, взаимопомощ и разширяване възможностите за 
развитието на човека. Поддържането на партньорски отношения към студентите способства 
за по-пълното разкриване на техните способности и увеличаване на възможностите за 
развитието на личностните им качества, за изграждането им като специалисти, способни 
бързо да реагират на измененията в науката и техниката. Специалистът днес е човек с широки 
общи и специални знания, съответстващи на изискванията на новите технологии. 
В края на XX век и началото на XXI век възникнаха и продължават да се появяват много 
предизвикателства пред обучението на командни военни кадри и граждански специалисти с 
висше образование. Международните конфликти и тероризмът пораждат потребност от 
активно транснационално сътрудничество за защита на населението и създаване на коалиции, 
алианси, многонационални военни формирования. Това води до по-високи изисквания към 
подготовката на командирите, щабовете и войските. Новите мисии на въоръжените сили 
пораждат потребност от използване на модерни методи за подготовка и свързване на 
индивидуалния подход към обучаемите с колективната работа в армията. Военната дейност 
все повече придобива коалиционен и многонационален характер, което създава благоприятни 
условия за интеракция и прилагане на транскултуралния и интердисциплинарния подход. 
В началото на третото хилядолетие започна да се утвърждава нов подход към проблемите на 
човешкия потенциал, личностното развитие и персоналната отговорност, професионалното 
изграждане, корпоративната култура на компаниите, личното щастие, хармонията, 
транскултуралните отношения, методите за мотивация. Новият подход намира израз и в 
утвърждаването на съвременната житейска и образователна философия, която се фокусира 
върху силните и позитивните страни на хората, екипа, организацията, компанията [2; 8; 12; 
13; 14; 17; 18; 19; 29]. 
Всичко това създава предпоставки за използването на психологическите тренинги и 
психотерапевтичните методи като дидактическа практика за обучение в малки, средни и 
големи групи в системата на висшето военно и гражданско образование. 



I. Основни принципи в университетското образование, обуславящи формирането на 
нови професионални и личностни качества на обучаемите и изграждането на тяхната 
организационна и психологическа култура. 
Съвременното образование е призвано да дава възможност на всеки човек да разрешава 
своите собствени проблеми, да взема собствени решения и да носи собствените си 
отговорности. Висшето образование е ориентирано към изграждането на целенасочени 
личности, с комплексни професионални и социални характеристики, които могат сами да се 
ориентират в бързо изменящия се свят [22; 27; 30]. За постигането на подобни големи цели 
Комисията на ЮНЕСКО по образованието в XXI век под председателството на Жак Делор 
разработи доклад, в който издигна 4 основни принципа на модерното образование, изискващи 
съответно формирането на четири основни групи компетенции у обучаемите [4; 24]. През 
1996 г. Жак Делор формулира четири основни принципа (стълба), на които се основава 
модерното образование: да се научим да знаем (learning to know); да се научим да правим 
(learning to do); да се научим да живеем заедно (learning to live together); да се научим да 
бъдем себе си (learning to be) [5; 32]. 
Международна комисия на ЮНЕСКО по образованието в специална декларация разкри 
съдържанието на четирите стълба в системата на висшето образование [3; 9; 23; 32; 34; 35]: 

 
 
 
 
 
 

 
Фигура № 1: Четири основни стълба (принципа) на образованието в XXI век 

 
1. Да се научим да знаем (Learning to know). Този принцип се подразбира като учене за 

придобиване на базови знания в широка общообразователна област. Съчетаването на базови 
и специализирани знания служи като основа на усъвършенстване на образованието през 
целия живот. Първият стълб в модерното образование "Да се научим да знаем" е 
предпоставка за много широко общо образование, свързано с възможността за по-
задълбочено усвояване на по-малък брой учебни дисциплини и придобиване на по-тясна 
специализация. Това означава също така учене за самото учене, оползотворяване на 
възможностите, които предлага ученето през целия живот. Този принцип има твърде широко 
тълкуване: да учим за знания, да се научим да учим, да се научим да придобиваме знания. В 
информационния век се налага студентите да се обучават не само като потребители на 
информация, а и като генератори на информация, което може да се реализира чрез 
доближаването на учебния процес до научно-изследователския творчески процес. 

2. Да се научим да правим, да се научим да действаме (Learning to do) самостоятелно 
или в състава на екип, достигайки най-добри резултати, при това и в непредвидени ситуации. 
Този принцип е много важен, защото може да имаш много знания и да не знаеш как да ги 
използваш. Принципът обхваща професионалния компонент на образованието във висшето 
училище и към него се отнася също така усвояването на организаторските функции. 
Професионалният компонент изисква разнообразие на специалностите и специализациите. 

3. Да се научим да живеем заедно (Learning to live together) с други хора, да разбираме 
тяхната история, традиции и културни ценности. Това изисква най-напред да се опознава 
собствения етнос и религия, своята страна и географски регион. Този образователен принцип 
предполага недопускане на дискриминация във висшето образование и изисква разбиране и 
последващо признаване на особеностите на другите и тяхното право да бъдат различни. 

 
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК 

 

ДА СЕ НАУЧИМ ДА 
ДЕЙСТВАМЕ 
(Learning to do) 

 

ДА СЕ НАУЧИМ ДА 
ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО 
(Learning to live together) 

 

ДА СЕ НАУЧИМ ДА 
БЪДЕМ СЕБЕ СИ 
(Learning to be) 

ДА СЕ НАУЧИМ ДА 
ЗНАЕМ 
(Learning to know) 

 



Създаденото от Международната комисия на ЮНЕСКО за образование за 21 век понятие за 
образование “Да живеем заедно” превърна в необходимост във всички региони в света да се 
утвърждава духът на разбирателството и приемането на различието. 

4. Да се научим да бъдем себе си (Learning to be). Образованието трябва да допринесе за 
пълното себепознание (Да си спомним мотото на Делфийсия оракул - “Опознай себе си!”) и 
развитие на човека  – тяло и дух, интелигентност, чувствителност, духовност. Образованието 
трябва да развива собствената независимост, критичният начин на мислене и преценка, за да 
може всеки сам да взема най-добрите решения в различни ситуации от живота и да развива 
пълното богатство на своята личност. Този принцип означава по-доброто разгръщане на 
собствената ни личност. 

Посочените четири основни стълба (принципа) на висшето образование в XXI век 
обуславят потребността от формирането на четири групи компетенции у обучаемите: а) 
претворяване на замисленото и планираното в живота; б) професионално-методически; в) 
социално-комуникативни; г) личностни. Поради това в член 9 на Световната декларация на 
ЮНЕСКО от 09.10.1998 г. са отразени новаторските подходи в сферата на образованието: 
критическо мислене и творчество [3; 9; 30; 34; 35; ]. 

Новата парадигма на висшето образование изисква преработване на учебните програми 
и използване на нови методи, които да не се свеждат само до когнитивно усвояване на 
дисциплините [2; 6; 7; 8; 14; 22]. За решаването на тези мащабни и предизвикателни за 
интелекта задачи на висшето образование в XXI  век са предназначени психотерапевтичните 
методи, опит за внедряването на които има и в Република България. Този опит следва да се 
усвоява, популяризира и разширява, поради което във втория въпрос на научното изследване 
се споделя част от него, базиран на позитивната психотерапия, основана от професор Носрат 
Песешкиан [12; 13; 29] и тренинги по метода на Едуард де Боно [25; 26]. 
II. Опит в приложението на психотерапевтични методи в обучението на командни 
военни кадри и граждански специалисти с висше образование 
2.1. Същност на позитивната психотерапия и позитивния подход към човека 
Автор на метода е германският учен от персийски произход професор Носрат Песешкиан [12; 
13; 29], който поставя началото на една нова визия за човека през 70-те години на XX век. 
Позитивната психотерапия се базира на три основни стълба в рамките триадата: 

 
Позитивен подход  

 
Съдържателен модел   Петстепенна 
(съдържание на конфликта)  терапия 

 
Фигура № 2: Основни стълбове позитивната психотерапия 

 
“Positum” (лат. positum - единно, цяло, неделимо) се явява една от базовите категории в 
позитивната психотерапия. Съгласно “Positum” съществува единство на личностните 
характеристики и във всеки един човек едновременно са заложени както предпоставките за 
заболяване, така и предпоставките за излекуване: 

 
Предпоставки за излекуване   Мобилизиране на потенциала за самопомощ 
Предпоставки за заболяване   Телесни и психически нарушения 

 
Фигура № 3: Категорията “Positum” 

 
Чрез позитивната психотерапия се разрешават най-широк кръг от проблеми: от индивидуални 
до семейни, групови и социални. Съгласно позитивната психотерапия, конфликтите, 
разстройствата и болестите на пациента не са единствените, които са фактически дадени. 

+ 
- 
 
 



Наред с тях човек носи и способностите за разрешаване на конфликтите и възможностите за 
отстраняване на разстройствата. 
Позитивната психотерапия изследва основните качества на личността, като ги 
систематизира в две основни групи [12; 13; 29]: 
а) Първични, основни (естествени) способности - способност за обич: любов; пример 
(образец, модел); търпение  (търпимост); време (възприятие за времето); контакт; сексуалност 
(нежност); доверие; надежда; вяра (религия); съмнение; увереност; единство (интегритет). 
б) Вторични, актуални (придобити) способности - способност за познание: точност; чистота; 
ред (порядък); послушност (послушание); учтивост (любезност, вежливост); честност 
(откритост, откровеност); вярност; справедливост; старание (действие, прилежност, 
постижение); пестеливост; благонадеждност (акуратност, добросъвестност); прецизност. 
Трудностите, конфликтите и болестите в позитивната психотерапия се изразяват с помощта 
на четири области (четири качества на живота), които са свързани с четирите начина за 
изучаване и знание: 

I. Тяло (орган)/Чувства 
 

IV.Фантазия и Бъдеще/Интуиция      II. Дейност, достижение/Причина 
 

III. Контакт/Традиция 
Фигура № 4: Модел на баланса в позитивната психотерапия 

 
Основата на позитивната психотерапия се явява транскултуралното мислене. По 

време на Втория световен конгрес по позитивна психотерапия в Германия, гр. Висбаден през 
2000 г. имах възможността лично да почувствам интереса към метода; проявен от учените от 
западни и източни страни, които представляваха различни психотерапевтични школи. 

Позитивната психотерапия търси нарушения баланс в рамките на моделите на 
образците-измерения (т.н. първи и втори ромб), свързани с естествените природни и 
социални характеристики на човека. Позитивният подход дава възможност за позитивно 
тълкуване и за промяна на гледната точка. Това става с т.н. позитивиране и позитивно 
претълкуване. 
Позитивната психотерапия има ясна стратегия и преминава през 5 етапа: а) 
наблюдение/дистанциране; б) инвентаризация; в) ситуативно окуражаване; г) вербализиране; 
д) разширяване на целите. В този петстепенен модел се поставят няколко акцента: на преден 
план се извеждат проблемите не само на патогенезата, а и на салютогенезата. 
Тези характеристики на позитивната психотерапия й дават простор и тя се развива като 
индивидуална, фамилна и групова терапия, като краткосрочна позитивна психотерапия, 
позитивен мениджмънт и пр. 

2.2. Мястото на позитивната психотерапия в обучението на командни военни 
кадри и граждански специалисти с висше образование 
Позитивната психотерапия в Република България има вече своята история. От 1992 г. насам в 
нашата страна тя намери добър прием сред социалните работници, психолозите, педагозите, 
лекарите, офицерите и сержантите, студентите и курсантите, мениджърите. Началото бе 
поставено от професор Носрат Песешкиан [12; 13; 29] и доц. д-р Арно Реммерс [17; 18; 19] 
във Военномедицинската академия в София през 1992 г., Медицинския университет във 
Варна, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и ВСУ “Черноризец Храбър”. През декември 1992 г. доц. д-р 
Арно Реммерс изнесе първата си лекция за позитивния метод пред курсантите-випускници от 
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, след което започна приложението на този метод в подготовката на 
курсантите и студентите, старшините и офицерите, обучаващи се в Морско училище. Най-
добрият атестат за ефективността на позитивния метод е нейното използване във военната, 



социалната, педагогическата и клиничната практика у нас като психотерапевтичен метод и 
като позитивен мениджмънт. 
В Република България и град Варна позитивната психотерапия се разви благодарение на 
личния принос на проф. д-р Носрат Песешкиан, д.м.н. (създател на метода) и на неговия пръв 
и най-добър ученик доц. д-р Арно Реммерс. Приносът на германските психотерапевти за 
развитието на психологията и психотерапията у нас беше оценен по достойнство от 
варненската академична общност. Управителният съвет на Съюза на учените в България – 
клон Варна през 2000 г. присъди на професор д-р Носрат Песешкиан и доцент д-р Арно 
Реммерс най-високото отличие “Почетен член на Съюза на учените - Варна” за висок личен 
принос в представянето, внедряването и развитието на позитивната психотерапия в 
Република България. 
Министерството на отбраната и ГЩ на БА подкрепиха издаването два научни труда по 
позитивна психотерапия и приложението на психотерапевтичните методи: във военното 
издателство през 2000 г. излезе от печат монографията “Позитивната психотерапия в 
модерната армия и обществото” [10], а през 2003 година беше публикувана монографията 
“Възможности за приложение на психотерапевтични методи в подготовката на съвременната 
армия – проблеми и перспективи” [11]. 
В позитивния подход представителите на морската професия откриват нови възможности за 
създаване на хармония в корабните екипажи. Чрез него те по-лесно понасят 
предизвикателствата на продължителните плавания, които са изпълнени с цял комплекс от 
психологически феномени: личностно пресищане, психическа депривация, социална 
изолация, сензорен и информационен глад и др. Международната морска организация на 
ООН в Лондон утвърди задължителни курсове по социална компетентност и екипно 
управление на мостика (Bridge Team Management). Методиката на тези курсове включва 
използването на позитивния подход в екипната работа и екстремалните ситуации [10; 11]. 
Във ВСУ “Черноризец Храбър” позитивната психотерапия се преподава от 1993/1994 учебна 
година. Студентите от специалността “Социални дейности” изучаваха основен курс под мое 
ръководство с хорариум от 30 часа главно под формата на психологически тренинги. В 
продължение на 7 години по позитивна психотерапия се обучиха 568 студенти редовно и 
задочно обучение. 
През 2002 г. беше изследвано мнението на студентите-задочници от ІV курс на 
специалността “Социални дейности”. В изследването участваха 44 студенти, които разкриха 
значимостта на метода на позитивната психотерапия в тяхната подготовка. Възпитаници на 
ВСУ “Черноризец Храбър”, завършили специалността “Социални дейности” в периода 1997–
2000 г., обмениха опит по приложението на метода на позитивната психотерапия в 
професионална си дейност като социални работници. Младите специалисти активно прилагат 
знанията по позитивна психотерапия в социалните заведения във Варна, където работят: а) 
Дом за стари хора “Гергана”; б) Консултативно-терапевтичен център за деца със специални 
нужди “Карин дом”; в) Център за социална интеграция към Общинска служба за социално 
подпомагане; г) Център за хора с увреждания. 
Споделеният опит от социалните работници разкрива предимствата на позитивната 
психотерапия. Благодарение на позитивното начало тя се интегрира с всички други 
форми на психотерапевтична и социална работа, намира широко приложение в 
заведенията на социална работа в град Варна и страната. 
2.3. Опит по лидерската подготовка в Българската армия чрез използването на 
психотерапевтични методи 
Във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” от 1992 година започна да се придобива опит за подготовката 
на командни военни кадри чрез използването на психотерапевтични методи, като акцент се 
поставя на създадената от професор д-р Носрат Песешкиан д.м.н. позитивна психотерапия и 



тренинговия метод на професор д-р Едуард де Боно за развиване на латералното мислене [10; 
11; 12; 13; 25; 26; 29]. 
Тренингът на Едуард де Боно за пръв път беше апробиран по време на общоармейски 
семинар по лидерска подготовка в НВУ “В. Левски” от автора на настоящия труд на 
12.06.2003 г. с участието на 18 курсанти, 6 от които бяха от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” [11]. 
В съвременната психология се създава систематичен и холистичен подход към човека и 
неговата среда. Важна страна на този подход се явява парадигмата за латералното мислене  
(лат. lateralis – страна; англ. lateral – страничен, паралелен), разкрита от д-р Едуард де Боно, 
която оказва съществено влияние върху образованието в ХХ и ХХІ век [25; 26]. 
С помощта на метафората Едуард де Боно създава тренингов метод, при който отделните 
видове мислене следват един след друг, използвайки “мисловни шапки”. Той дава 
следните определения за термина “латерално, нестандартно мислене”: 
- Начин на разрешаване на проблем чрез прост, необичаен или нелогичен (непоследователен) 
начин, както детето [25; 26]; 
- Метод на разрешаване на проблеми чрез индиректна (непряка), неконвенционална 
(нетрадиционна) логика [25; 26]. 
В разработената от д-р Едуард де Боно концепция за мисленето е заложено схващането за 
мозъка като самоорганизираща се система. Разработената от него теория за обучението и 
възпитанието по мислене и разкритите практически средства за директно овладяване умения 
по мислене са базирани на 6 основни структурни компонента: а) Факти, цифри и 
информация; б) Емоция, чувства, предчувствия и интуиция; в) Предпазливост, истина, 
преценка, съответствие на фактите; г) Преимущества, печалби, спестявания; д) Изследване, 
предложения, предположения, нови идеи, алтернативи за действие; е) Мислене за самото 
мислене. 
Професор д-р Едуард де Боно за пръв път разработва методи за пряко обучение по мислене 
още в училищата , за което на Международна конференция по мисленето в Бостон през 1992 
година му е връчена награда На негово име е кръстена планетата DE73, която се нарича вече 
планета EdeBono. Той е признат за един от 250-те личности в световната история, допринесли 
най-много за развитието на човечеството. 
Техниката на “мислещата шапка”, използвана от проф. д-р Едуард де Боно, дава възможност 
за овладяване умението да се разделя чувството от логиката, творчеството от информацията, 
обективността от негативността. Едуард де Боно открива 6 нагласи на съзнанието, които 
символично са изобразени чрез метафората “шапки за мислене” с 6 различни цвята: а) Бяла 
шапка за мислене - обективен стил на мислене; б) Червена шапка за мислене - интуитивен 
стил на мислене; в) Черна шапка за мислене – “негативен” стил на мислене; г) Жълта шапка 
за мислене - позитивен стил на мислене; д) Зелена шапка за мислене - творчески стил на 
мислене; е) Синя шапка за мислене - аналитичен, синтезиращ стил на мислене. 
Във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” съвместно с Дружеството по позитивна психотерапия в 
България със седалище Варна  се разработи Програма за обучение на командирите, 
инструкторите и тактическите ръководители по методите на супервизията и Балинт-групите. 
Програмата за обучение на ръководните кадри във Въоръжените сили е базирана на 
транскултуралния подход и методите на супервизията и Балинт-групите. Тя съдържа общо 14 
основни теми. Съставът на групите е 10-12 души. По време на работата се обсъждат 
конкретни случаи от практиката на командирите, инструкторите, тактическите ръководители 
и психолозите в Българската армия. 
В резултат на обучението участниците подобряват своето себепознание и познанието за 
другите; придобиват по-голяма увереност за работа с хора и управление на подразделенията; 
усъвършенстват способностите си за работа в екип и лидерските си умения; придобиват по-
голяма сигурност в публичното поведение; разширяват знанията си за природата на 



конфликтите и овладяват ефективен инструментариум за тяхната превенция и разрешаване; 
повишават компетентността си за вземане на решение; овладяват стратегии за справяне с 
критични ситуации и техники за преодоляване на стреса, фрустрацията и тревожността; 
повишават качеството на комуникативната си компетентност. 
Самата програмата беше супервизирана по време на Третата национална конференция по 
психосоматична медицина през 2003 г. и публикувана на страниците на три списания: Военен 
журнал; Педагогика; Психосоматична медицина. 
2.4. Визия за разширяване спектъра на психологически знания в системата на военното и 
гражданско висше образование в Република България 
Глобализиращият се свят поставя акцент върху синергията, интеракцията и транскултуралния 
подход, а те са в основата на позитивната психотерапия и психотерапевтичните методи. За 
тяхното по-нататъшно внедряване в подготовката на командни кадри и специалисти с висше 
образование е целесъобразно да се активизира практическата и внедрителската дейност в 
няколко направления: 
а) Съвременната война поставя на изпитание духовните сили на военнослужещите и 
гражданското население, от което следва да се търсят адекватни отговори на новите 
предизвикателства и да се прилагат ефективни методи на работа за превенция и терапия [1; 2; 
14; 15; 16; 21]. Резултатите от научните изследвания могат да се използват както в армиите на 
отделната държава, така и в многонационалните военни формирования в НАТО и др. 
б) Във военните училища, университети и академии да се развива потенциала за изграждане 
на лидери от нов тип, способни да вземат правилните решения в сложните условия на 
войните от шесто поколение. За целта да се разшири използването на психотерапевтичнте 
методи в обучението на лидерите от трите нива: тактическо, оперативно и стратегическо. 
в) Новите опасности изискват обединение на основата на общи ценности и общи интереси. 
Светът се обединява във воденето на новите войни, които изискват не само нови военни 
средства, но и нови психологически средства, което ще стимулира развитието на военната 
наука и психотерапевтичната практика. 
г) Враждебната среда е по-опасна от враждебните режими. Позитивното мислене ще 
способства за създаване на нова среда на сигурност, хармонизиране на човешките отношения, 
създаване на условия за ограничаване на войните. 
д) В системата на висшето образование все повече да се утвърждават отношенията “Субект-
Субект”, което ще засили творческото начало в подготовката на специалисти с висше 
образование [3; 9; 22; 23; 24]. За това ще способства използването на груповата динамика в 
обучението, като дейността се насочи за: придобиване на личен опит и лични преживявания 
от участие в групата; наблюдаване, анализ на работата на водещите, груповите феномени на 
взаимодействието; обучение в навици по водене на групи; теоретически аспекти на груповата 
динамика; супервизия на личното поведение при водене на групи; работа в екип. 
е) Обществената практика потвърди, че е целесъобразно студентите от специалността 
“Социални дейности” да се обучават в краткосрочен курс по позитивна психотерапия. 
Подобен курс за усвояване на позитивния метод може с успех да бъде предложен и на 
студентите от други специалности – психология, социология, право, мениджмънт и пр. 
ж) Позитивната психотерапия има своето място в обучението на специалисти с висше 
образование и тя се утвърждава във все повече държави като университетска дисциплина, 
даваща плодотворни знания за човека и социалната практика. Към позитивната психотерапия 
проявяват траен интерес лекари, военни лидери, социални работници, педагози, психолози, 
студенти, журналисти, мениджъри. Позитивната психотерапия и психотерапевтичните 
методи в обучението обаче не са панацея. В никакъв случай не се отричат и не се 
противопоставят други методи и школи. Нужни са повече разнообразие и синергия в 
университетското образование и възприемчивост към новите педагогически технологии. На 



основата на чуждестранен опит да се провеждат тренинги с преподавателите по 
преподавателско поведение с използване на позитивния метод на професор Носрат 
Песешкиан и тренинговия метод на професор Едуард де Боно за развиване на латералното 
мислене, както и други психотерапевтични методи в съвременното образование. Нужно е да 
се повишава статуса на университетските преподаватели в съответствие с новите стандарти 
на ЮНЕСКО от 1998 г. [20]. 

 
Заключение: 
Достиженията на модерната психология обогатяват педагогическата практика. 

Тренинговите форми на подготовка разкриват нови перспективи пред висшето образование. 
Овладяването и прилагането на новите образователни подходи изисква да се повишат 
грижите и изискванията за методическата квалификация на преподавателите и издигане на 
тяхната педагогическа култура. 
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НЯКОИ НАЧИНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРАЧКИТЕ, РИСУНКИТЕ И 
РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИТЕ МАСКИ В ИНДИВИДУАЛНАТА 

ПСИХОДРАМА 
 

Станков Георги  
психолог, психодрама – асистент, Професионална гимназия по механоелектротехника 

“Стойчо и Кица Марчеви” ,гр. Хасково 
 
Статията представя личния ми опит в използването на играчки, маски и рисунки в индивидуалната 
работа с психодраматична насоченост. Моят подход е еклектичен и свързан с принципа “Каквото работи 
– изпозвай го” в практиката. Възможно е голяма част от психодраматичните техники (като интервю, 
ролева игра, размяна на ролите) да се осъществяват посредством спомагателни принадлежности. Децата 
често си играят с играчки, давайки им различни фрази и раплики в разговор. Играчката приема роли и 
протагонистът може да проектира качества, позиции, чувства и мисли върху нея.  Маските и куклите 
могат да бъдат интервюирани, както членовете на групата се интервюират в стандартната психодрама. 
Рисуването е приложимо по същия начин, по който се конструира скулптура.  
 
The article presents my personal experience in the using of toys, masks and drawing in the individual work with 
a psychodrama trend. My approach is an eclectic and it’s joined to the principle “Whatever works – use it” in the 
practice. In generally is possible a big part from the psychodrama techniques (such as interview, role plying, role 
reversal) to be realized through the medium of accessories.  The children often play with toys giving them 
different phrases and retorts in a dialogue. The toy accepts roles and the protagonist can project qualities, 
attitudes, feelings and thoughts on it.  The masks and the dolls can be interviewed as in the standard 
psychodrama are interviewed the group member. The drawing is applicable in the same way like the sculpturing. 
 

В началото на психологическата ми практика се появи въпросът: как  да прилагам 
уменията си от психодрамата в индивидуалната работа с клиенти. След години 
психодраматично обучение, поведението и реакциите ми като че ли повече бяха 
“програмирани” да действат “групово”. Същевременно практиката ми се развиваше 
единствено с индивидуално консултиране, и то преобладаващо с деца и младежи. Търсейки 
по-гъвкав подход, се насочих към някои елементи на арт-терапията, които ми се струваше, че 
биха могли да се съчетаят с психодрамата. 

След известни опити установих, че рисуването и играчките могат да послужат за един 
еклектичен, но ефективен подход при работа с деца. Децата често си играят с играчки и им 
дават различни реплики, така че да се получи диалог. Често играчките се използват за 
загряване в психодраматичните групи. Взаимствах това и го разширих, така че играчките да 
изпълняват и функцията на груповите членове, участващи в психодраматичната сцена. 
Играчката влиза в дадена роля, одухотворява се, превръща се в добавъчен Аз, в обект, върху 
който се проектират качества, нагласи, чувства и мисли. В началото на сесията на клиента се 
предлага да избере играчка, която прилича на него. Обикновено в началото клиентът говори 
за играчката не като за себе си, а като за някой друг. Ето как стана това при момиче в 
тийнейджърска възраст, избрала за себе си мече.  

Клиент: Това е едно мече, което си лежи самичко. 
Психолог: Какво му има? 
Клиент: Много е  болно. 
Психолог: Откога е така? 
Клиент: От около два месеца. 
Психолог: Какво се случило с него, че се  е разболяло? 
Клиент: Някой му е направил гадно, наранил . 
Психолог: Кой е направил това? Можеш ли да избереш играчка, която прилича на 

него? 



Клиентът избра две играчки, които играят ролите на личностите, наранили мечето: 
коала и крокодил. Забелязвайки, че вътрешните съпротиви са намалели, предложих размяна 
на ролите, така че момичето започна да говори от името на добавъчните Азове /първо лице 
единствено число/. Изведените играчки - добавъчни Азове бяха интервюирани, 
протагонистът приемаше ролите на едната или другата,  оправяха се реплики между тях и 
мечето. След като мечето изглеждаше болно, тъжно и съмотно, попитах клиента има ли 
някой, който може да му помогне. Оказа се, че това е голямо вълшебно дърво. Изведох 
дървото на сцената, интервюирах го, то отправи своето послание към мечето.Сцената 
завърши с изграждането на скулптура. Могат също да се изследват минали ситуации /с 
въпроса “Това напомня ли ти на нещо, което се е случвало преди?”/. Може да се направи и 
проекция в бъдещето /”Искаш ли да видиш как ще е мечето след пет години?”/. В този случай 
клиентът предпочете да остане с моментната скулптура на ситуацията: мечето още е болно, 
но вече има голямо вълшебно дърво /в тази сцена също представено от играчка/, което го 
лекува и закриля. Виждаме, че в случай играчките спомагат за отключване на креативността 
и спонтанността, защото обикновено носят символични значения, породени от културната 
среда. Като че ли играчките улесняват избора си за “помощни Азове” и с това, че визуално 
отговарят на приписваните им свойства. Мечето е меко, пухкаво и “сладко”; коалата е 
приятна и добра, но му е причинило душевна травма; крокодилът е агресивен и подтиква 
коалата да върши зло; дървото е сексуализираното мъжко начало. 

Психолог: Откри ли в тази история нещо ценно за себе си? 
Клиент: Да, две неща. Първото е, че искам коалата да я няма - да си отиде надалеч и 

никога повече да не се връща. Второто е, че дървото в голяма степен го свързвам с 
приятеля си. 

В началото имах съмнение дали клиентите ми ще бъдат емоционално въвлечени в 
процеса, използвайки играчки. Убедих се, че това е напълно възможно, а хората проектират 
върху играчките действителни чувства и настроения. Нъпълно възможно е да се случи едно 
интензивно емоционално въвличане в играта. Ето едно признание: 

Психолог: Как ти се стори това, което стана? 
Клиент: В началото не очаквах, че толкова ще се развълнувам. Мислех си, че по-добре 

ще се контролирам.  
По подобен начин с деца беше опитано рисуване на маски, които после се използват в 

протичащата сцена. Когато детето - протагонист говори например за своя най-голям страх, то 
може и да го вижда пред себе си под формата на маска, която то само е нарисувало. 
Посредством смяна на ролите, маската и играчката могат да се интервюират по същия начин, 
по който в стандартната психодрама се интервюират участниците в сцената. 

За разлика от използването на играчки и маски, изобразяването на рисунка по-скоро 
се доближава до скулптурирането. Разбира се, тук също може да има има силна вътрешна 
динамика и движение. На един лист чрез рисунки може да се построи цяла психодраматична 
сцена, да се разположат участниците в нея, да се проведе диалог между тах.  

Протагонистът разполага себе си на листа, а след това ситуира и добавъчните Азове в 
конфигурация, която най-добре отговаря на вътрешните му усещания. Един пример за такова 
“скулптуриране” /виж Илюстрация 1/: 

Психолог: Добре, нека си представим, че ти и твоите чувства сте нарисувани на  
листа. Къде точно се намираш ти?  

Клиент: Ето тук. /протагонистът посочва средата на  листа/ 
Психолог: Как точно изглеждаш, как си застанал? 
Клиент: /рисува малко слънце/ Така. 
Психолог: Къде би разположила омразата на онази жена? 
Клиент: Около мен. 



Психолог: Нарисувай я. 
Клиент: /изобразява черни нокти около слънцето, които сякаш се опитват до го 

сграбчат/ 
Психолог: Изглежда сякаш тази омраза те обгръща отвсякъде, много страшно 

изглежда. 
Клиент: Да, ужасно е. 
 

 
Илюстрация 1 

Рисунката като скулптура 
 
По-нататък следват интервюиране на омразата, извеждане и интервюиране на 

появяващия се гняв /изобразен като пламъци в долния край на рисунката/ към личноста, 
коато е наранила протагониста  и на “нещо слузесто и гадно”, което илюстрира цялостното 
усещане на протагониста в тази ситуация и “тежи” “със страшна сила” над всичко /в горната 
част на листа/. Те отправят своите послания и карат протагонистът да почувства своята 
безпомощност и неувереност, че ще намери решение. 

Психолог: Кой би могъл да ти помогне в този момент? 
Клиент: Приятелят ми. 
Психологът: Би ли искала да го видиш тук и какво ще се случи, ако той се появи? 
Клиент: Не. 
Психолог: Може би предпочиташ да изследваш бъдещето си с него? 
Клиент: Предпочитам бъдещето. 

Във втората рисунка /Илюстрация 2/ протагонистът се изобразява като слънце с червен цвят. 
Под него има “море” от страст, наподобяваща огнени памъци. Обкръжено е жълто-зелена 
радост, а отгоре се носи небесно-синьо спокойствие. Тези три чувства се интервюират 



последователно, отправят послание към протагонста, а той запечатва “хубавия край” с една 
въображаема снимка. 
 

 
                                                                      Илюстрация 2 

Рисунката като скулптура 
 

В заключение бих обобщил, че съчетаването на техники от арт-терапията и 
психодрамата може успешно да се прилага в практиката. Това би обогатило както терапевта, 
така и клиента. От една страна, ще увеличи техническият “арсенал” на терапевта и ще го 
окуражи да експериментира в посока откриване на техники, с които би се чувствал добре по 
време на сесията. От друга страна, ще стимулира креативността и спонтанноста на клиента. 
Използването на спомагателни принадлежности като играчки, листи и средства за рисуване в 
индивидуалната психодрама разкрива един еклектичен подход, основан на принципа за 
полезност: “Каквото работи – използвай го!”  
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Хубенова Цветана  
Доц. по антична и западноевропейска литература., магистър по психология и 

аналитичен психотерапевт, д.ф.н., Софийски университет ”Св. Климент Охридски” 
 
В доклада се разкриват различни аспекти от етиопатогенезата на консумативните психогенни 
разстройства. Той проследява психосоматичните  консумативни разстройства като изява на тенденции, 
модели на съществуване, чувствителност,  емоционалност, начини на общуване и поведение, херектерни 
за нашата съвременност (която някои определят като време на постмодерна). Мотивацията за писането 
на доклада е тревогата от небивалия бум на консумативните разстройства и консумативната 
чувствителност и поведение в съвременните общности  в рамките на пазарната култура, предопределяща 
социалните и индивидуални движения на човека. Прави се опит се да пресекат в общо 
интердисциплинарно пространство гледни точки и интерпретации, изхождащи от различни практики и 
епистемологични източничи – това на психологията, психиатрията, аналитичната психотерапия от 
неорайхиански тип, психоантропологията, културните теории и истории, философията и насочващи към 
различни проявления и интерпретативни аспекти на патогенна зависимост. Всички интерпретации се 
основават не само върху мненията на водещи учени и автори в областта на хуманитаристиката, но 
предимно произтичат от личния опит на авторката на доклада от аналитичната и психотерапевтичната й 
работа с клиенти. 
 
The author of this paper reveals different aspects and viewpoints concerning psychogenic consumerist disorders.  
These psychosomatic disorders are considered as a result of specific tendencies, existential models, sensibility, 
emotions, behavior as well as types of communication, characterizing our modern reality (defined by some 
authors as postmodernity).  This paper is deeply concerned with the unprecedented boost of  psychogenic 
consumerist disorders and the intensification in this kind of sensibility and behavior in the market economy and 
market culture, that directs and defines our social and individual movement and limits. It is an attempt to 
assemble various interpretations about pathogenic dependency in a common interdisciplinary medium from 
different practices and epistemological sources – psychology, psychiatrics, analytical psychotherapy (neoreichian 
type), psychoantropology, philosophy, as well as cultural theories and histories. All cultural interpretations are 
not only based on opinions of  leading scientists and humanitarians of our time, but derive mainly from the 
author’s personal experience in her analytical and psychotherapeutic work with her clients. 

 
Най-общо, може да се каже, че има два крайни подхода в разбирането на връзката 

между човека и неговите езици, с които се изразява, два подхода в  разбирането на живота и 
символните интерпретативни карти, с които той се описва и с които осмисля света и себе си. 
Тези крайни точки в махаловидното движение на мисленето на човека за себе си и света 
абсолютизират или богоподобната  творческо-конструктивна природа на човешкото, или 
напълно изключват неговата намеса при сътворяване на символните мрежи, с които той 
разбира и преживява реалностите. Схематично крайностите се изразяват чрез 
противоположните тези: човекът твори езика и когнитивните проективни  карти, чрез които 
разбира себе си и света или те са му предоставени от Бога или от социалната среда  в готов 
вече вид и съдбовно предопределят присъствието му на земята, неговото мислене и поведение. 
Подобни тези са продължение на контрастните представи, че човек  твори съдбата си или 
обратно - съдбата твори ходове и изявите му. 

 Невъзможният изход от подобно манихейско разделяне на  конкретни проявления и 
факти от техния еволютивен и релационен контекст,  е само една от метафизичните проекции 
в човешките модерни и постмодерни познавателни сънища. Тази ситуация напомня вица, в 
който една жена постоянно сънувала кошмар, в който един мъж я гони. В едно от поредните 
сънувания след много години тя се сетила да се спре и да го попита лице в лице защо я гони. 
Той отговорил: ”Ти кажи, ти ме сънуваш.” 

 Историята на моделите на мислене на човека за света и за себе си (познавателните 
модели) от античността насам показва люшкания между крайностите, които животът винаги 
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по естествен път е коригирал. Днешната ни реалност показва твърде голямо отклонение по 
посоката на проективното, кам конструирани (съзнавано или несъзнавано) от нас реалности, 
от чиято виртуалност ставаме зависими. За водещи филисофи на съвремеността от ранга на 
Дерида или Хайдегер езиковият конструкт, кодовете на общуване, на познание и на 
себепознание предопределят или предхождат света  и физическото му проявление, 
включително и човешкото движение – като мисъл и поведение. Нещо повече - за Жак Дерида  
“Няма нищо отвъд текста”. Ние сме фатално обречени да бъдем само елементи от неговата 
структура. Бартовото убеждение, че ние “никога не се занимаваме със света, а със дискурсите” 
са все изяви на мисловни нагласи, кристализирали по времето на картезианската философия 
на Рене Декарт от 17 век в убеждението  “мисля – следователно съществувам”, все още 
генотипно определящо нашето модерно, пък и постмодерно мислене иповедение.  Тази 
тенденция преминава през романтични метафизични спекулации на и за  субекта; през 
езиковите концепти на Фердинанд де Сосюр, отделил обекта си на изследване “езика” от 
живата реч; преминават през структуралните идеи на двадесети век. 

Това, което въображението и мисълта на картезианския  субект (обект на критика от 
позицията на разбъркващите епистемологични полета на постмодерна)  са произвеждали като 
свои конструкти, се приема от постмодерното съзнание като чудовищно франкенщайново 
творение, което е асимилирало създателя си. Създател и творение нарцистично се оглеждат, 
себеидентифицират и себевъзпроизвеждат във фантазмите си за вездесъщност и власт върху 
природата, физичността и другостта на света. Парадоксално, но огледалният принцип на 
властово взаимно конструиране на проективни еднаквости произвежда серии от  взаимно 
деконструиращи се, взаимноунищожаващи се ментални конструкти сред воднистите 
повърхности на нарцисизма. Не е останала дори и следа върху заличиващата повърхност, а 
преживяването оставя отайки от незавършеност, тревога, загуба, празнота, траур, меланхолия. 
В тази естетска игра физичното и телесното измерение са отречени. Смъртта е нещо забавно и 
възбуждащо, защото телесното не умира, то е надмогнато, то просто не съществува за своя 
субект, то е досадна част от нереалността, единственото измерение на себевъзгордялото се 
човешко. 

Постмодерният импулс се насочва тъкмо към разголване на фиктивността на 
метафизични, лишени от реалност концепти, насилващи реалността в претенциите им за 
тоталност и универсалност на истините си.  Човешката история показва как подобни   
“истини” са налагали в действителността кошмарната си ирреалност: инквизиция, сталинизъм, 
фашизъм, мюсулмански фундаментализъм - насилващи живота, умъртвяващи естествените му 
енергии. Попадането в един свят, наподобяващ абсурдните светове на Кафка, в които човек е 
фантазмена част от един виртуален конструкт, разкрива различните си, нечовешки отчуждени 
и емоционално анестезирани лица-повърхности, в различни времена и социални контексти. 
Разголването на политиките на различието като маски и етикети на еднаквостта и сивотата в 
масовата пазарна култура все повече натискат по корените на болестта в разбирането на 
европееца  за идентичност в колективен и в индивидуален план, полагащи се върху 
егоцентризъм, етноцентризъм, европоцентризъм антропоцентризъм1. Пуснат е духът от 
бутилката. Съвременните млади поколения не искат да използват вече старите 
епистемологични и интерпретативни карти за разбиране на реалностите – вътре и вън от себе 
си. Но кое е другото място, от което могат да се оттласнат в своя бунт, за да не остави той 
отново и красива следа върху небесната повърхност, подобно на един Икаров полет, красив, 
но обречен във своята виртуална красота.  

Из основи се е променило нещо в човека и извън него, нещо, което променя и 
характера на желанията и потребностите му. Изместването на истинските потребности за 
социална принадлежност и утвърждаване към техния пазарен, стоков и дори виртуален 
заместител е стигнало до заплашителните размери на Оруеловата антиутопия “1984” или още 
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по-лошо – до реализиране на розовите сънища от шизоидния свят на Олдъс Хъксли 
“Прекрасният нов свят”. Радикарно мислещи автори като Дельоз и Гатари смятат, че сме 
сътворили и сме продукт на един шизоиден свят. Пазарът се е превърнал в страшния съд на 
успеха. Всичко е стока, чийто знак е капиталът – трудът, човекът, продуктът. Животът се 
измерва с пари, със стойности. Целта му е печалба и успех. Провалът в контекста на пазарното 
общество няма нищо общо с провала в способността да живееш, да обичаш, да си креативен, 
да си критичен към основанията си и тези на социалния и културния терен, с който 
взаимодействаш. Усещането за сигурност в контекст на нереалност се предопределя от това  
как изглеждам, колко струвам, колко са инвестирали в мен, каква е оценките на другите за 
мен, но не зависи от вътрешната сила, богатство, широта и себедоверие. 
   Мечтите и утопиите под знака на Сатурн, са показали обратната си страна – тази на 
ужаса от сбъднатите  утопии, в които се контролират и манипулират метаудоволствията на 
обезличени и предсказуеми човешки марионетки. Съвременната човешка ситуация, която е 
сътворила и твори homo neuroticus normalis, разкрива в когнитивните си измерения представа 
за темпорално движение по насочена еволютивна права към прогрес (материален, духовен, 
познавателен). На на практика, обаче, регресивното връщане към митологично-
нарцистичните измерения на психика и съзнание пораждат съмнение в контекста на масов 
психосоматичен регрес, разкриващ автодеструктивност с инфернални зацикляния от 
кроносов или Дантев тип. Сатурналията, утопичното време на безгрижие, консумативно 
изобилие и безотговорност не се възприемат вече масово като възможен желан изход с цел 
консумативно изобилие. Човек се е превърнал в роб на творението на своя ум и ръце - света 
на машините, технологиите и капитала, които от средство, са станали   цел – Франкнщайново 
чудовище, което е ненаситно за повече успех, повече пари, повече собственост, повече 
повърхностни консумативни удоволствия и контакти, повече псевдоутвърждения, повече 
псевдосигурност. Тоталната загуба на реалността, насочвана чрез един манихейски разделящ 
и объркващ когнитивен код или език, все повече отклонява от еднозначното съответствие 
между езика е нещата, които той посочва, между изказа и това, на което той естествено 
трябва да е средство и следстве - преживяването. Познанието е от втора и трета ръка, 
виртуално, основано върху теоретизми, рационализми, интелектуализми и авторитетни 
наукообразни препратки, но все по-малко от първа ръка, от личен дълбинен опит и 
преживяване.  

Виртуалната колективна реалност, която създаваме и в която живеем, в която 
постепенно се превръщаме, е теренът, върху който хипертрофират консумативните болести 
на века, свързани с несигурност в себе си  и с недоверие в другия,  с компенсираща 
ненаситност за окото, ума, интегрирало нереалността тяло. Схоластичното Средновековие 
отстъпва място на Ренесансовия празник на чувствеността, емоцията, телесното, природното, 
но само за да бъдат те контролирани и насочвани през следващите векове (на Модерността) 
чрез отчуждаващи познавателни картезиански  модели към  отрицание на физичността, 
природата, естествеността и психотелесната хармония. Човек се е еманципирал от другия, 
природата и Бога, създавайки социалността на държавата, институционалността на науката, 
идолопоклоничеството към парите и успеха. Сигурността на социалната принадлежност и 
взаимноутвърждение, радостта и творчеството на дълбинното познание ( включително в 
аспекта  “Аврам позна Сара”), потопеността в космическото единство - са изместени към 
своите модерни заместители, плод на наложена проективност, манипулативно обслужваща 
интересите на властовете невротици в историята и в конкретната съвременност. 

Ако предишните епохи провъзгласиха смъртта на Бога, постмодерната провъзгласява 
смъртта на човека и на човешкото. Недоверието, стигащо до ужас, в човешката 
егоцентрираност, като отправна точка на познание и креативност, деконструира досегашните 
познавателни парадигми, основаващи се на центрове и периферии, на пирамидални йерархии, 
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на еднопосочност в темпоралното измрение на причина и следствие. Познавателните 
системи, следващи хода на реалностите, губят своята структурираност, универсалност на 
реториките си, стават дифузни, недискриминиращи, отворени, безгранични, отчитащи 
случайното. Свеж въздух нахлува в библиотеките на познанието, но незрелостта и 
инфантилната безотговорност могат да се окажат пореден препъни-камък за човешкото ни 
щастие в интегралност на мисъл и тяло. Ако “всичко е текст”, виртуалност, то ние просто 
безгрижно играем собствения си филм, без да се интересуваме, че поставянето в 
чекмеджетата на собствените ни сценарии, е поредна клопка Някой друг поема отново 
отговорността за живота ни, а ние сме обречени на живот в нови клишета – щампи на 
различните фантазми. Предпоставянето на дифузията на граници, измерения и 
незавършеност на опита като правило и норма (в един постмодерен познавателен контекст) 
кара човека на прекъснатия опит да се чувства сигурен в своята нормалност и нормативност. 
Животът и смъртта, Аз и Ти, реалността и нереалността размиват границата си в 
тиражирания филм. Така е в първите месеци след раждането на бебето, когато първичният 
нарцисизъм определя усещането за абсолютна слятост с другия и със света, когато 
съществува единствено релацията Аз – Аз, а външният свят и този на майката се изживяват 
като елементи на инфантилния свят –сън, в безграничието между небето и земята, все още в 
неведение за възможно стъпване и движение със собствени крака върху земята. 
 Психорегресът на възрастен човек, (човек, който вече реално е проходил, но “не стъпва 
върху земята”),  за когото се очаква да порасне, да стъпи на земята, към подобно дифузно 
състояние, напомня естетските изживявания на  Нарцис над ефирните води на неговата 
виртуална себеотразимост.  

Но как този психосоматичен регрес към инфантилност дава количествени и качествени 
измерения в съвременната ни човешка ситуация? Как симптоматиките на психогенните 
консумативни (най вече хранителни и токсико-зависими) разстройства предоставят идеи за 
преосмисляне на общата ни човешка ситуация тук и сега и как, обратно, общият терен на 
проявленията им може да ни подскаже толкова много за конкретните причини и за лечението 
им? Отказът от порастване и помъдряване на инфантилния човек  го прави мишена и субект 
на виртуализиране в един предсказуем, манипулируем и контролируем свят. 

В годините на възхода на немския националсоциализъм  Вилхелм Райх изследва 
садомазохистичния субстрат на масите, довел до нечовешките изстъпления на фашизма, 
сталинизма и на всякакви видове тоталитаризъм, основан върху неврозата на властта и 
монополизиране на знанието и истината2. Подобни демистификации, разголващи реалността 
на налаганата иреалност,  за съжаление не променят субстрата (социалнопсихологическата 
природа на масите), а само манипулативните механизми на властов монопол върху човешкия 
субстрат. В днешно време орално-консумативният, а не садомазохистичният, субстрат, от 
който изхождат водещи тенденции в съвременни политически, културни и психотелесни 
реалности, изисква адекватно изследване за разкриване характера на своята проявимост. 
Социално-психологическият механизъм е резултат и средство към  консумация и печалба чрез 
пазара на масовата култура, удовлетворяваща потребностите на масовия консуматор( homo 
consumptus), разкриващ се с различните повърхности (лица) на неговата еднаквост.  

Колективното и лично несъзнавано (не само както го мислят Фройд, Юнг, но и в 
историзиращото критично мислене на Фредерик Джеймсън3) като релационен медиум на 
постмодерната  изява и чувствителност, както и на съвременните психосоматични 
заболявания, става обект на изследване на търсачите на истина от различни полета на 
знанието за човека. Междудисциплинарните засичания в едно и също, обект на 
монополизиране преди, поле на изследване, днес са почти ежедневие. Как “То” на 
колективния и  индивидуален субект оказва влияние върху пулсациите в мисленето и 
преживяването на света, на себе си, на творческите и материални продукти, как оформя 
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познавателните дискурси и техните употреби, как резултира в болестите на века – 
психогенните хранителни и други консумативни разстройства (като токсикозависимостите и 
алкохолизма), е една налагаща се със своята неотложност за разрешаване проблематика за 
човека, който все повече губи връзката си с природата, с реалността и със себе си.  

Живият човек усеща и отчита непрекъснатата промяна във взаимодействието на 
физическото и  менталното измерение на опита си.  Сливането  и разделянето, отварянето на 
границите и затварянето им, конструирането и деконструирането на концепти, когнитивни 
схеми или интерпретации следва живия поток на промените в света и в човека. Осъзнаването 
на  договореността на правилата за творчество и четене на знаците от живота, появата на 
условия за  разрушаване на тези правила, следва движенията на конкретните енергии на 
взаимозависимост в човешките общности и индивиди. Втвърдяването и подреждането в 
предпоставени правила на телата, на емоциите, на живота и на думите, пребиваването в 
защитена земя на фиксирани догми или химери, безкритичното интегриране на  обясняващи  
авторитетни “големи” разкази4 в телата и в мислите води до живот подобен на света във 
филма “Матрицата”. Ужасът от живот в мултимедиен свят на клонинги, щампи и чипове води 
до преосмисляне на субективните и материализиращи се виртуалности, отрекли човешкото и 
живота в уникалността и случайността на проявлението им.  

Хуманитарните науки днес са в дълбока криза. В психологическите науки все повече се  
отчита отрицаелния ефект от разделянето на обекта от субекта на познание, на живия човек от 
позитивистичните и отчуждаващо-властови мотивации на познаващия субект. Твърде късно се 
разголват маските на псевдоучеността и на псевдотворчеството, когаво все по-малко  
общността я е грижа за това. Твърде късно си признахме нищетата на инструментализираната 
наука и култура в “измислените” и наложените, а не саморегулиращи се човешки общности.  
Достигнали сме точката, когато сред взаимоотразяваните криви огледала на фантазмените  
конструкти най-модерното или постмодерното самоомислене на човешкото зацикля във 
фрустриращо усъмняване към собствените си културни и мисловни основания. В 
невротичните си модели на общуване, избягвайки дълбинността, откритостта, болката и 
емпатията на реалното съществувание, днешният постмодерен човек оставя на всяка 
страница от книгата на живота, която пише със себе си,  знаци за фрустриращо изплъзване от 
кръга на всеки реален опит, в който попада, импулсиран от вяла вътрешна енергия за живот и 
демонстриращ единствено лека възбуда или полуспонтанност във взаимоотношенията си 
преди поредното си пропадане в утопичните или антиутопичните химери на собствените си 
сънища.   

 Общият момент в психодинамиката на консумативните разстройства, наречени с 
право болести на века, се обговаря в книгата “Анорексия, булимия, затлъстяьване от 
хиперфагия” на швейцанският психотерапевт Валдо Бернаскони5 от разнообразни аспекти. 
Той разкрива основни  индивидуални, социални и културални механизми в етиопатогенезата 
на хранителните разстройства, като подчертава, че релационният терен при този тип 
разстройства съвпада с този на останалите психогенни разстройства, свързани с фиксиране в 
консумацията.  
 Връзката между психика и тяло е биоенергетично единство между мисъл и чувство, 
мисъл и емоция, мисъл и сексуалност. Ако при тези заболявания дисхармоничните 
отношения са довели до осакатяващи последствия, то е  защото хармоничното протичане на 
енергията в тялото при емоционалното движение е преустановена. Психофизична зима, 
материализирана в мускулни блокажи, вледенява желанията за връзка с другия. При 
разхлабване на блокажите6 по време на терапия избликват истории на фалш, лъжи, самота, 
предателства, насилие, разруха. 

 В кризисни моменти сигналите на тялото говорят с езика на истината. То изрича 
заболяването, а и потенциалите му показват пътищата на изхода от него. Непоносимото 
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напрежение настъпва, когато стимулите от външния свят започват да разрушават 
характеровата хомеостаза. Социалната роля или външната изява на аза (маската му), зависи 
от характера и от стимулите на реалността. При нарушаване на азовата хомеостазата, когато 
азът губи усещане за идентичност, се задействат защитни механизми, които се изявяват в 
момента на прекъсване на протичащата свободна енергия при човешкото взаимоотношение. 
При това прекъсване (излизане от кръга на опита), придружено със страх от огромна болка, 
следва мускулна контракция и усещане за поредна фрустрация с неясен причинител. 
Афективният кръг като възможен взаимообмен на енергия, свързан с удоволствие, отново е 
разрушен. Преживяването (единяващо мисъл, чувство и емоция), от очакване за радост, се 
превръща в болка, страх, тревога, страдание и разочарование.   
  Пътят, който води до здравата част на аза минава при неорайхианската практика и 
теория обратно през затлачените и дифузни емоционални състояния, които в 
психотерапевтичния процес започват да разкриват стоята еднозначност. Прокрадва се яснота 
на телесното осъзнаване за потребностите и произхода на болката и свързания с нея отказ от 
реални връзки, които биха провокирали отново разочарованието от непоносимо изоставяне, 
раздяла и самотата. Когато клиентът започне да открива взаимовръзката, основаваща се 
върху физиологични и недвусмислените възприятия, следва преживяване, даващо радост, 
спокойствие, хармония и усещане за  завършеност, отпускане и удоволствие от липса на 
незадоволима потребност и напрежение. Ако двусмислени, дифузни и неясни възприятия, 
фрустраци, страхове и тревоги от връзката с другия, от споделената обич, съпътстват 
хронифициране на мускулни контракции и блокажи (характерова броня), те ще оформят 
зациклящо опити на незавършеност, фрустрации, несигурност в материалното (телесно) 
измерение на взаимоотношенията ( в контекста на т.н. релационен терен). Подобен неясен и 
объркващ опит с размити очертания между реалност и нереалност естествено ще се избягва, а 
скриването в обетованата земя на собствени или авторитетни когнитивни предпоставености и 
схеми ще е норма за преживяване и поведение. 
  Релационния терен е синтез на защитните механизми преди всичко на майчиния аз, на 
нейните лимити, на нейния характер.Типът релационен терен се определя от момента на 
прекъсването на преживяването на емоцията в кръга на опита или от мястото на стопираната 
енергия в естествения й път към Ти-целта.  Теренът или фонът, подхранващ проявлението на 
болестта, е субстрат, върху който се оформя нагласа за фрустрираща незавършеност на опита 
при взаимовръзка с другия, придружена от характерна защита чрез бягство в “здравия” разум, 
в интелекта, във въображението. Така енергията се отклонява от природната си цел – връзка с 
другия и се затлачва, подхранвайки характеровите или мускулните блокажи7. Свидетели сме 
на несъзнателен отказ от взаимоотношения с ти и със средата. Живото движение към живия 
обект се заменя с фиксиране към обект-фетиш, който може да се контролира, който няма да 
изостави, защото няма собствена воля. Храната, дрогата или алкохолът стават заместители на 
живия, физичиски присъстващ  друг човек, който в представите на болния винаги може да те 
предаде, нарани, изостави. В отношенията с храната, с дрогата  или с алкохола се проектират 
всички особености, които характерезират нездравата връзка с важния  друг човек и с 
външния свят. Така детето на майка преобладаваще орална характерология няма доверие в 
тялото и ще търси винаги топлина или задоволяване в измеренията на абстрактното, в 
ментални усещания, плод на деформирана абстрактна реалност. При “студената майка” 
фонът на майчината психика е, както отбелязахме, доминиран от страх от изоставяне.  

Защитните действия характеризират релационния терен, но ако характерните за 
определен тип механизми се окажат неефективни, то следва психосоматичен регрес  и 
насочване към защити, типични за подхарактера. (така например, ако един човек с характер, 
който контролира и е над ситуацията, изкусявайки, е отхвърлен, той може да потърси защита 
в насочване към конкретен обект, който трябва, в неговите очи, да се окаже виновен за 
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неуспеха. Ако и това не подейства, той може да се окаже в света на сътворените абстракции и 
интелектуализации, с които логично да оправдава провала си. Ако и това не помогне, нашият 
човек може да се затвори (да спре да говори, да рационализира) и да се скрие в свой 
фантазмен свят.)  

Могат да се конкретизират следните точки (моменти), през които протича кръговият  
опит в едно взаимоотношение: поява на потребност, импулс, възбуда, задвижване, навлизане 
в опита, край на опита или дистенция. В различните релационни терени, при различните 
характери, задействането на съответните характерови защити, които извеждат от кръга на 
опита, се проявява в различните моменти от кръга на опита. При шизоидния терен или 
характер защитите прекъсват опита още в момента на усетения импулс, при оралния – в 
момента на възбудата, при садомазохистичния – при задвижването, при психопатния – при 
навлизането в опита, при ригидния – малко преди края на опита. Способността да си 
адаптивен към стимуите на реалността, да самоосъзнаваш лимитите си, както и да бъдеш 
критичен към собствените си характерови основания  нараства със степента на заземеност, 
със способността да се преживява  възможно по-голяма част от пътя или по-дълбинно кръга 
на опита. Но подобно щастие е невъзможно в съвременния ни свят, в който невротичното 
властване е правило. Всеки характер в своите си лимити и защити се стреми да властва над 
другия, да бъде отгоре в релацията. Страхува се от житейски кризи, повтарящи онази 
изначална ситуация, когато го е боляло до смърт, но е оцелял физически и психически. Така 
се е задействал механизма на съответната защита, интегрирана в характеравата броня, а това 
вече предопределя и моментите, в които този характер винаги ще излиза от кръга на опита в 
определен момент, избягвайки първичното страдание. Релационния терен разкрива една 
сценография, предсказуема и налагаща заучени марионетъчни движения върху сцената на 
живота. По-голямата част от жизнената енергия се губи при това, губи се не за щастие, 
удоволствие и креативна работа, а за осигуряване на стабилното равновесие на отделния 
индивид, хомеостазата на релационния терен, семейната среда, социума, традициите или 
културното наследство, чийто плод е болестта.  

Институциите на културата, държавата и семейството пазят във файловете си вирусите 
на тези болестни проявления. Но нека не забравяме, че субстратът на тези институции сме 
тъкмо ние. Страх от застрашеното статукво и изгубения контрол може да обзема само 
незрелия или инфантилен човек. Рискове и отговорност от избори, водещи към непознати 
територии и модели на интерпретация, може да се поемат съзнателно само от  здрав и зрял в  
психофизическо отношение човек. Но съвременният човек попада в култура на непрекъснато 
удължавано детство, нескъсана пъпна връв с майката, с последвала отдаденост  към 
крайностите на идеалнато, символното, тотема, идола, конструкта или проекцията, в които се  
спасява от своята изоставеност, несигурност, незрялост.  

В релациите на семейните двойки, които са архетипни модели на социални 
взаимоотношения, функционират както интроектите на идеалната любов, така и болката от 
изначалата раздяла и изоставеност с последвало разочарование и страдание от неизменното 
предателството на другия, другите, света, бога. Семейният сценарий е предопределен от 
незрели и несигурни в себе си майка и баща, терен, върху който хипертрофират ментални 
проекции и изкривявания, подобно на патерици или биберон, или просто компенсация за 
нескъсаната пъпна връв. Върху този семеен и социален терен на незрелост и инфантилност се 
проектират защитните механизми на майчиния аз и на носителя на болестта – нейното дете. 
Неговата мускулна броня също ще се съпротивлява на изхода от болестта чрез движения, 
които отново биха го върнали към изначалната болка, изначалната студенина и отхвърленост. 
Поддържаните тревоги и страхове, чийто материален субстрат са мускулните блокажи, 
съдействат за избягването на срещата с поредното страдание и разочарование и тангентно 
приплъзване по кръга на опита.  
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И така, динамиката, в която се поражда разстройството от консумативен тип е резултат 
от връзката между типа терен и характера на конкретното лице. Хроничното потискане и 
потушаване на отговорите  към терена от страна на детето води до психопатологии от 
различен тип,  в зависимост от спецификата на характеровия отговор на стимулите на 
средата, от задълбочаването и хронифицирането на мускулното напрежение в блокажи. 
Метафорично казано, а и на дискретно енергийно и материално ниво, когато в релационния 
терен преобладава черния цвят, характеровият отговор е бягство от реалността в измислен 
свят, а вероятните  патологии могат да бъдат аутизъм, наркозависимости, анорексия.; ако 
доминира синият цвят в терена, отговорът е страх от изоставяне, а патологичните рискове са  
меланхолия, мания, анорексия, булимия, алкохолизъм. Ако фонът е червен, реакцията е 
избухване, гняв или жертвено примирение и търпимост (една депресивна картина), а 
патологиите са садомазохизъм, убийствени и самоубийствени кайнови състояния. Ако 
релационният терен е жълт, отговорът е контрол и самовнушение за сила и потентност, за да 
се избегне самотата, а патологичните тенденции могат да бъдат мания, невроза на 
тревожност, булимия, хиперфагия, алкохолизъм. Ако теренът е зелен, реакцията е страх от 
пенетрация или кактрация, компулсивно-обсесивни състояния, а патологичните рискове са от 
типа на обсесивните, фобийни и хиперфагийни симптоматики.  

 Генетичния, оргазмено потентния характер (по Райх) или организмичния (в 
терминологията на Валдо Бернаскони) е пълна противоположност на парейдолийните 
измерения на лабиринти от образи, фантазии и сънища, родени в ума, отчужден от 
реалността на конкретиките на  физично-нефизично, топло и студено, ред и безредие, аз-ти. В 
първичнонарцистичния свят субектът се изживява като вездесъщ бог, който прави нещата 
такива, каквито иска да бъдат. Но тялото иска естествеността на реалност, която да 
задоволява. А наличната реалност не задоволява. Оттук - защитата в нефизичното, в 
ефимерността на мозъчните творения, е логично следствие. Липсата на способност за 
усъмняване, за проверка на реалността или нереалността на собствените фикции и интроекти,  
води до изкривените усещания за вездесъщност, всезнайство, творческа непреходност и 
безкрайност (божественост), до идологизиране на схеми, претендиращи за тоталност и 
универсалност. Но липсата на критичност води и до депресивните низини на пълното 
отчаяние и усещане за тотална липса на вътрешен потенциал за справяне с променящата се 
реалност.  Мисълта, спасяваща от ужаса на смъртта, преходността на тялото в неговата 
изоставеност, се оказва подвижен пясък , в който субектът щраусово е скрил главата си, 
единствената част от тялото, на която е имал досега доверие, че въобще съществува. 

От тази перспектива не е странно защо скелетоподобни  тридесеткилограмови момичета  
се чувстват добре в собствените си кожи. Изживяването на вездесъщност, на умствена 
красота и псивдосигурност в менталния конструкт, омразата към живота, тялото и 
физичността, които са “трън” (вирус) в очите (компютърните визии) на подобен субект 
пароксизмално често сменят местата си – екстатични изживявания за власт над имагинерната 
другост  се заменят от черни фантазии, траурни настроения, неясна тъга, меланхолия, 
празнота. В тези превърнати в старици (и по отношение на физиологичните им показатели) 
млади жени  е умряла младостта, женствеността, спонтанността, креативността, усещането за 
живота.  Да си пръв сред равни, да успееш, да контролираш ситуацията чрез отрицание на 
живота, на тялото, на любовта, на женствеността, на сексуалността, на живителната 
енергията на  храната, е техния единствен свят.  Празен поглед, глухо ухо, студена ръка 
бележат едно наистина отблъскващо и плашещо  нечовешко призрачно присъствие.  
Познанието като емпатия, взаимодопълване, взаимно подчинение и съблазняване, като 
хармония и радост е непознато на тези създания. Те търсят знание, подхранващо властовата 
им невроза, за да манипулират и за да се себеманипулират в поддържане на статуквото на 
интроектите си, за да реализират взаимоотношения, в които се материализират 



 9 

прекъсванията, с навика мазохистично да се очакват повторенията и зациклянето в 
разочарованията от чуждото предателство.  

В опитите на поредните нови взаимоотношения се изживява само фазата на възбудата, 
след което връзката се разпада. Болният невротик търси храна в широкия смисъл на думата 
(включително и интелектуална), като се самоуспокоява  в своята интелектуална 
самодостатъчност. При секса се постига само ерогенизиране на контактната пъвърхност,  
другияг се допуска само до кожата на тялото, връзката се изживява отчуждено и в 
себеотчуждение. “Много пъти съм гледала как другите правят секс с мен.” – е признанието на 
едно от тези момичета.  “Кулите от слонова кост” в техните глави са претъпкани със 
фантазми, софизми, интелектуализми, резоньорства. Желанието им  да бъдат център, на 
който се възхищават заради красотата на ума и логиката им, които не са творчески , а 
папагалски, често среща радушно посрещане в досегашния ни възпитателен и образователен 
проект. Тези момичета и момчета демонстрират наистина начетеност и интелигентност, но тя 
е суха, цитатна, не е телесно-интегрирана, свързана с интуиция и дълбочина.  

 Провалът в майчинството не се приема нито от майките, нито от плодовете на 
майчиния релационен терен. Страхът да се излезе от болестта поради  болка от порасването и 
отговорностите, които го съпътстват, потушава общото желание за промяна. Семейството и 
обществото също се вкопчват в болестта, от която като че парадоксално се извличат ползи. А 
и умирайки, тези същества не пречат на никого. (Смъртността при анорексиите е между 15-
20% от заболелите.) 

Проблемите настъпват, когато другият (светът), от когото зависи удовлетворяването на 
потребностите, излиза извън схемата на предпоставените идеи за живота. Илюзиите рухват 
пред живия ти. При един здрав отговор на болестта, се проявяват  претенции за 
неудовлетвореност във взаимоотношенията, които нефизичната и студена природа на 
интелекта не може да удовлетвори. Тази ефирна (не)материя парадоксално се превръща в 
черна космическа дупка, “чума” (Райх),  която заразява или поглъща околната светлина и 
енергия. В свръхдепресията на този черен фон  другият в неговата реалност, физичност, 
непредсказуемост е отхвърлен,  демонизиран, обявен за предател, става обект на убийствени 
чувства и енергии. И тази е единствената реална енергия, която излиза от реалното тяло в 
дадения момент. Разпадането на светове не става лесно.    

Защитите при този тип заболявания разкриват  бягство от отговорността да се порасне. 
Затова и пубертета и следпубертетните години са най-рискованите преходни периоди, в 
които кълнят този тип болести.  Аменорея, аноргазмия, анорексия разкриват общия си корен 
в отрицанието на живота, на природното начало в човека, на способността да се дарява и 
приема любов, на майчинството, най-трудната професия в живота.  

Барби културата на обсесивно отношение и ритуализиране на консумацията на услуги и 
вещества -  фитнеси, козметики, хранителни добавки, списания, диети, бутици, центрове за 
красота, пластична хирургия - очертава рутинните занимания на нашите бъдещи пациентки. 
В онейроподобни състояния или чрез псевдология фантастика те изживяват несъществуващи 
връзки, срещи, страсти, неизживени истории. Пепеляшки, спящи красавици, снежанки - те 
все очакват или изживяват принца от сънищата или кошмарите си да дойде като спасител на 
“бял кон” (мерцедес), без необходимостта да се задвижват в реалното измерение на живота, 
може би защото са вече елементи от виртуалния свят на мъжкото съзнание, което, от своя 
страна, изживява своята мъжественост не в допълняемост с реална женственост, а в мачизма 
на своята несигурност. Този тип жени така манипулират реалността и себе си, че непременно 
де се успокоят от псевдоутвърждения, в които другите ги виждат през собствените им очи. Те 
или той са само фон, гладка водниста повърхност, върху която се оглежда  техния 
нарцистичен свят, поглъщащ всичко. Другият съществува дотолкова, доколкото е измислен в 
проективния им свят. Ако излезе от тази идеална схема, тежко му. Ще бъде набеден във 
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всички смъртни грехове. Тежко на този, който не само че не се поддаде на тази зараза, но и се 
опита да разрушава несигурното равновесие, което тази болест управлява. А за да може да го 
прави, трябва да улавя вирусите на общата болест в себе си.   
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ 
 

Цветков Димитър  
 

Възприемането на психотерапията в България, все още е в началото си, и като всяко пионерно 
събитие търси рационалните си параметри. По правило социокултурните и икономическите 
специфики на нацията оказват влияние при рецепцията на всяка система от идеи, каквато е и 
психотерапията.  
Обособяват се три групи явления: дискурс на пациента, който е символичен и търсещ дискурса на 
терапевта; дискурс на терапевта, който е интерпретативен и структуроизграждащ; и 
психотерапевтичен метадискурс, който ревизира отношенията на конкуренция и/или сътрудничество 
между отделните терапевтични практики. Различните школи, които търсят регламентиране в 
родното пространство, имат възможност не да бъдат в противовес една на друга, а да предоставят 
ресурс за пораждането на еклектични методологии, които да са съответни на съвременните 
потребности у нас както в терапевтичен, така и в психосоциален контекст.  
 

Public attitude towards psychotherapy in Bulgaria is still something to happen. Like any other new 
enterprise it seeks its rational parameters. As a rule, both the sociocultural characteristics and the economic 
situation of a nation influence the reception of any system of ideas, such as psychotherapy appears to be. 
Three major groups of phenomena can be discerned. They are as follows: discourse of the patient, which is 
symbolical and seeking for the discourse of the psychotherapist; discourse of the psychotherapist, which is 
interpretative and structure creative; psychotherapeutic metadiscourse, which revises the relationships of 
competitiveness and/or cooperation among different psychotherapeutic practices. The (psychotherapeutic) 
schools, seeking acceptance in the  national field in this respect, have the opportunity instead of opposing each 
other, to offer resources for the creation of eclectic methodologies, sensitive to and responding to the 
contemporary psychotherapeutic and psychosocial needs and context. 
 
 

Когато през 1909 г. корабът “Джордж Вашингтон” акустира в пристанището в Ню 
Йорк, Фройд се обръща към стоящите до него Шандор Ференци и Юнг с думите: 
“Американците още не знаят, че аз им нося чумата”. Пет години по-късно той е 
обезпокоен от прекалено безкритичното приемане на идеите му на “Новия континент” и 
установява, че американците са превърнали теорията му в практика на социалния 
конформизъм, в начин да се впишеш удобно в установените норми, без да ги подлагаш на 
съмнение. Озадачен, Фройд отбелязва, че в Съединените Щати захаросват и подправят по 
свой вкус идеите за подсъзнанието.  

А как стоят нещата в Съветска Руся? След натрапливо дългата си работа със 
Сергей Панкеев – останала в аналите на психотерапията като “Случаят с Човека Вълк”, 
Фройд изказва становището, че “В Русия няма и не може да има психоанализа, защото 
хората в тази страна живеят като риби в ято”. 

Въпреки това американския тип “ego psychology”, поражда след десетилетия 
множество теории и терапевтични модели, и макар Лакан да нарича техния маниер на 
работа “платена благотворителност”, Америка е може би най-красноречивия пример за 
“конвертируемост” на психотерапевтичните услуги. В Русия днес също е налице 
сравнително продуктивна рецепция на психотерапевтичните идеи.  

Не случайно избрах примерите с отношението на Фройд към двете знакови в 
историческо отношение нации. Геополитическото положение и културноисторическото 
развитие на България са довели до такива съвременни  реалности, които съчетават в себе 
си модели както от изтока, така и от запапада. От една страна представите от близкото 
минало са формирали усещането за социалност и социализираност на хората като цяло, и 
на помагащите професии в частност, от друга – усвояването на западните стереотипи през 
последните години предполага, че използването на ноухау се заплаща на принципа 
“печеля-печелиш”. 

Психоаналитичните идеи идват в България преди Втората световна война чрез 
няколко психиатри и философи, които са следвали в Германия. 



През 70-те години, задушени от тоталитарната атмосфера, няколко психиатри 
имигрират в чужбина: Жоро Каменов отива в САЩ, където се присъединява към школата 
на его-психолозите, Николай Колев отива в Швеция, където става дидактичен 
психоаналитик и член на Международната психоаналитична асоциация. 

90-те години поставят началото на поредица от събития, които популяризират 
психоанализата в България.  

През 1992 и 1993 Д-р Тома Томов организира 3 психоаналитични седмици с 
участието на клайнианци от школата в Кент. 
 

През 1998 г. се случва специфична среща между група български професионалисти 
с помагащи професии, които участват в отглеждането на деца, лишени от родителски 
грижи на възраст от 0 до 3 години и настанени в специализирани институции /бившите 
домове „Майка и дете” и психоаналитици от Интердисциплинарен Център за Детето, 
Франция в рамките на френско-бъларския обучителен проект „Да растеш без родители” 
/1998-2004/.Според Весела Банова, която ми предостави изброените данни от доклада си 
пред Champ Freudien във Франция, важният момент в тази среща е, че тя е мотивирана от 
желанието на българите, които искат да реформират специализираните институции за 
деца от 0 до 3 годишна възраст в риск и на френските им колеги, които искат да споделят 
идеите на Фройд и Лакан. Така се появява първата лаборатория на Интердисциплинарния 
Център за детето в България, която взема името на общото означаващо, което всички 
намират по време на първата среща : „Да растеш без родители”. Така посредством 
Интердисциплинарния Център за Детето в България влиза Фройдистко поле, което 
започва редовно да провежда семинари 4 пъти годишно от 1999 г. насам. Специфичното за 
появата на Фройдистко поле в България е, че посредством Интердисциплинарния Център 
за детето, то се натъкна по-скоро на реформата и промените в социалната сфера, 
отколкото с областта на душевното здраве.  

От няколко години под патронажа  на психолога Красимир Таушанов, който се 
връща от Франция, и с участието на доц. Емилия Алексиева, се провежда обучение на 
студенти в рамките на магистърската програма по клинична психология в 
психоаналитична перспектива в Нов Български Университет. 
 

За да спестя възможни терминологични недоумения, ще уговоря упетребата на 
понятията “психоанализа” и “психотерапия” в настоящия ми текст по следня начин: 1. 
Психоанализата като вид психотерапия. 2. Психоанализата като поставяща предначалата 
на психотерапията, като модел който познаваме днес. 

Говорейки за психотерапия в България, все още няма изградена представа за това 
как тя се случва. Дори сред голяма част от специалистите се забелязва известно лутане 
между възможностите на чисто психиатричното медикализиране и възможностите на 
психологията в традиционния й академичен вид. Някъде там, между тези две практики 
битува представата за психотерапия, като често се прокрадва нотката на съмнение, че 
само с регулярни разговори с пациента, могат да бъдат облекчени телесните му симптоми. 
Отнасяйки се все пак със здравословна доза критичност, към понятието 
народопсихология, трябва да се отбележи факта, че в България на средностатистическия 
човек му се струва странно, дори абсурдно да си плаща за разговор, каквото в основата си 
е психотерапията, дори да има финансовата възможност. Особено когато в този разговор 
се налага да разголи личния си живот, да превърне интимните си проблеми в група от 
знаци, които трябва да бъдат прочетени от терапевта. 
 

Един от първите психотерапевтични методи, навлезли у нас е психодрамата. Тази 
специализация е ориентирана към широк кръг специалисти, и за разлика от други 
терапевтични методи не е предназначена само за психолози. Освен в терапевтичната 
група, тя намира приложение в обучението, в организационното развитие и театъра.  



Трябва да се уточни, че квалификацията, която се получава – “психодрама водещ”, 
не е равносилна на “психотерапевт”. 

Последното е квалификация с много по-специализирани критерии, която най-често 
е запазена за правоспособните да практикуват в клинични условия - психиатри, психолози 
и др. (Говорим за общите европейски тенденции, тъй като понастоящем в България няма 
ясни критерии за психотерапия.) В България има няколко организации, оторизирани да 
извършват обучение по психодрама. Това са: Фондация "Психотерапия 2000", Психодрама 
център "Орфеус" и Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия 
"Бернхард Ахтерберг". Всички те съблюдават общите критерии на Българското дружество 
по психодрама и групова терапия (БДПГТ). 

 
Европейските и световни практики в обучението по психотерапия са съобразени с 

набор от критерии и стандарти, които поставят определени изисквания към кандидатите 
да практикуват тази професия.  

Първата школа, която придобива собствен ресурс за подготовка на психотерапевти 
тук, в България, е неорайхианската. Неорайхианството е психотерапевтична теория и 
практика, създадена и развита в контекста на телесно ориентирания психоанализ. През 
1991 г. се провеждат първите разговори между Маестро Емануилов и съпругата му Люба 
Емануилова, от една страна, и проф. Валдо Бернаскони, представляващ Вестдойче 
Академи, от друга, относно създаването на филиал за обучение на аналитични 
психотерапевти в България. Това се превръща в действителност и проф. П. Александров 
поема научното ръководство на обучението от българска страна. С присъединяването на 
М. Алгафари, К. Павурджиева и Ц. Цанков се сформира първият курс. Той започва на 
11.11.1994 г., и се основава и на, подписан е и договор за сътрудничество между проф. 
Бернаскони и ректорите на СУ “Климент Охридски” и Медицински университет, София. 
През същата година Ст. Тончева, М. Алгафари и Т. Митева първи получават 
супервизорски права за България. Година по-късно супервизорски права получава и 
Весела Вътева. Българското неорайхианско дружество (БНД) е регистрирано през 1999 г. 
с председател М. Алгафари. По настоящем председател е Д-р Цветана Хубенова. 

Обучението е ориентирано към дипломирани специалисти по медицина, 
психология и педагогика. Провежда се един път месечно през уикендите и е с 
продължителност четири академични години. Годишната такса е от порядъка на 800 евро. 
Програмата запознава с различни психотерапевтични техники и методологии, полезни в 
терапевтичното развитие, в клиничен, психосоциален, рехабилитационен и консултантски 
контекст. Обучението се осъществява от “Международна академия за развитие и 
разпространение на културата и науката” (APICS) – Lugano, Switzerland и  Westdeutsche 
Acadamie, Mulheim, със съдействието на Медицински университет – София. 

 
 Възможност за сертифицирано обучениеима и в областта на хипнозата и 
хипнотерапията. Българската асоциация по хипноза (БАХ), която съществува от 1999 г. и 
провежда курсове, професионални срещи и семинари.В тях могат да вземат участие 
психолози, лекари, стоматолози, студенти от тези специалности, други специалисти: 
“Основен курс по хипноза” (шест уикенда) – програмата включва запознаване с основните 
понятия в хипнозата, както и изучаване на основния инструментариум за въвеждане в и 
извеждане от хипноза.“Курс по хипнотерапия” (три уикенда) - за преминали основно 
обучение по хипноза и се състои в обучение за повлияване чрез хипнотерапия на редица 
психологически проблеми. Професионални срещи се провеждат веднъж на три месеца . 
Таксите за обучение през последните няколко години (студенти/работещи) са от порядъка 
на 30-45 лв. за уикенд.  
От няколко години съществува възможност и за обучение по позитивна психотерапия. Тя 
е конфликтно центриран метод, ориентиран към способностите. Подготовката предвижда 
базов курс от 120 часа и мастер курс от 600 часа. Средната цена е около 50 лв. на час. 



Завършилите мастер курса получават сертификат за позитивен психотерапевт. 
Обучението се провежда от Института по позитивна психотерапия в България. 
Към настоящия момент, възможност за придобиване на психотерапевтична квалификация, 
под шапката на ВУЗ, предоставя програмата по “Фамилна и брачна терапия” към НБУ, 
като таксите са в рамките на стандартните семестериални. 
Има действащи инициативи и по отношение на обучението в когнитивно-поведенческа, в 
краткосрочна  и екзистенциална терапия. 
Определенията за психотерапия са много и най-често зависят от съответната школа, в 
чийто детерминизъм работи терапевта. Спектъра е широк и се простира от 
позитивистичното “процес, при който клиентът се превръща от човек резултат в човек 
причина” до семиотичното “идеология на липсващия смисъл”.  
Тъй като психотерапията е коплексно комуникативно събитие и в същото време всяко  
психотерапевтично направление може да бъде представено като вид идеология, се явяват 
обособени три дискурса. Във всеки един от тях съвременните реалности в страната ни са 
оформили някои специфики (по Милена Кирова “Изпитание на символите”). 
 
Дискурс на пациента/клиента. Той е най-сложно представен.Символичен и търсещ. И 
тази сложност до голяма степен се дължи на проблематичното усещане за социалност, за 
което споменах в началото, остатък от близкото минало. От една страна липсата на 
разбиране за полето на психотерапията от хората, особено на по-популярно равнище, и от 
друга – свързването на морфемата “пси” , в наименованията на помагащите професии, 
главно със здравни заведения вътрешно препятстват търсенето на психотерапевтична 
подкрепа, защото човек се притеснява да не си припише по този начин статус на “луд”. За 
съжаление, в България, все още, за да прекрачи човек прага на терапевтичното студио 
трябва да е почти в невъзможност да живее. Може би тук е мястото да обговорим и 
изначалното за професионалната общност колебание по отношение на диадата “пациент 
или клиент”. Употребата на “клиент” вместо “пациент”, асоциативно разширява и 
рационализира периметъра на този тип помощ и го приравнява до другите типове 
квалифицирани услуги, като търсенето на адвокат или архитект по 
интериора.Същевременно остатъчната убеденост на сънародниците ни не кореспондира 
съвсем с фройдовото схващане, че “психотерапията е луксозна стока”, а до голяма степен 
я възприема като социална, едва ли не “алтруистична” професия. Акцентирането върху 
комерсиалния момент (каквато смислова натовареност носи думата “клиент”) често среща 
неодобрение или най-малкото съмнение (“Дали това не е каприз? Дали не е шарлатания? 
Мога ли да си позволя подобен разход?”). Тук застава на дневен ред въпроса с поемането 
на терапията от здравната каса. Доколко това е възможно и само позитиви ли ще донесе от 
гледна точка на едно терапевтично израстване. В този контекст използването на термина 
“пациент” може да направи нещата да изглеждат по приемливи, терапевтът се възприема 
повече като лечител отколкото като търговец (Колежка беше споделила с мен как, при 
един от преносите си, нейна пациентка я е нарекла “продавачка на 
илюзии”).Терминологичната коректност може би е някъде по средата и все пак можем да 
си позволим употреба и на двете понятия, в зависимост от контекста. 
 
Дискурс на терапевта. Той e синтезиращ, интерпретативен и структуроизграждащ. 
Включва регламентите, по които един терапевт може да се преживее като такъв, както и 
начините, по които заявява присъствието си. В това отношение, нещата в България са 
доста неустановени. Има различни становища дали въобще този тип специалисти, трябва 
да се „рекламират” в пазарния смисъл или рекламата е „от уста на уста”. Или пък 
общопрактикуващият лекар трябва да е този, който да насочва към психотерапевт?.. 
В световен мащаб има относително единни измерители, оторизиането на един 
психотерапевт. Освен необходимите часове теоретична подготовка, по-съществените 
условия са специалистът да е работил под супервизия и да е преживял личната си терапия. 



От друга страна е ясно, че за момента в България няма единни критерии за психотерапия, 
а по-скоро е в сила схващането на Лакан, който прпез 60-те години, в типичния си стил 
заявява: “Само аналитикът може да оторизира себе си като аналитик”. 
 
Психотерапевтичен метадискурс. Той проследява взаимното ревизиране и синтез на 
психотерапевтичните теории и практики. Тук е актуален въпросът със съотнасянето, в 
български условия, на една школа към друга, както и възможностите за супервизия в 
рамките на едно направление. Засега, много малко от школите разполагат с оторизирани 
супервизори и обикновено гостуват терапевти отвън или българските колеги пътуват в 
чужбина. 
Въпросът с конкурирането между отделните школи стои дотолкова, доколкото все пак 
става дума за пазар, следователно някои от обучаващите организации или практикуващите 
терапевти биват предпочетени сред останалите. В исторически план, обикновено дадено 
психотерапевтично направление е възниквало като “подобрен вариант” или като опозиция 
на друго. Днешните реалности дават възможност отделните идейни системи да не бъдат в 
противовес една на друга, а да предоставят перспектива на специалистите да работят в 
екип или да сведат в индивидуалната си практика еклектична методология, която да е 
адекватна на съвременните потребности както в терапевтичен, така и в социален контекст. 
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МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА С 
УВРЕЖДАНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩА ПОДКРЕПА 

 
Ямболиев Иван  

Председател – Асоциация за социални технологии 
 

Социалната и трудовата интеграция на лицата с увреждания е много сериозен проблем, които трябва 
да бъде решаван с нетрадиционални форми и средства. Мотивите за направата на този проект са 
породени от необходимостта за създаване на системи за обучение, които биха позволили социална 
адаптация и жизнена реализация на лицата с увреждания и да ги стимулира към независим живот. 
Модулната система за обучение на инвалиди за оказване на съпътстваща подкрепа е създадена в 
отговор на проблема за социалната и трудова интеграция на лицата с увреждания като, едно от 
възможните решения на този проблем. 
Съпътстваща подкрепа е система от мероприятия и подходи за подпомагане на хора, семейства и 
малки групи с био-психо-социални проблеми. Съпътстващата подкрепа се осъществява от 
неспециалисти и се основава на презумпцията, че оказващия подкрепата и получаващият я, имат 
равен статус. Проекта предвижда създаване на система за модуно обучение на лица с увреждания за 
придобиване на знания и опит за оказване на съпътстваща подкрепа на лица в неравностойно 
социално положение (лица с физически, интелектуални или сензорни увреждания, специфично 
здравословно състояние или умствени заболявания,  лежащо болни, възрастни,  самотни майки, 
излежали присъда, малтретирани лица, наркомани, лица от малцинствата и др.). 

 
“MODULAR TRAINING SYSTEM FOR HANDICAPPED IN PROVIDING 

ATTENDANT SUPPORT” (MOTRASUP) 
 

The social and work integration of individuals with disabilities is a very serious problem, and its solution 
requires the use of untraditional means and approaches. This project has been motivated by the need to 
create training systems, which would help the social adaptation and realization of individuals with disabilities 
and encourage them to live independently. 
The modular system for training disabled individuals to provide attendant support to other people in similar 
condition has been created in response to the need of these individuals for social and professional integration 
and offers one possible solution to their problem. 
Attendant support is a system of procedures and approaches meant to aid individuals, families and small 
groups of people with specific physical, psychological or social problems. This type of support is carried out 
by non-professionals and is based on the assumption that the person in need of support and the one who is 
helping him are in an equal position. The project considers training disabled people in acquiring knowledge 
and experience in the provision of attendant support to other people in disadvantaged position (individuals 
with physical or mental disabilities, with damaged senses, in specific health condition or with mental illnesses, 
bedridden people, aged people, single mothers, former prisoners, abused children, drug addicts, people from 
ethnic minorities and others). The program will include training in social skills, basic knowledge of the nature 
of mental disorders, caused by different illnesses, self-help techniques, principles of healthy life and diet, 
techniques for conducting therapy conversations, relevant legislation, and social protection of individuals in 
disadvantaged positions. 
 
 

Проектът се разработва по линия на програма Леонардо да Винчи на ЕС и 
предвижда изграждането на модулна система за дистанционно обучение на лица с 
увреждания за придобиване на знания и опит за оказване на съпътстваща подкрепа. Тя 
представлява система от мероприятия и подходи насочени към оказване на помощ чрез 
стимулиране на  „самопомощ” у хора, семейства и малки групи с био-психо-социални 
проблеми. Съпътстващата подкрепа се осъществява от неспециалисти и се основава на 
факта, че оказващият подкрепата и получаващият я, имат равен статус.  

Този проект е създаден с цел  да мобилизира ресурси  за подобряване 
професионалното обучение на лица с увреждания,  чрез приспособяването на обучаващите 
и тренинговите средства, организацията и планирането им според специфичните нужди на 
целевите групи. Обучаващата концепция се основава на теорията за социално учене, като 
се акцентира върху моделирането и повторението на нови еталони на поведение. 



В резултат на  променилите се социални и икономически условия в България, хората 
с увреждания се оказаха в тежко  положение и голяма част от тях имат сериозни проблеми 
със  социалната и професионалната интеграция в обществото. Липсата на работа, тежкото 
икономическо състояние, задълбочават проблемите, които съпътстват една инвалидност и 
тласкат лицата с увреждания по посока на изпадане в социалната изолация, отчаяние, 
депресивни състояния и т.н. В резултат от увреждането от което страдат, те винаги са 
били обект на внимание и грижи от страна на заобикалящите ги, което засилва  чувство за 
непълноценност, което причинява сериозни душевни страдания, особено на лица с 
придобита инвалидност. Ефекта от всичко това би могъл да се минимизира, ако те имаха 
възможност, когато желаят, да изпълняват някаква социално значима, полезна за другите 
и обществото дейност. В 99% от случаите увреждането се явява пречка за това,  и само в 
1%  - предимство, а именно когато трябва да споделят с другите богатия си опит от 
борбата с него.  

Практиката показва, че в резултат на изпадане в кризисна житейска ситуация или 
при  всяко едно заболяване с по-сериозен характер и по-голяма продължителност, 
нормалната човешка реакция е намаляване на мотивацията и желанието за борба, изпадане 
в състояние на апатия и нежелание за преодоляване на временните трудности. Това е 
характерно особено за след болничния период, когато болните са вече у дома и са лишени 
от възможността да контактуват с други болни , а  лекарите минават на визитация 
епизодично. В този момент, те имат нужда да споделят и разговарят за своето заболяване, 
надежди и страхове, да уточняват дадени състояния с цел търсене на репери за определяне 
посоката и степента на развитие на оздравяването. Тези разговори служат и за запълване 
на дефицита от социалните контакти и обратна връзка на болните, която изиграе много 
важна роля при организирането на вътрешните  ресурси за преодоляване на заболяването. 
Воденето на подобни разговори със здрави хора, роднини, съседи, колеги няма този ефект 
или ако го има, то той е незначителен. По качествено различен начин се възприема 
разговор с лице, което има богат и разностранен опит и въпреки видимите последици от 
увреждането е намерило сили и възможности в себе си за преодоляването му. Това оказва 
мощно мотивиращо въздействие, чрез  включване на  механизма – “а защо не и Аз”,  за 
активиране на собствените ресурси. Многократно по-големият ефект идва от факта, че в 
случая позициите са изравнени и е на лице диадата   “болен –болен”. А когато срещу себе 
си имаш добре подготвен и ерудиран събеседник, който да може да проведе разговор в 
посоката, която ти е необходима да излезеш  от състоянието на апатия и демотивираност, 
е много по-добре. 

По сходен начин действат беседите с лицата в неравностойно социално положение 
(поради отрицателно влияние на социалната или семейната среда, поради съществуващи 
предрасъдаци в обществото), които са склонни да живеят с миналото, със своето нещастие 
и са лишени от увереност във собствените сили. И тук, положителния пример за 
безграничната силата на човешкия дух играе огромна мотивираща роля и се явява 
отключващ механизъм за личностна промяна. 

Когато хората имат грижи, проблеми, опасения,  или радости обикновено те се 
обръщат към своите приятели, а не към професионалистите за помощ, съвет и поддръжка. 
Лицата с увреждания, които се справят или са се справяли ефективно с определен личен 
проблем, са по-добри съветници от специалистите, тъй като те могат да предоставят своя 
богат личен, непосредствен житейски опит.   

В тази посока, обучението на лицата с увреждания в оказване на съпътстваща 
подкрепа, ще има голяма полза, от една страна,  за самите тях,  като им даде сили, знания 
и умения за преодоляване на кризисни състояния, от друга страна,  убеждението, че  
изпълняват обществено значима дейност, по подпомагане на личностното развитие на 
онези, които са в неравностойно положение и имат нужда от помощ.  

Съпътстващата подкрепа е насочена към помагане на хората да избегнат възможни 
трудности и проблеми, развива навици за адаптиране към живота, конструктивно 



реагиране на възникващите проблеми и работа по посока на психологическо израстване и 
достигане на личностно съвършенство.  

Съпътстващата подкрепа не заменя социалните работници, практикуващите лекари, 
юристи и психолози, а по-скоро  е насочена към развиване на способностите на хората за 
използване на преживяванията си за ефективно изменение и  развитие на потенциала 
присъщ за всеки един човек.  

Основната цел на проекта е създаване, проверка, оценка и разпространение  на 
методика за модулно обучение на лица с увреждания за оказване на съпътстваща 
подкрепа. Тя е насочена към изработването на методи, съдържание и продукти за 
обучение, основани на прилагането на информационните и комуникационните технологии 
/ИКТ/ в областта на професионалното обучение на лица с увреждания. В нея се включва 
обучение в социални умения и терапевтично поведение, основни познания за законовата 
уредба и социалната защита на лицата в неравностойно положение, кризи и кризисни 
периоди, видове разстройства,  социо-културни влияния и различия, техники за водене на 
психотерапевтични беседи, практики за самопомощ и др.. 

Работата ще бъде фокусирана върху следните области: 
а/ създаване на методика и методи за преподаване при индивидуално и групово 

обучение на лица с увреждания; 
б/ създаване на програми за модулно обучение на лица с увреждания за 

осъществяване на подкрепа на други нуждаещи се; 
в/ създаване на ръководства, справочници и дидактически материали за реализиране 

на обучението  - филми, СД и др.; 
г/ изграждане на информационна банка за материали излезли във връзка с 

проблемите на социалната подкрепа; 
д/ подготовка на дидактичните материали за дистанционно обучение за оказване на 

съпътстваща подкрепа;  
е/ създаване на страница в Интернет, с резюме на резултатите от проекта на сайта на 

Европейската комисия; 
Разработените програми ще бъдат подготвени както за осъществяване на 

традиционни, така и на on-line форма за обучение. 
Системата за обучение се основава на европейската стратегия за създаване на 

програми за професионално обучение на модулен принцип, които са в тясна връзка с 
идеята за обучение през целия живот. Модулният принцип спомага обучаваните да могат 
да комбинират и разширяват своите умения, знания и компетентности, така че да 
постигнат собствен индивидуален път в процеса на познанието. В предлаганата система 
няма никакви ограничения - образователни, възрастови, полови и етнически към лицата с 
увреждания  за участие в обучението. 

Резултатите от проекта са пригодени за използване от учебни заведения, институции 
занимаващи се с професионалното обучение на лицата с увреждания, здравни и социални 
заведения /домове, хосписи и др./, съюзи, фондации и асоциации на лица с увреждания и 
самите лица с увреждания. Модулите на системата за обучение могат да бъдат ползвани 
при подготовка на социални асистенти, санитари, медицински сестри, социални 
работници, работещи в социални служби,  домове, социални учебно-професионални 
заведения, интернати и др. 

Партньорите по проекта са Асоциация за социални технологии, СУ ”Кл. Охридски” 
– Катедра Педагогика,  Дом за младежи с физически увреждания и съхранен интелект - гр. 
Луковит,  Институт за информационно изследване от България, Инициативи за 
рехабилитация от Германия, е-ИЗОТИС от Гърция. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА КРАТЪК ПСИХОПАТОЛОГИЧЕН 
ВЪПРОСТНИК (КПВ) ЗА НУЖДИТЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ 

ПОДБОР В СИСТЕМАТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ИЗТЪРПЯВАНЕ 
НА НАКАЗАНИЯТА” 

 
Боев Тотьо  

Психолог – Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията – ”Министерство на 
правосъдието 

 
В изследването са представени резултати от стандартизация на КПВ в системата на ГД “ИН”. Те се 
отнасят до средните стойности и стандартните отклонения на извадката, получените от 
корелационния и факторния анализ.  Данни показващи взаимовръзката между скалите на 
въпросника и факторите, оказващи влияние при формиране на профила на КПВ. 
 
The results in this research are presented from standardization of Short Psychopathological Questionnaire in 
General Directorate “Execution of sentences”.  They are relevant to the average levels and standard diversion 
of extract, which are formed from correlation and factor analyze. Data presented the relation between the 
scales of questionnaire and factors, exerted influence on the form of profile of Short Psychopathological 
Questionnaire. 
 
I.  Увод 

Актуалността на избраната тема се определя от самата практика на професионалния 
психологически подбор на служители в МЛС. В нея КПВ (кратък психопатологичен 
въпросник) е една от водещите методики за психологическа оценка на професионалната 
пригодност. Натрупаният значителен емпиричен материал, позволи да се пристъпи към 
провеждането на това изследване. По такъв начин се прави важна крачка за прецизиране 
на използваната диагностична методика. 
II   Постановка на  изследването 
II.1. Цели  

Първата цел на изследването е да се разработят адекватни вътрешноведомствени 
норми за работа със скалите на КПВ при провеждане на психологически подбор на 
кандидатите за работа в МЛС.  

Втора цел на изследването  е да се представят основните ориентири при качествената 
интерпретация на изведените от отделните скали норми. 

Третата цел на изследването е да очертае границите на приложимостта на нормите и 
тяхната интерпретация в процеса на специфичния психологически подбор на 
пенитенциарния персонал. 
II.2 Хипотези 

Допускаме, че корелациите между допълнителните скали, както и между тях и 
основните скали и между последните се дължат на общи айтеми, свързани с конкретни 
психични състояния, на фактори провокирани от спецификата на изследването и на 
своеобразните нагласи на изследваните лица, участващи в процедурата на 
психологическия подбор. 

Допускаме съществуването на повече от един фактор оказващ влияние върху 
формирането на профила на КПВ 
III. Описание на изследването 
III.1. Дефиниране на популацията, която е обект на изследването 

За целта на изследването бяха подбрани по принципа на случайността 550 
/петстотин и петдесет/ изследвани лица, кандидатствали за работа в ГД “Изпълнение на 
наказанията” и поделенията й. Извадката представлява 10% от всички служители, 
работещи в системата и преминаващи през процедура на психологически подбор. В 
извадката попаднаха 494 /четиристотин деветдесет и четири/ мъже и 56 /петдесет и шест/ 



  

жени, (фиг. 4.1.1.) представляващи представителна част на разпределението на 
служителите по пол.  

Възрастовия диапазон на изследваните лица варира от 19 /деветнадесет/ до 55 
/петдесет и пет/ години, като условие за кандидатстване  е отбиването на военна служба 
при мъжете и навършено пълнолетие при жените. 

Разпределението по семейно положение е съответно: 299 семейни изследвани лица; 
241 несемейни и 10 разведени. 

От всички попаднали в извадката изследвани лица 492 са кандидатсвали за 
длъжността “охранител”, която е изпълнителска длъжност в системата на ГД “ИН”, а 58 са 
кандидатствали за длъжност “инспектор”, която е експертно-изпълнителска или 
ръководна.  
III.2. Метод на събиране на данни 

 Процедурата за изследване на кандидатите за работа, преминаващи  психологически 
подбор, включва попълване на въпросници, като водеща роля за установяване на тяхната 
пригодност, за изпълнение на съответната професионална роля, играе КПВ. 

След като е попълнена цялата бланка за отговори, данните се обработват със 
софтуерен продукт и се получава графичен профил на базисните и допълнителните скали. 
На отделна бланка се отпечатват суровите тестови балове по КПВ, приравнените към 
MMPI и трансформирани в стандартни Т стойности. 
III.3. Обработка и анализ на данните 

Така получените сурови стойности по КПВ, трансформирани в сурови стойности по 
MMPI и с направена корекция на скалите:      Hs (хипохондрия); Pd (психопатия); Pt 
(психастения) Sc (шизофрения); и Ma (хипомания) и получените Т-стойности на всички 
изследвани 550 лица, бяха въведени в таблица Excel  и обработени с компютъризирана 
статистическа програма. Получените средни стойности и стандартни отклонения за всяка 
от скалите са представени в таблица 4.3.1. 
 

Таблица 4.3.1. Средни стойности и стандартни отклонения на извадката 
Скали средни  

стойности   М 
стандартни  
отклонения    g 

L 
F 
K 
Hs 
De 
Hy 
Pd 
Pa 
Pt 
Sc 
Ma 

 8.40000 
 4.66545 
18.40702 
14.63091 
19.61293 
22.28562 
24.37920 
 9.94182 
23.96727 
25.45818 
17.15091 
 

2.666667 
2.357194 
3.497983 
3.187543 
2.624187 
3.145580 
3.157133 
1.986355 
3.263590 
4.572137 
2.428757 
 

 
От така получените средни стойности и стандартни отклонения, бяха изчислени Т-
стойностите, за всяка от клиничните и допълнителни скали по формулата: 

             10.(x-M) 
T= 50+ -------------- 
                    g 

Където x е суровият тестов бал по дадена скала М е средната стойност, а    g  
стандартното отклонение и съответно коригирани с получените след обработката 
стойности за корекция К. Поради несъществените разлики в нормите за мъжете и жените 
в извадката, сме представили унифицирани за двата пола стандартизирани стойности. 
IV. Корелации между скалите на КПВ 

Всички корелации в анализа са направени на базата на приравнените към ММPI и 
коригирани средни стойности на извадката. Силата и знака на взаимовръзките между 



  

клиничните и допълнителните скали е представена в корелационната матрица (таблица 4.1 
).  

Таблица 4.1 Корелационна матрица 
 

променливи L F K Hs De 
 

Hy Pd Pa Pt Sc Ma 

L 
F 
K 
Hs 
De 
Hy 
Pd 
Pa 
Pt 
Sc 
Ma 

1.00 
 .06 
 .49 
 .36 
 .16 
 .28 
 .12 
-.02 
 .10 
-.08 
-.32 

 .06 
1.00 
-.21 
 .04 
 .21 
 .03 
 .12 
 .20 
 .12 
 .36 
 .31 

 .49 
-.21 
1.00 
 .51* 
 .26 
 .51* 
 .58* 
 .19 
 .53* 
 .22 
-.45 

 .36 
 .04 
 .51* 
1.00 
 .38 
 .59* 
 .39 
 .38 
 .40 
 .34 
-.18 
 

 .16 
 .21 
 .26 
 .38 
1.00 
 .43 
 .47 
 .18 
 .59* 
 .42 
-.01 

 .28 
 .03 
 .51* 
 .59* 
 .43 
1.00 
 .53* 
 .30 
 .50* 
 .55* 
-.07 
 

 .12 
 .12 
 .58* 
 .39 
 .47 
 .53* 
1.00 
 .22 
 .62* 
 .57* 
-.09 
 

-.02 
 .20 
 .19 
 .38 
 .18 
 .30 
 .22 
1.00 
 .50* 
 .46 
 .02 
 

 .10 
 .12 
 .53* 
 .40 
 .59* 
 .50* 
 .62* 
 .50* 
1.00 
 .60* 
-.00 
 

-.08 
 .36 
 .22 
 .34 
 .42 
 .55* 
 .57* 
 .46 
 .60* 
1.00 
 .28 
 

-.32 
 .31 
-.45 
-.18 
-.01 
-.07 
-.09 
 .02 
-.00 
 .28 
1.00 

 
Интерпретацията на взаимовръзките между скалите е направена на базата на 

съществуващите интерпретации и анализ на айтемите на въпросника. 
Тук ще бъдат разгледани стойностите имащи средно и високо ниво на корелация, 

показващи значимостта на съответната взаимовръзка на променливите, лансирани в 
хипотезите и ще бъдат допълнително формулирани нови такива по отношение на 
вероятните причини, които я пораждат. Значимите корелации в матрицата имат 
положителен знак. Верификацията на хипотезите е невъзможна без да разясним 
взаимоотношенията между допълнителните скали, които оказват съществено влияние 
върху валидността на въпросника. 

При разглеждане на й стигнахме до извода, че положителната взаимовръзка между 
скалите  L и K се дължи най-вероятно на близките тенденции, застъпени отчасти и в двете 
скали. В скала L са включени твърдения, които са ориентирани, към това изследваните 
лица да представят себе си в по-добра светлина, а в скала K  такива, отразяващи 
стремежът на изследвания да скрие дефектите на своя характер.  

При анализа на корелациите между допълнителните и клиничните скали на КПВ в 
съществуващите интерпретации на въпросника  корелацията между скалите  K и Pd е 
обратна. Получените в настоящото изследване резултати  се разминават с тях. Това се 
дължи може би на заявката на изследвани лица, на самата процедура и на  нагласите, с 
които те се явяват на нея.  

Корелацията на скала K със скала Hy  е резултат от наличие на личностни 
характеристики сходни при повишение и при двете скали. Аналогична е ситуацията при 
разглеждане на корелацията между скалите K  и Pd.  

Положителната връзка между скали K и Pt се дължи най-вероятно на проявите на 
зависимост спрямо обкръжението и референтната група, както и склонността  да се 
придържат към общоприетите норми, макар че в основата на тези поведения, стоят 
различни по своята същност причини.  

При разглеждане на връзката между клиничните скали Hs и Hy  стигнахме до извода, 
че тя се дължи на близките личностови особености, определящи проявата на съответните 
поведенчески прояви.  

Скала De има положителна връзка със скала Pt . Средното ниво на корелация между 
двете скали се дължи на някои близки по своята същност психологически характеристики 
на личността. 

Взаимовръзката между Hy  и Pt на поведенческо ниво е по посока проявите на 
зависимост от мнението на другите или от самото обкръжение и произтичащата от това 
неустойчивост на самооценката. 



  

Въпреки, че във връзката между скалите  Hy и Pd на поведенческо ниво да имаме 
доста различия в начините на реагиране, и в двата случая има прояви на  емоционална 
неустойчивост и склонност към импулсивни прояви. 

Корелацията между клиничните скали Hy и Sc  се дължи на близки психически 
състояния, проявяващи се при повишение на едната или другата скала, въпреки разликата 
в етиологията им. 

Корелацията между клиничните скали  Pd и Pt е базирана на общите и за двете скали 
айтеми. 

Връзката между скалите Pd и Sc се дължи на някои близки личностови особености, 
визирани и в двете скали.  

Корелацията между скалите Pa и Pt  се дължи на някои сходни характерови 
тенденции, имащи различни за двата случая етиология. 

При ниските нива на взаимовръзката между скалите Pt и Sc имаме обща тенденция 
към успешност, мобилизираност и настойчивост при преследване на целите. При 
повишаване на скалите се наблюдава изразен индивидуализъм, неудовлетвореност, 
интуитивност, чувствителност и липса на емоционалност. В  двата посочени случая са на 
лице интроверсия, тревожност и депресивност. 
V.   Факторен анализ 

В анализа са използвани приравнените към MMPI и коригирани стойности на осемте 
клинични скали на КПВ. Той дава отговор на въпроса, колко са факторите, оказващи 
влияние при формиране профила (графиката) на въпросника. Самите фактори са дълбинни 
(конституционални, интрапсихични или формирани по-късно личностови качества, 
определящи проявата на едно или друго поведение, симптом или група от тях) и в 
значителна степен определят даването на едни или други отговори от изследваните лица.   

След извършената статистическа обработка на факторите влияещи върху 
формирането на графиката на КПВ са сведени до два таблица (5.1.), което се потвърждава 
и от графиката на лакътната функция, фигура (5.1.А.). 
 
                                                                      Таблица 5.1. Факторни тегла на скалите 
променливи Фактор 1 Фактор 2 
Hs 
De   
Hy  
Pd  
Pa  
Pt    
Sc 
Ma                                                        

.670099 

.682424 

.773818 * 

.761617 * 

.570051 

.838227 * 

.783490 * 
-.008330 

-.367681 
-.055921 
-.159174 
-.078732 
.154774 
.074695 
.414186 
.920780 * 

стойности 3.735100 1.218773 
 

Получените факторни тегла на скалите таблица се интерпретират, като коефициенти 
на корелация, отчитащи взаимовръзката на всяка от клиничните скали с единия или 
другия  фактор, т.е. в каква степен е зависима всяка от осемте клинични скали от тях. 
 

Фигура 5.1. А. Графика на лакътната функция 
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От същата таблица става ясно, че налице е от средно изразена до висока степен на 
взаимовръзка на единия фактор със скалите: Hs; De; Pd; Pa; Pt и Sc, докато другият фактор 
корелира във висока степен  със скала Ma. Тук се вижда  ниската и в повечето случаи 
отрицателна връзка на седемте скали  с втория фактор, както и отрицателната корелация 
на скала Ma с първия. Това е графично изразена на фигура ( 5.2.) 

 
Фигура 5.2. Връзки на скалите на КПВ с факторите 

Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2

Rotation: Unrotated

Extraction: Principal components

Factor 1

Fa
cto

r 2

HS3

DE3
HY3

PD3

PA3
PT3

SC3

MA3

-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

 
 
След като установихме наличието на два основни фактора, влияещи върху даването от  

изследваните лица отговори  и взаимовръзката им с всяка от скалите, ще се опитаме да 
изградим хипотезата, по отношение на това, кои са тези два фактора. 

Първият най-общо бихме могли да дефинираме,  като формиран в процеса на 
съзряване и социализация, под влияние на значимото обкръжение и въздействието и 
изискванията на социума. За това ни дават известни основания описанията в 
съществуващите интерпретации на въпросника. При някои от скалите той се изразява в 
прояви на автономност или зависимост, а при други като външна или вътрешна 
ориентация на индивида. 

Според нас този фактор оказва влияние върху седем от осемте клинични скали на КПВ 
( Hs; De; Hy; Pd; Pa; Pt; Sc), като силата  му на въздействие е изразена от факторните им 
тегла.  

При някои от тях са визирани индивиди, на които обкръжението и  мнението на 
референтната група, оказват значително влияние при формиране на  самооценката (Hy), а 
при други е налице стремеж към самостоятелност и независимост, отсъствие на 
комформност и прояви на конфликтност в личностнозначими ситуации. Всичко това е 
съчетано с импулсивност и слаб контрол над емоциите (Pd). 



  

Стремежът към заемане на подчинена позиция, подвласността на средствата за 
въздействие, зависимостта от обекта на привързаност и от общоприетото мнение са 
характеристики описани в скала Pt. Склонността към самонаказание при неуспехи е 
свързано със стремежът към недостижимия идеал. Неувереността води до препроверка на 
свършеното  и склонност към повторение, необходими за туширане на неудоволствието и 
самоуспокоение. 

Потребност от актуализация на идентичността, засилване на индивидуализма при 
противодействие на обкръжението и избирателност в контактите са характеристики на 
скала Sc. Тук външния свят и другите се приемат от индивида, като заплашващи и 
застрашаващи, поради което той частично или напълно се оттегля в себе си. 

При скалите имащи средно равнище на корелация с фактора се срещат 
характеристики, като описаните: стремеж към спазване на норми, както в социалното 
обкръжение, така и при функционирането на собственото тяло (скала Hs ). Основните 
проблеми на личността тук са липса на спонтанност и сдържане на себеразвитието. 

Зависимостта от авторитети, потребността от разбиране и дружелюбно отношение са 
визирани в скала De. Завишените показатели при нея могат да се дължат на актуални 
жизнени събития, като разочарование след преживян неуспех, нарушаващо обичайния 
начин на живот, перспективите и плановете. Индивиди склонни към прояви на 
съперничество в междуличностните отношения и чувствителни към проявената към тях 
мнима или действителна несправедливост, са визирани в интерпретациите на скала Pa. 
При тях афективната зареденост, като правило се отнася към конфликтни 
междуличностни ситуации. Това могат да бъдат преживявания свързани със свръхценни 
отношения към обекта предизвикал конфликта, съчетани с враждебност и чувство на 
ревност. Логическата схема е субективна, ригидна и трудно се подава на външно 
въздействие. Проявите на агресивност, личността се старае да обоснове рационално. 

До тук разгледахме някои личностови характеристики, визирани в скалите, на които 
оказва влияние първият фактор (формирани през време на съзряването и социализацията). 
Прави впечатление, че са описани,  както реакциите на личността към външни (средови) 
стимули, така и отношението й към обкръжението и към другите. Те са различни, поради 
тяхната зависимост от структурата и зрелостта на Аз-а, използваните защитни механизми 
и формираният характер, обединяващ в повечето случаи, адаптивни за личността 
стратегии за справяне. 

Следователно в някои случаи става въпрос за прояви на зависимост, в други имаме 
импулсивност, противодействие и прояви на агресия, а в трети оттегляне от 
действителността  и потъване в себе си.  

Вторият от двата фактора, оказващ значимо влияние върху даването на един или 
друг вид отговори от изследваните лица, бихме могли да дефинираме, като вродени 
(конституционални) личностови характеристики. Той корелира във висока степен със 
скала Ma, r= 0,92. Факторните тегла, определящи влиянието му върху другите скали на 
въпросника са незначителни по тежест. 

По-горе направихме предположение, че тук става въпрос за конституционални 
дадености на индивида, които най-общо можем да определим, като базова активност. 

В описанието на скалата присъстват характеристики, като жизненост, оптимистични 
нагласи, увереност в себе си, позитивна самооценка и мотивация за достижения, ако 
разбира се е скалата е повишена в границите на нормата. Може би този фактор се отнася 
до базовата енергитичност на индивида, влияеща, както на моторната активност, така и на 
оптимизма, като жизнена нагласа, стояща в основата на доброто самочувствие и на 
увереността в себе си. 

Естествено проявата на този фактор зависи от регулаторните механизми на 
психичния апарат, от баланса между възбудните и задръжните процеси, протичащи в него. 

В анализа на корелационната матрица, скала Ma няма значима взаимовръзка с 
останалите скали от въпросника, което е може би потвърждение на гореизказаната 



  

хипотеза. Тя не претендира за валидност, като възможно обяснение и потвърждаването 
или отхвърлянето й трябва да се търси в допълнителни изследвания. 

Може би факторите, влияещи на формирането на профила на КПВ са специфични, 
конкретно за този вариант на MMPI, или съществено влияние оказва специфичната 
ситуация на изследването, където заявката на кандидатите предопределя особеностите на 
поведението им по време на изследването. 
VI. Обобщение на получените резултати 

Факторният анализ установи наличието на два основни фактора, оказващи влияние 
върху формирането на профила на изследваните лица. 

Ние допуснахме, че първият от двата фактора е базиран на личностови 
характеристики формирани от близкото и социално обкръжение на индивида през периода 
на неговото съзряване и социализация. Силно влияние той оказва на скалите: Hs; De; Hy; 
Pd; Pa; Pt; Sc. 

За вторият фактор, влияещ върху формирането на профила на въпросника 
предположихме, че се отнася до базови, конституционални   характеристики на личността. 
Той корелира във висока степен със скала Ma. 
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Докладът има за цел да представи различните теоретични подходи към анализа на криминалното 

поведение в опитите да се разкрие в максимална степен неговата причинност. Разгледани са отделни 

схващания за същността на делинквентността в рамките на биологичния, психологичния и 

социологичния подход. Основният акцент пада  върху  необходимостта от комплектност и 
интердисциплинарност при интерпретацията на проявите на насилие.  

Биологичните, психологичните и социо-културални фактори, участващи в зараждането и развитието 

на криминалната активност, се посочват като взаимодействащи си в опита да се отчете значимостта 

на всеки от тях. Предикторите и индикаторите на криминалната изява са съотнесени към риска и 

неговата оценка като основна задача на обществото по посока редуциране на насилието. 

 

The study aims to present the different theoretical approaches to the analysis of criminal behavior in order to 

reveal the causes of its existence. The authors introduce various views about the nature of delinquency in the 

context of the biological, psychological and sociological approaches. The focus is put on the necessity of 

complexity and interdisciplinarity within the interpretation of the phenomenon. 

The biological, psychological and sociocultural factors, which take part in the genesis and development of 
criminal activity are shown as equally important for the origins of violence. The predictors and indicators of 

criminal action are correlated to the risk and its assessment as a basic goal of the society. 

 

Въведение 

 

Въпросите за същността на криминалното поведение и затова как и защо даден 

индивид става престъпник предпоставят задълбочен психологичен анализ на 

взаимодействието между биологично и социално, между личност и социум, между норма 

и патология. Опитите да се обясни зараждането и проявата на криминалния акт и 

цялостния криминален поведенчески модел датират отдавна. Още Аристотел  казва, че 

бедността е майка на бунта и престъплението, проправяйки път на възгледите за 

решаващото въздействие на средата върху индивида. Около 1600-та година сър Франсис 

Бейкън излага мнението, че ситуацията има определяща роля при формирането на 

поведението като твърди “Възможността прави един човек крадец”. Век по-късно Волтер 

и Русо застъпват тезата за свободната воля, хедоснистичната нагласа и нарушаването на 

социалния договор предизвикват изявата на криминалното поведение. Тези възгледи на 

практика образуват ядрото на класическата теория за криминалното поведение, според 

която хората, които се ангажират с престъпни актове, смятат, че поведението им носи 

повече полза, отколкото вреда.  

Съвременните обяснителни модели за криминалното поведение поставят акцент 

върху необходимостта от разкриване на всички фактори, които имат участие в 

образуването на престъпния поведенчески модел. В зависимост от природата на 

изведените детерминанти, опитите да се дефинира същността на престъпното поведение 

могат да се групират в най-малко тири категории: биологични, психологични и 

социологични. 

 

Биологични теории 

 

Биологичните теории се обединяват около схващането, че криминалното поведение 
е резултат на генетична абнормност.  Според Cesare Lombroso индивидите, които се 

ангажират с криминални актове, представляват част от една атавистична, предхождаща 

възникването и развитието на човечеството раса, която има своите биологични 

особености. Подобни разсъждения провокират различни изследвания в областта на 

наследствеността и наличието на агресивна предиспозиция. Установено е, че някои 



биологични фактори действително предразполагат отделни индивиди към агресия. 

Теорията за т.нар. “свръхмъже” с полово-хромозомна констелация XXY синдром 

предполага, че наличието на една У-хромозома в повече вероятно повлиява поведението 

на човек по посока на засилването на неговата агресивност. Агресивното поведение се 

влияе и от половите хормони. Тестостеронът има ефект не само на организиране на 

половото поведение, но и на агресивното поведение. При ранно андрогенизиране се 

повишава чувствителността на хипоталамичните рецептори към тестостерон и с това 

последният засилва своето действие, повишавайки агресивността. Следователно, 

дефектите в ензимния метаболизъм директно кореспондират с една или друга форма на 

агресивно поведение. Анатомични или физиологични недостатъци на определени 

церебрални структури също могат да оказват влияние по посока засилване на 

агресивитета. Допуска се, че лимбичната система е онази мозъчна структура, която 

отговаря за агресивното и престъпното поведение. Може би най-значимото доказателство 

за ролята на биологичните фактори при формирането на агресивното поведение е 

извършеното от A. Raine сканиране на 41 извършители на убийство и 41 контроли на 

същата възраст. Изследваната група е имала намален глюкозен метаболизъм в 

префронталната кора в мазолестото тяло (corpus callosum). За сметка на това, подкорието 

(амигдала, таламус и хипоталамус) е функционирало по-активно в сравнение с 

контролната група. R. Davidson, изследвайки повече от 500 души стига до извода, че 

мозъчната активност в префронталната кора е значително намалена при лица, извършили 

убийство за сметка на увеличената активност на амигдалата. Pincus намира, че в 96% от 

делинквените с насилствено поведение някакви, макар и незначителни мозъчни увреди. В 

рамките на биологичната парадигма могат да се посочат и теориите за 

конституционалната предопределеност на Hoorten и Sheldon. Според Hoorten съществуват 

важни биологични различия, които характеризират делинквентите.  Така например 

извършителите на грабежи се отличават с малка глава, руса коса с неизпъкнали челюсти, 

докато крадците имат дълга къдрава коса, малки уши и широко лице. В контекста на 

соматичната типология на Sheldon индивидите, които се ангажират с криминални актове, 

са предимно от мезоморфния конституционален тип – мускулест, атлетичен, асертивен и 

смел. Подобни обяснителни модели често не се възприемат сериозно, но голяма част от 

съвременните изследвания в тази посока демонстрират действителното наличие на връзка 

между физика и криминално поведение. 

Интерес представляват  и генетичните изследвания с близнаци, които показват висока 

конкордантност по отношение на  криминалната активност - 22% при двуяйчни и 51% при 

еднояйчни близнаци (DiLalla & Gorresman,). Cloninger & Gottesman отчитат по-голямо 

влияние на наследствените фактори при престъпленията срещу собствеността, отколкото 

при тези против личността. В друго изследване Cloninger установява два пъти по-голяма 

корелация на делнквентното поведение при деца и биологичните им родители, отколкото 

при осиновени деца и техните осиновители. Тези резултати несъмнено показват, че 

връзката между биологичните дадености и  избора на поведенчески модел не може да се 

подценява. В крайна сметка обаче няма един ген или известна констелация от гени, които 

да предопределят поведение на насилие. Всяка година в някои градове в САЩ се 

извършват повече убийства, отколкото в цели нации. Ако агресията е всеобща човешка 

склонност, основаваща се предимно на генетични фактори, такава разлика би била 

ирелевантна. Това е причината да се търсят и други обяснителни модели за същността на 

криминалното поведение.  

 

Психологични теории 

 

Друг обяснителен подход възприемат психологичните теории за криминалното 
поведение. В края на 19в. в контекста на схващанията за структурата на личността S. 

Freud излага и своите възгледи за криминалното поведение. Според автора поведението 



на насилие е проява на То, когато липсва контрола на Аз и Свръх-аз. Като основен 

източник на дезадаптивно поведение Freud сочи неразрешения Едипов комплекс, където 

синът трябва да успее да се идентифицира с баща си. В рамките на това разбиране 

делинквентът страда от силно чувство вина и  се ангажира с криминално поведение, 

защото по този начин цели да получи наказанието, което в крайна сметка ще го освободи 

от подобни изживявания. Психоаналитичният анализ на криминалния поведенчески модел 

предполага игнориране на принципа на реалността, който е отговорен за способността за 

отлагане на удоволствието. 

J. Bowlby търси обяснение на криминалната активност на индивида, разглеждайки я като 

заместител на любовта и привързаността. Според теорията за привързаността малкото 

дете се учи да преодолява тревожността, когато развива стабилна връзка с майката. Ако 

детето не е успяло да развие чувство за безопасност, се нарушава способността му да 

създава и развива социални връзки. В този смисъл  Bowlby намира, че именно в 

разрушената връзка майка-дете се корени и поведението на насилие. Едно дете, което 

получава достатъчно обич и подкрепа, развива самочувствие и увереност в способността 

си да създава и поддържа адекватни взаимоотношения. Обратно, при недостиг на 

емоционално присъствие, детето генерира преди всичко тревожност и гняв. Такива деца 

заучават поведенчески модели, които  характеризират другите като негрижовни и 

незаслужаващи доверие, а самите тях като недостойни и незаслужаващи грижи и 

подкрепа. Поведенческите модели не могат да се разглеждат като пасивни филтри на 

субективните преживявания. На практика те са причина индивидът да пресъздава 

преживявания, съответстващи на негови предишни взаимоотношения. Затова агресивните 

родителски стилове водят до възпроизвеждането на свързани с насилие поведенчески 

модели. 

Друго обяснение на формирането на определен поведенчески модел дава A. Bandura. Чрез 

теорията си за социалното учене той разглежда криминалното поведение като резултат от 

наблюдение и възпроизвеждане на агресивни ролеви модели, които биват положително 

подкрепени.тук се разкрива преди всичко влиянието на семейството,субкултурната среда 

и медиите. Така например използването на агресия като средство за възпитание или стил 

за разрешаване на конфликти в семейството, неизбежно води до заучаването на агресивен 

поведенчески модел.  Голяма е ролята на медиите, които според Bandura непрекъснато 

демонстрират поведение на насилие.  

W. Miller заключава, че всеки акт на насилие и жестокост без значение колко брутален и 

шокиращ е той, е проследим в миналото на извършителя. 

В опитите да бъде изяснена същността на криминалното поведение логично се поставя 

въпросът за личността на делинквента като агресивна предиспозиция. Психопатната 

личност попада в групата на личностовите разстройства. Антисоциалното личностово 

разстройство (Antisocial Personality Disorder) е практически синоним на криминално 

поведение. Изследвания показват, че в 75%, а при затворници, излежаващи присъди за 

тежко престъпление срещу личността до 80%, извършителите на криминални 

престъпления отговарят на критериите за APD. Психопатията е концепт, обект на много 

дебати, но най-прието е да се счита, че е констелация от афективни, интерперсонални и 

поведенчески характеристики. Личностите с APD , които са непрекъснато ангажирани с 

криминална дейност затова винаги показват склонност към рецидивиране са принципно 

преобладаваща група сред затворниците. Високата вероятност за криминална изява на 

психопатната  личност е широко застъпена в специализираната литература. Различните 

изследвания позволяват да се изведат някои основни характеристики на този тип 

делинквенти: манипулативност, патогично лъжене и измами, мегаломанно чувство за 

собствено достойнство, грубост и липса на емпатия, повърхностен афект, промискуитетно 

поведение, слаб поведенчески контрол и липса на социално съзнание, невъзможност за 

поемане на отговорност за собствените действия, липса на реалистични дълговременни 

цели. Авторите свързват формирането на психопата с психопатни родители, отхвърлянето 



му от тях в ранно детство, липса на любов и непостоянни изисквания за дисциплина. 

Установено е, че психопатите извършват малък процент от всички престъпления, но най-

голям от насилствените.  

 

Социологични теории 

 
Социологичният подход към същността на криминалното поведение търси социалните и 

културални фактори, които имат роля при формиране на поведението на насилие. В 

контекста на този обяснителен модел могат да се разграничат две направления – 

структурно и субкултурно. 

Структурният обяснителен модел предполага, че определени групи в обществото имат по-

ограничени възможности да постигат социално желателни цели като  образование, 

професионален просперитет, успех и т.н. Когато индивидите са възпрепятствани да 

постигнат целите си по един социално приемлив и законен път, те се обръщат към 

противозаконни методи. На практика обществото поставя изисквания към хората, но 

ограничава допустимите според него начини за изпълнение на тези изисквания. Именно 

тези различни възможности, които отделните индивиди в социума имат, се разглежда като 

ключов фактор ангажиране с криминална активност. Nettle обяснява престъпното 

поведение като функция от самата възможност за една или друга криминална изява. 

Авторът разграничава следните видове престъпления: 

Кражби, извършени поради факта, че предметът на престъплението е лесно достъпен за 

извършителя; 

Престъпления, свързани с легитимен бизнес; 

Престъпления, свързани с работа, която предполага предоставянето на нелегални услуги; 

Престъплението като предпочитан начин на живот. 

Следователно, структурният обяснителен модел открива причинността на криминалната 

активност преди всичко в обществото и възможностите, които то предоставя на отделните 

индивиди да се чувстват значими за останалите и за социума като цяло. Би могло да се 

предполага, че ако обществото осигури по-добри и по-големи възможности за социално 

значима реализация на личността, то редуцирането на криминалната активност ще  бъде 

факт. 

По-различна гледна точка представя субкултурният обяснителен модел. Той акцентира 

върху наличието на противоречие между съществуващите в обществото ценност и норми 

и споделяните от определена субкултура специфични такива. W. Miller, описвайки 

криминалното поведение на една тийнейджърска банда, извлича шест основни 

характеристики на личността, които са изключително високо ценени от нея. Последното е 

причина за оказването на силен натиск върху всички членове на групата да приемат и 

споделят подобни ценности и да демонстрират наличието на подобни качества. В 

конкретното изследване тези личностни характеристики са: конфликтен, издръжлив 

(физически силен и умел), умен, обичащ силните усещания, свободолюбив (не се 

подчинява на авторитети), чувстващ себе си късметлия. По този начин поведението на 

индивида се насочва към непрекъснато доказване на тези качества и ценности. 

Подрастващите много често умишлено се стремят да предават определени послания към 

другите и да създават желаното впечатление. 

Колкото по-голямо е противоречието между доминиращите в дадено общество ценности и 

нормите на определена субкултура, токова е по-голяма е и вероятността за проявата на 

поведение на насилие. Така субкултурният обяснителен модел разглежда 

взаимодействието между обществените и субкултурните ценности като лежащи в 

основата на криминалната активност. 

 

Изводи 

 



Феноменът “криминално поведение” е сложен за концептуализиране и от тази гледна 

точка не би могъл да се открие най-добър или най-изчерпателен обяснителен модел, който 

да изяснява в максимална степен неговата причинност. Всичко това дава основание да се 

търси оптимална комплексност при анализа на делинквентността и да се възприеме био-

психо-социалният модел за разкриване на същността й. Така се създава един комбиниран, 

интердисциплинарен подход към проблема за криминалната активност и поведение, който 

взема под внимание минимум четири категории фактори: 

Предшестващи (предразполагащи) фактори – биологични дадености, психологични 

особености и особености на средата, които подтикват индивида към криминална изява; 

Ранни индикатори – различни симптоми на поведенчески и личностови разстройства; 

Развитие на криминалното поведение – колко рано се е проявило то и дали продължава; 

Поддържащи фактори – какъв е ефектът на криминалното поведение, носи ли облаги или 

напротив. 

Насилственото поведение е продукт на реципрочните отношения между такива фактори 

като резистентност и вулнерабилност на личността, продължителност и природа на 

стресорите, наличие и сила на преципитиращо събитие, културални очаквания и пр. 

Яростта, която предшества епизод на насилие, може да е генерирана от малтретиране в 

миналото. Възможно е личността никога да не е научавана на ненасилствено изразяване 

на чувства и потребности. Неврологичните увреди, биохимичните фактори и 

злоупотребата със субстанции могат да увредят способността на човека да толерира 

фрустрацията, породена от отлагане на удовлетворяването на потребностите в 

настоящето, да толерира отложената гратификация и да потиска насилствения отговор. 

Насилието може да е единственият заучен от личността начин за предаване и изразяване 

на интензивни потребност и чувства. Като предиктори на криминално насилствено 

поведение се считат и такива фактори като безработица, бедност, неудовлетвореност от 

професията, дисфункиционална фамилна система, употребата на алкохол и дрога като 

начин за справяне, импулсивност и ниска самооценка, социална изолация и пр. Всичко 

това изисква максимално широк подход при изясняване същността и причинността на 

престъпното поведение.  

Един от основните проблеми, свързани с криминалното поведение, е неговото 

персистиране във времето. В специализираната литература обикновено се говори за 

оценка на риска от неговата повторна или последваща изява. Рискът е вероятността да се 

случи събитие, което би имало възможно деструктивно или полезно въздействие върху 

личността на другите. Анализът на криминалното поведение е значим от гледна точка на 

факта, че посредством него се разкриват обуславящите делинквентността фактори и по 

този начин се създава възможност за редуциране на негативните последици за личността и 

социума. Разбирането на престъпното поведение има своя принос за увеличаване 

сигурността на обществото чрез развиване на способността му да разпознава, превентира 

и управлява риска от насилие. 
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КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ГЕНЕЗИСА НА КРИМИНАЛНАТА ЛИЧНОСТ 
 

Гайдаров Калин  
Доц., д-р – Институт по психология – МВР, гр. София 

 
Формирането на криминалната личност е възлов научен проблем в областта на психологията и то не 
само на юридическата и криминалната психология. Всъщност тук става въпрос за това дали е научно 
правомерно да се говори за различни типове личности, което означава специфичен генезис за всеки от 
тях, или за феномен “личност” въобще, което означава и генезис въобще. Тогава на преден план 
излиза тезата, че личността е всеобщо качество на човешкия индивид, а криминалността на нейното 
битие е индивидуално “полагане” на тази всеобщност, определено чрез Аз-а, в социалната същност на 
това битие. Подобен подход дава възможност научният анализ да се съсредоточи върху реалните 
параметри на функциониране на криминалната личност.  
 
The development of the criminal personality is a fundamental scientific problem in the area of psychology 
and especially but not only for the juridical or criminal psychology. The article concerns with the problem of 
whether it is in conformity with the science to take up for different types of personality, which means that 
every type will be distinguished from each other with its specific origin, or there is a common genesis for the 
phenomenon ‘personality’ and for the genesis at all. The proposition launched in the article is that the 
personality is a universal characteristic of the human beings and the criminality of their being is an 
individual expression of this universality, mediated by the Self in the social life. Such an approach allows us 
to focus the scientific analysis on the real frames of the functioning of the criminal personality.  
 
 

Безспорно един от възловите въпроси, ако не и единственият, в психологията, още 
от времената на нейното възникване, независимо кога ще датираме този момент, е какво 
представлява човешкото битие като субектност. Имплицитно погледнато това всъщност е 
“двигателят” на научното търсене в тази интересна и все още перспективна област на 
научното познание. 

Субектността обаче дълбоко в себе си е на практика различност, уникалност, 
индивидуалност и т.н. и тогава, транспонирайки, може да се каже, че тъкмо различността 
интересува психологията. Това обаче може да има безкрай много проекции и една от тях е 
криминалното субектно его. Как се случва да има такъв ипостас на субектността, как е 
възможно да съществува такава различност, която стига до другост, или коя е причината 
за социалната универсалност на криминалната дисперсия?  

Трябва да стане ясно, че за да се разбере същността на нещото, трябва да се разбере 
неговият генезис, както и обратното. Всички предлагани досега обяснителни модели за 
криминалното поведение на личността правят обратното, ето защо те са 
неудовлетворителни, доказателство за което е тяхното количество при едновременна 
тотална алтернативност, “гарнирана” с претенциите за всеобщност. От друга страна 
обяснението на специфичното, когато светът е системен, трябва да е операционализация 
на общото. Кое в психологията на личността е общото? Безспорно фактът, че тя, 
личността, е структурна. Оттук-нататък нещата стават проблемни. Затова трябва да се 
избере парадигма, а това в крайна сметка е въпрос на предпочитание. Тук 
предпочитанието е, като задължително предварително се калкулира еклектиката и 
ревизионизма, фройдизмът.  

Освен това фройдизмът е единствената алтернатива на останалите подходи, които, 
независимо от своята специфика и стойностност, в същността си са механистични. 
Механиката е едномерно екстензивна, докато при Фройд става дума, ако може да се 
продължи този паралел, за хидравличен подход, а това позволява да се изследва генезисът 
в неговата естественост.  

Тук ще бъде предложен един различен поглед към проблема за генезиса на 
криминалната личност, който, без да претендира за уникалност, ще позволи да се допълни 
и разнообрази научната интерпретация. 



1. Престъплението като социална различност 
 

Общо взето престъплението е естествен социален фактор, дори в известен смисъл 
престъплението e съществен социален фактор, защото то е нестандартно, то е различие в 
социалната “пустота”, т.е. изборът и демонстрирането на подобен вид социална активност 
е израз на неприемане на статуквото, на раздвижване на “заспалото”и “инертно” 
общество, независимо дали това става разумно и преднамерено или реактивно и случайно. 
В този смисъл подобна личностна диспозиция е очевидно значима.  

Въпросът, който възниква тук и върху който си струва да се дискутира, е следният: 
Добре, ако престъпникът демонстрира чрез поведението си някаква алтернатива на 
социалната инертност и пасивност, дали всъщност (или доколко) той осъзнава този 
аспект на собственото поведение, а именно, действително ли той (иска да) 
скандализира обществото, действително ли избира да бъде преднамерен субект на 
социалната алтернативност. Разбира се тук не се мисли, че това е един отвратителен в 
моралния си смисъл начин за неприемане на стандарта. Мисли се другото – дали въобще 
престъпникът осъзнава факта на своето “бунтарство”(на своята скандализираща 
различност). Тази позиция или диспозиция е ли субектна, е ли негова? Той самият ли 
избира това поведение? Или се получава така, че поведението се реализира чрез него? 
Дали в края на краищата престъпният акт някъде в себе си има друг, освен егоистичен 
смисъл?   

Колкото очевиден е въпросът, толкова очевиден би бил и отговорът. Във всяко 
едно престъпление, в личността на всеки един престъпник винаги се съчетават тези две 
тенденции, къде повече, къде по-малко. Един престъпник, дори и най-примитивният в 
интелектуално и личностно отношение, стига да е запазил пълноценна психичната си 
сфера, е и може да бъде субект на собственото (противоправно) деяние. В този смисъл, 
малко или много, той сам избира вариант на действие. 

Същевременно обаче противоположната теза има същата стойност. В едни случаи 
повече, а в други по-малко, субектът на престъпното деяние е функция, да речем - 
функция на самия себе си.  

Субектът на престъпното деяние е такъв, защото не е могъл      (независимо дали не 
е искал или не са му дали възможност) да приеме “телесността” на обществото, както 
и обществото (независимо дали не е искало или не му е дадена възможност) не е могло 
да приеме неговата “телесност” (неговата личностност). Поради тази причина 
въпросните две реалии се докосват и отблъскват чисто механично и понеже все пак те са 
две страни на едно цяло и затова им трябва взаимна цялостност, се получава 
съсъществуване по подобие на имплантанта в нечие  чуждо тяло. Ако се продължи 
аналогията, там има някакъв период, в който организмът се опитва да възприеме 
имплантанта като нещо свое и да го причисли към себе си, да го “инвентаризира”, но има 
случаи, когато чуждото тяло се отхвърля напълно, тогава трябва да се направи повторна 
интервенция и т. н.  

Аналогията обаче е непълна, както впрочем всяка аналогия.  При чуждото тяло се 
привнася нещо отвън, което по същество е различно, има друга природа, докато тук нещо, 
което е вътре, което е иманентна по презумпция част, бива изхвърлено, и то е, защото има 
изначална взаимна непоносимост, която всъщност е взаимна подозрителност или взаимна 
неистинност. Престъпникът, който още не се е реализирал като престъпник, който е 
виртуален, бива алиениран от социума поради своята различност, която в много случаи е 
артефициална, т.е. тя е преценена като различност  на базата на някакви достатъчно 
случайни признаци,  които са същностно иррелевантни. 
 

2. Престъпникът като субект и функция едновременно 
 



Субектността на извършителя на престъплението може да се гледа в различни 
нюанси и в различни разрези. Според юридическите канони деянието трябва да е 
извършено виновно и трябва да бъде наказуемо и т.н. Самата категория “вина”, както и 
виновността, като определен модус на личността, предполагат наличието на субект 
(субектност), което пък на свой ред означава, ако разсъждението продължи нататък, че 
лицето, извършител на криминалното деяние, е имало субективната възможност да 
направи реален избор и да вземе решение за извършване на собствената постъпка. Това 
впрочем е и първият психологичен атрибут на виновността. Какво обаче в психологичен 
смисъл представлява изборът?  

Обикновено като основен атрибут на избора се посочва алтернативността – 
субектът има пред себе си няколко алтернативни варианта за действие и прави избор 
между тях. Възможно е те да са с  различна степен на обективна или субективна желаност, 
но винаги са достъпни за субекта на избора. В случая с извършването на престъплението 
глобалните алтернативи са две - да се извърши престъпление или да не се извърши 
престъпление. 

По-нататък идват следващи алтернативи: какво точно престъпление да бъде 
извършено, как да бъде извършено, кога да бъде извършено, дали да бъде извършено 
самостоятелно или в съучастие и т.н. Това са алтернативи, които реално присъстват в 
съзнанието на личността във времето, предхождащо действителния престъпен акт и които 
структурират, а дори и доминират цялостната психична констелация на субекта.  

Тези алтернативи обаче не са равноценни в субективното аксиологично 
пространство на индивида, както впрочем не са алтернативни и в рамките на социалната 
аксиология. Да бъдат равноценни би означавало субектът да бъде в състояние на вечно 
колебание, доколкото неговото поведение е рационално по същество и това означава той 
да се ръководи в постъпките си от претеглянето на аргументите, а оттам – от тяхната 
“негова” тежест. Ако тези алтернативи са равностойни, той би трябвало да не може да 
намери модуса на своето поведение. Другата хипотеза предполага той да престане да бъде 
рационално доминиран социален организъм и да започне да се подчинява на друг тип 
индивидуална регулация на социалното си поведение. 

Който и вариант на разсъждение да се избере, той отвежда до въпроса “защо все 
пак индивидът избира престъплението?”. Той е част от социалната среда и социалната 
среда е част от него, даже повече – той е самата тази социална среда. Следователно, като 
извършва престъплението, индивидът по същество уни(що)жава себе си. Това обаче е 
очевиден абсурд. 

Ако се анализира вариантът, при който се приема, че в индивидуалното съзнание 
на личността въпросните алтернативи не са равноценни, това ще доведе, при своето 
разгръщане докрай, до заключението, че всъщност тук няма алтернативност или по-скоро 
- , че алтернативността е принуденост. 

В индивидуалното развитие на личността (на престъпника) тези алтернативи са 
съществували и са се състезавали, даже там е имало още други различни тенденции и 
алтернативи. В един момент от индивидуалната история те дори са били напълно 
равностойни, в смисъл, че са придобили своята утрираност и своята истинност една чрез 
друга. Това е моментът, в който личността придобива моралност, става морална, т.е. 
разбира смисъла на морала и това, че има добри неща и лоши неща и че добрите неща са 
тези, а лошите - са онези. В този пункт на индивидуалното развитие доброто и лошото са 
били ясни и разликата между тях е била също ясна.  В този момент “стартовата позиция” 
на доброто и лошото е била еднаква. Оттам-нататък обаче, именно поради своята 
максимална “изчистеност” и “ясност” в социалната им проекция и контекст, тези две 
тенденции се “пренасят” вътре в личността и там започват отново своето състезание, вече 
като очевидни и опозиционни. Тяхното “състезание” е вътре в личността, защото 
обществото е решило този проблем и той е останал да бъде такъв единствено за 
социалната индивидуалност на личността.  



Личността и обществото са едно и също и след като в обществото съществува 
нещо, то го има и в личността, макар и представено по друг, различен начин. Така 
“състезанието” между доброто и лошото вечно тегне над съзнанието на индивидите, 
независимо дали те го разбират или не.  

Както бе вече споменато, един от значимите индивидуални атрибутите на 
криминалното поведение е вземането на решение от страна на субекта на престъпното 
деяние. Формално погледнато, той сам  решава какво да направи и как да го направи и в 
това е назначението на неговата свободна воля. Той затова е и виновен и затова носи 
наказателна отговорност, защото е субект на своето решение или е трябвало да знае, че е 
такъв субект и е взел такова решение.  Но това е формалната страна на нещата, решението 
във формален план. По същество обаче решението е подсказано. По някакъв начин това 
много прилича на взаимоотношенията между Фауст и Мефистофел, макар че тук всичко 
протича вътре в психичното пространство на индивида.  

Мефистофел никога не заповядва директно, той не е откритата и очевидна 
порочност, той е само вътрешният глас, другото Аз, съветникът, душеприказчикът и пр. 
Той просто само подсказва на Фауст вариант на поведение, но не го кара да прави нещото 
– авторът на постъпката, нейният субект и извършител е самият Фауст. В края на 
краищата Фауст избира сам и сам взема решението. 

Дотук остава скрит фактът, че това е предизвестено решение, защото 
Мефистофел подсказва нещо, което го има като интенция у самия Фауст. Мефистофел 
е другото Аз на Фауст, той изрича на глас онова, което Фауст се срамува да изрече, но 
(много) го желае. Ето ги тук двете тенденции, слети в едно, – престъпникът е 
едновременно субект на самия себе си и функция на самия себе си.  
 

3. Престъпникът като осъзнаващ себе си 
 

Субектността при реализирането на криминалното деяние се конкретизира освен 
чрез избора между добро и лошо (да бъдеш ли престъпник или не) и чрез способността за 
самоосъзнаване и самоконтрол. Тази способност е и вторият психологичен атрибут на 
виновността.  

Нормалният в психично отношение човек би трябвало да е включил в тъканта на 
съзнанието си който и да е социално-значим акт, независимо дали е социално-релевантен 
или социално-ирелевантен. Съзнателността е атрибут на полагащото се в социума 
поведение на личността. Това означава, че съзнателността в смисъл на самоосъзнаване 
също е атрибут на виновността.  

Съзнателността като процесуалност и като предметност е пряко свързана с 
топиката на психичното. Психичното като пространство се състои от общо четири 
сегмента. Най-напред тук присъства една част, която е напълно съзнателна, т.е. позволява 
на субекта да извършва рефлексия върху нейната предметност, и с която в обикновения 
житейския аспект се отъждествява цялото психично. Това е съзнанието. 

Освен съзнанието в смисъл на рефлексираната част от своето Аз, в структурата на 
психичното има поне още три сегмента, при които способността да се рефлексира е 
отчасти или напълно суспендирана. Тези виртуални за субекта сфери на психичното обаче 
оказват непрекъснато влияние върху неговата импресия и експресия и по този начин 
моделират актуалното му поведение. 

Субектът на престъплението (стига да не е накърнена неговата психична цялост) е 
автор на своята воля, в смисъл, че той преднамерено взема решение какво и как ще го 
прави. Същевременно, като се погледне от психологичната страна на нещата, дълбоко в 
тази съзнателност има и несъзнателност, при това те са вплетени и действат по 
някакъв начин взаимно. Когато субектът на престъпното деяние взема решение, планира 
или осъществява криминалния акт, стига да не се намира в някакво екстрапсихично 
състояние, той би трябвало да може да упражнява съзнателен контрол върху действията 



си. Например той е взел решение да убие някого, това означава, че той знае (осъзнава) 
какво ще прави, същевременно  дълбоко в него има такива медииращи и потенциращи 
този акт интенции, които той самият не знае , но и никой друг не би могъл да знае. Тогава 
следва въпросът “до каква степен неговото съзнание е било съзнаващо съзнание?”.  

Една трета психологична дименсия на виновността като юридическа категория е 
субектността на дееца. В номинален план една личност може да има качеството “субект 
на престъплението” когато е в състояние да полага себе си в социалната среда. Всъщност 
всяка една личност има тази възможност доколкото обществото и личността са в 
непрекъснат контакт и личността никога не може да бъде извън обществото. Човек е част 
от общество даже в момента, когато физически е отделен като че ли от него. 

Субектността на криминалния тип може да бъде гледана в два аспекта. Един път 
субектът е субект в номинален план, т.е. като пълноправен и пълноценен член на 
обществото, който поради тези си качества има всички права и задължения, които му се 
полагат като такъв. Индивидът не би могъл да бъде автор на престъпно посегателство, ако 
не е в състояние да бъде автор на който и да е социален акт, присъщ на социалния човек. 
Той трябва да има съответния облик и способности, които го правят да е социално 
същество от човешки род. 

Субектността на дееца на криминалната постъпка има и второ измерение, което 
вече е реално, т.е. консумирано. Става дума за интелектуалното и моторно 
извършителство (авторство) на деянието. Тук деянието е другото битие на субектната 
интенция на извършителя и едновременно нейната истина, т.е. нейното удостоверяване. 
Наличието на престъпния резултат е доказателството за субектността на автора на 
деянието. В този контекст на разсъждение не се взема предвид цялостната психична 
кондиция на дееца, която съставлява четвъртото психично измерение на виновността 
като юридическа категория. 

Този аспект на проблема бива именуван в юридическата казуистика “вменяемост”. 
В психологичен план вменяемостта може да бъде видяна в две проекции – като 
конституционална достатъчност на психичния агрегат и като актуална достатъчност на 
психичната регулация на конкретното поведение. Тези два пласта не могат да са 
тъждествени, но могат да са интеррелативни. Това означава, че едни или други 
конституционални дефицити детерминират дисбаланси в актуалното функциониране на 
психичните регулативни структури на личността, както и, че една или друга актуална 
ексцесивност може да причини по-трайни функционални смущения в психичната 
констелация на индивида.       
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В настоящия доклад обръщам внимание на част от психологичните фактори, касаещи видовете 

разпит, използвани най-често в досъдебното производство. Разграничавам понятията свидетел и 

заподозрян по престъпление. Уточнявам спецификите на двете и някои основни моменти за 

протичането на успешния разпит, посочвайки някои възможни грешки при провеждането му. Давам 

препоръки и възможности за подход към разпитвания, в зависимост от ситуацията и неговите 

индивидуални личностни особености. 

 

I pay attention in the present report to the part of psychological factors connected with the different types 

ofinterrogations, which are very often used in legal proceeding. I draw a difference between the idea of the 

witnessand the suspect of the crime. I give explicite information about the specific features of both and also I 

explain some very important moments of the procedure of interragation in the aim of avoiding any possible 
mistakes. I give some recommendations about different methods of approach to the intorragation depending 

on the situation and specific features of the individual. 

 

 

От получаваните показания често пъти зависи бързината и скоростта на 
приключване на работата по престъпление. Поради това, на разпита се пада една от 
основните и незаменими роли в съдебната и досъдебната практика. В следващите няколко 
страници ще се опитам да обърна внимание на някои процеси и явления, имащи 

отношение към възприемането на събитието, съхраняването на информацията и снемането 
на показания. 

Разпитът (от лат. ” interrpgatio”) представлява процес на комуникация между две 
лица, едното от които се явява разпитващ (следовател, съд, прокурор, дознател), а другото 
- разпитван (обвиняем, експерт, заподозрян, уличено лице, свидетел). Той е едно 

популярнo процесуално-следственo действиe, с помощта на което органите на дознанието 

получават информация от свидетели и заподозрени. По силата на чл.116 от НПК, той 

представлява способ за събиране и проверка на доказателствени материали. Някои от 
целите на използването му са: 

• Получаване на признание за виновност; 
• Установяване имената на съучастници; 

• Получаване на допълнителна информация за обстоятелствата, при които е 
извършено престъплението; 

• Установяване на нови насоки на разследване; 
• Да се открият нови веществени доказателства; 
• Елиминиране или обвиняване на други заподозрени. 

 

Практиката показва, че ефективността на този процес е свързана с редица 
психологични фактори, касаещи индивидуалните ситуативни и личностни особености на 
разпитвания и разпитващия, а също така и взаимодействието помежду им. На първо място 

в зависимост от това дали, дали разпитваният е участвал в обмислянето и извършването 
на престъплението или не, той влиза в категорията заподозрян или свидетел. От тук 
следват различни възможни подходи от страна на длъжностното лице към субекта. (Боев, 
2002) 

 

Специфики на разпита на свидетел: В общия случай явяването на свидетеля е 
доброволно и съдействащо. Показанията му представляват описание и обяснение на 
конкретното действие или постъпка. От момента на възприемане на събитието до момента 
на възпроизвеждането на вече съхранената информация пред съответното длъжностно 



лице протича сложен когнитивен процес, който най-общо можем да разделим на три фази 

– възприемане, съхраняване и възпроизвеждане на информацията. 
Възприемане (възприятие) наричаме познавателния психичен процес, отразяващ 

свойствата на предметите от външния свят, при тяхното непосредствено въздействие 
върху сетивните анализатори и канали - зрителни, слухови, тактилни, обонятелни или 

вкусови. Чрез тях информацията постъпва в кората на главния мозък, където се запазва 
като представа. Тъй като някои актуални субективни фактори оказват непосредствено 

влияние върху този процес (психичното и физическото състояние на възприемащия, 
неговата възраст и здраве, начин на живот и др.), то те би следвало да бъдат 
предварително известни на разпитващия. 

Съхраняване наричаме процеса на запазване на информацията, която вече е 
възприета. Тъй като нейните обем и качество отслабват с течение на времето, а също и за 
да не бъде повлияна от новопостъпила такава (във вид на изказвания, коментари и др.) е 
необходимо, показанията да бъдат снети възможно най-бързо след инцидента. 

Възпроизвеждане. На този етап, участник в разпита става полицейският служител, 
получавайки възможността да се включи в посока изчерпателното и точно представяне на 
действителната информация или събитие. Възпроизвеждането е процесът на 
актуализиране (оживяване) на запомненото. Можем да бъдем затруднени от присъствието 
на пълна или частична амнезия, от псевдомнезии (лъжливи спомени). Възпроизвеждането 
може да бъде съзнателно или несъзнателно. При съзнателното - личността прави опит 
волево да си спомни характеристиките на събитието, докато при несъзнателното - 

образите и събитията се отключват под въздействието на случайни дразнители 

(т.нар.травматична памет).  (Вакарелски, 1972) 

 

По възрастов признак можем да разграничим свидетелите на: 

- Непълнолетни – информацията, получена от деца, често е недостатъчно 

надеждна и затова се взима предвид, ако са налице подкрепящи факти или показания от 
друго лице. Разпитът на непълнолетни има някои особености поради тяхната психика и 

степен на умствено и емоционално развитие. Те са склонни към преувеличаване на 
събитията и фактите, към фантазиране, измисляне на подробности и обстоятелства, 
свързани с разследваното събитие. Освен това децата са лесно възбудими и поради 

необичайната обстановка се изморяват лесно и възпроизвеждат неправилно възприетото и 

чутото. При децата въображението е много развито и те често смесват фактите и 

фантазиите. Важно е да не се пренебрегват показанията на децата, докато не се установи, 

че не може да се разчита на тях. Разпитите им се провеждат в само в присъствието на 
педагог или психолог. Възможно е повторното им разпитване само в случай на крайна 
необходимост; 

- Младежи – обикновено не са така сигурни и надеждни като хората на средна 
възраст. Възможно е толкова да са завладени от личните си приоритети, че това да 
промени обективността на информацията, касаеща събитието;  

- Хора на средна възраст – имат пълна представа за отговорностите на полицията 
и са принципно най-надеждните свидетели. Натрупали са достатъчно социален опит и си 

дават сметка за ситуацията и изискванията, които тя поставя към тях. Способността им да 
наблюдават и запаметяват е силно развита и това прави показанията им по-достоверни; 

- В напреднала възраст – не са най-надеждните. Често пъти са налице особености 

във възприемането на външните събития и ограниченото съхраняване на информацията. 
Поради начина си на живот, често пъти са самотни и ставайки за известно време център на 
внимание могат да се опитат да изтъкнат факти и събития, които никога не са се случвали 

или да изкривят описанието им.  

 

Според мотивацията си за участие в разпита, можем да разделим 

свидетелите на: 



- Враждебни – свидетелите от този вид не са склонни да дават каквато и да е 
информация на полицията, враждебно настроени са и се съпротивляват срещу всякакъв 
вид диалог; 

- Изплашени свидетели – те се страхуват, ако помогнат на властите, заподозреният 
или негови съучастници ще научат това и ще им отмъстят по един или друг начин. Те 
искрено вярват, че някой ги дебне, за да ги нападне и поради това, имат известни 

съпротиви към даването на показания; 
- Предубедени – отзивчиво предоставят информация, но показанията им са 

пристрастни по някакъв начин спрямо заподозрения или жертвата. Тъй като всяко една 
по-тясна взаимовръзка между свидетеля и заподозрения влияе на показанията, често е 
налице силно желанието да се засили или намали отговорността за стореното от 
заподозрения; 

- Стеснителни – когато свидетелят е със занижена самооценка, стеснителен и 

срамежлив е, по-неуверен или с невисоко развити речеви умения, е нужно преди всичко да 
бъде редуцирано нивото му на невротичност от разпитващия. Препоръчително е да се 
задават прости и конкретни въпроси; 

- Неохотни – те са резервирани към длъжностното лице. Възможно е да са 
свързани по някакъв начин със заподозрения или пък да нямат желание да сътрудничат 
активно на водещия разпита. Информацията, която може да бъде получена от този тип 

свидетел често се оказва ключова за изясняване на отделните детайли на престъплението; 

- Ненадеждни свидетели – попадащите в тази категория са хора, при които 
познавателният процес не е цялостен, поради различни причини (напр. психични 

заболявания, възрастови особености) или пък чиято мотивация се различава от целта при 

разпита (търсещи известност, патологични лъжци и др); 
- Очевидци – те трябва да бъдат подтикнати, за да използват свободно свои думи, 

за да разкажат какво са видели (чули) да се случва. Чрез задаване на допълнителни 

въпроси, могат да се изясняват нелогичните моменти и неяснотите в разказа им; 

- Съдействащи - тези хора помагат на полицията и предоставят цялата 
информация, с която разполагат за даден случай. Те най-често се свързват сами с 
полицията и сътрудничат напълно по време на разпита. Поради по-високата си социална 
желателност, те не винаги са надеждни източници на информация. 

 

Възможни проблемни моменти при разговарянето със свидетели:  

1. Намеси на разпитващия, които прекъсват разказа на свидетеля. 
Следствията: оскъдни и кратки отговори; разконцентриране на развълнувани 

свидетели. 

Предложение: Да не се прекъсва свидетеля по време на разказа. 
2. Използване на кратки затворени въпроси, засягащи само един елемент от 

специфичната информация. 
Пример: “Какъв беше цвета на сакото на заподозрения?” 

Следствията: спад в нивото на концентрация на свидетеля; кратки отговори;  

мисловна пасивност; непоисканата информация не се възпроизвежда. 
Предложение: Да се структурира разговора така, че като цяло информацията да се 

получи по време на свободния разказ на свидетеля, а не в резултат на затворените 
въпроси.    Например: “Можете ли да опишете как беше облечен?” 

3. Използване на негативни въпроси, съдържащи отрицание във формулировката. 
Пример: “Не си ли спомняте дали ...?” 

Следствията: свидетелят се обезкуражава; намалява нивото на концентрация; 
въпросът го подтиква да отговори “Не знам”. 

Предложение: За предпочитане е да се задават въпроси в позитивна форма: 
“Спомняте ли си дали ...?” 



4. Използване на насочващи въпроси, целящи да потвърдят предварителна хипотеза 
на разпитващия. 

Пример: “Много мургав ли беше?” 

Следствията: подтикват свидетеля да потвърди;  възпрепятства последващо 
припомняне от свидетеля. 

Предложение: Да се избягват въпроси, внушаващи отговора. 
5.Задаване на въпроси според предварително установен ред, избран от 

разпитващия. 
Пример: години, тегло, телосложение, лице, дрехи. Следствията: този ред може да 

не съответства на умствената представа, която свидетелят има за престъплението. 

Предложение: Да се уважава организацията на спомена, който свидетелят има в 
паметта си, дори това да доведе до по-бавното сглобяване на информационните детайли. 

6. Задаване на въпроси в противоречие с начина на описание на свидетеля. 
Пример: Свидетелят описва шапката, после сакото, а разпитващият го прекъсва, за 

да му зададе отново въпрос за шапката. 
Следствието:  Свидетелят губи нишката на мисълта си. 

Предложение: Да се задават въпросите, засягащи специфични детайли или в 
момента, в който свидетелят споменава информацията, или в края на описанието. 

7. Задаване на въпроси според ред, независим от отговорите на свидетеля 
минавайки: 

*от една сензорна модалност към друга (пример: въпроси върху елемент от 
визуален характер - лице, и след това върху елемент от слухов характер - чути имена) 

*от един умствен образ към друг (пример: въпроси за цвета на очите - умствена 
представа за лицето, след това за сакото - умствена представа за дрехите, и после за 
очилата - отново умствена представа за лицето) 

*от специфични към общи представи (пример: въпрос за специфичен детайл - цвят 
на пушката, и след това въпрос от общ характер - Защо според вас той стреля?) 

Следствията: намалява се с 19% информацията, давана от свидетели; увеличават 
се усилията за търсене в паметта; смущава се процеса на припомняне. 

Предложение: Да се групират въпросите около един и същ умствен образ и в 
рамките на една и съща сензорна модалност. 

Да се запазват въпросите от общ характер за края на разговора. 
8. Използване на служебен речник (много полицейски термини), или начин на 

изразяване, надхвърлящ възможностите на свидетеля. 
Следствията: психологическа бариера между свидетел и разпитващ; установяване 

на лоши отношения между тях; нарастване на безпокойството на свидетеля. 
Предложение: Да се избягва налагане на професионалния жаргон на разпитващия. 

Да се опита да се адаптира към езиковото ниво на свидетеля. 
9. Бърз ритъм на разпитване, наложен от разпитващия на свидетеля. 
Следствията: свидетелят се чувства задължен да се приспособи; отговорите му са 

бързи, но бедни откъм детайли; няма достатъчно време, за да се замисли; обезкуражава се. 
Предложения: Да бъде давано време на свидетеля, за да развива отговорите си. Да 

се изчаква няколко секунди преди да поставяне на следващия въпрос. 
10. Прекъсвания на разговора от външни дразнители или странични лица. 
Следствията: свидетелят се обърква; нарушава се концентрацията му. 
Предложение: Да се вземат мерки, за да не бъдат обезпокоявани участващите в 

разпита. 
11. Използване на коментарии с оценъчен характер. 
Пример: “Вие би трябвало да си спомните ...” 

Следствията: поставяне на свидетеля в отбранителна позиция; затварянето му и 

намаляване на сътрудничеството с него. 
Предложение: Да се избягват всички съждения с оценъчен характер.  



12. Слабо коментиране на възможни улики. 

Пример: “Той приличаше на бездомник.” 

Следствие: тези коментари могат да се основават на реално наблюдавани факти, 

които представляват важни улики. 

Предложение: Свидетелят да бъде подтикван да обяснява обективното си 

основание за подобни забележки и интерпретации: “Какво у него ви накара да мислите, че 
е бездомник?” 

13. Слаба експлоатация на информация от слухов характер. 
Пример: тип на гласа, използуван език. 
Следствие: свидетелят има обикновено ясна умствена представа за това. 
Предложение: Да се използува слуховата информация: акцент, скорост, височина 

на гласа и др. 
 

Специфики на разпита на заподозрян: 

Разпитът на заподозрени предполага по-висока доза професионализъм и 

чувствителност, поради факта, че замесеният по някакъв начин в дадено престъпление 
обикновено не е склонен да признае вината си или да направи самопризнания. Възможно е 
да възникнат конфликтни ситуации, поради това, че и двете страни се стремят към 

резултати, които са взаимноизключващи се и се придружават към добре обмислени линии 

на поведение. Цели на длъжностното лице тук са: 
- Получаване на признание за виновност от извършителя (подбудителя); 
- Установяване имената на евентуални съучастници; 

- Елиминиране или насочване към други заподозрени; 

- Получаване на допълнителна информация за обстоятелствата, при които е 
извършено престъплението; 

- Установяване на нови насоки на разследване; 
- Откриване на нови веществени доказателства. (Боев, 2002) 

 

 

Процедурата на разпита включва подготвителен етап на систематизиране на 
наличната информация за лицето и предполаганото извършено от него престъпление. Тъй 

като в същността на разпита на заподозрян лежи противопоставянето, когато е възможно, 
той трябва да се провежда в позната на следователя спокойна обстановка. Всеки 

дразнител или причина за разсейване трябва да се отстранят преди началото на разпита. 
Прекъсванията трябва да се ограничат, доколкото е възможно до кратки съобщения или 

насочващи реплики с цел да се получат по-добри резултати от разпита. Обикновено поне 
двама полицейски служители присъстват на разпита. Когато заподозреният е жена, 
единият от полицаите също трябва да бъде жена. Важно е да се отбележи, че само един от 
полицаите задава въпроси по едно и също време. Другите могат да задават въпроси във 
връзка с конкретен проблем или ако нещо е пропуснато. Предимството да присъстват 
няколко полицаи по време на разпита е, че това предпазва от неоснователни обвинения 
или неприемливо поведение, неетичен подход, погрешни твърдения или други 

оплаквания, които заподозреният може да отправи. (Вакарелски, 1972) 

Много важно е да се запомнят и нещата, които са останали недоизказани, да се 
следят невербалните сигнали и цялостния език на тялото. Полезни могат да се окажат 
емоционалните изблици, интонацията на гласа, паузите, нервните жестове, както и 

изразите на изненада, скръб, съжаление, разкаяние или смущение. (Дулов, 1970, Боев, 
2002) 

 

Структурата на поведението на заподозрения се определя от няколко фактора: 
1.неговите личностни качества; 
2.предишния му опит в полицията; 



3.емоционалното въздействие на извършеното престъпление в процеса на 
разследване; 

4.отношението му към извършеното престъпление; 
5.избраната линия на поведение, което зависи и от степента на подготвеност към 

процеса на разследване; 
6.особеностите на психичните отношения; 
7.степента на осведоменост относно материалите на делото; 

8.ситуациите, възникващи в процеса на разследване. 
 

Заподозреният винаги изживява високо вътрешно напрежение. То води до по-

изострено възприемане на информацията наоколо. Зад всяка дума или жест на следователя 
се търсят и предполагат детайли относно това колко и какво знае той и какво предстои да 
бъде извършено. Целият този постоянен процес на преработка на повишено количество 

информация (само част от която е ценна) предполага мислен преглед на множество 

варианти и комбинации. Тези мисловни операции нерядко се извършват в условията на 
отрицателни емоции като страх и безпокойство, на фона на общо угнетено състояние. 

Всяка такава сложна мисловна деятелност води до състояние на вътрешно 
напрежение и пренапрежение, след които нерядко следва разряд. Постоянното състояние 
на напрежение в заподозрения води до това, че психичните отношения, възникващи в 
процеса на предварителното разследване често се явяват за него средство за разряд на 
вътрешното напрежение. Това може да присъства в пълния разказ на всичко това, което 

вълнува, безпокои, тревожи разпитвания, или също под формата на рязка съпротива 
против действията на следователя или самото общуване с него. При наличието на тези 

обстоятелства особено нараства ролята на следователя в умението да създава основа за 
общуване и правилно да определя посоката му. 

Възбуденото състояние може да бъде изразено и чрез самия факт на скриване на 
определени обстоятелства от следователя. ‘Скритата от човечеството тайна предизвиква 
натиск да се подели с някого, поражда стремеж да се изкаже’. Подавянето на този стремеж 

в разпитвания е свързан с процеса на задръжка на определен участък от главния мозък, 
който по закона на индукцията предизвиква активно възбуждане в други участъци. 

Възбуждането се сваля, когато потребността за разказване на скритите мисли бива 
удовлетворена. (Бърг, Хорган, 2001) 

Отношението на разпитвания към следователя се характеризира с два полярно 

противоположни стремежа. От една страна той се стреми към общуване, за да получи от 
следователя определена информация, осъзнавайки едновременно с това, че именно от 
следователя в голяма степен зависи съдбата му. От друга страна, той се страхува от това 
общуване, стреми се да го избегне, понеже прекрасно осъзнава, че следователят ще 
въздейства на него по такъв начин, че да получи признание за извършеното престъпление. 
В определени случаи тези противоречия се увеличават и поради следните обстоятелства: 
заподозреният може погрешно да счита поведението на следователя за тенденциозно към 

себе си, да го намира за виновник за своите беди, а това усилва отрицателното отношение 
към личността на следователя. Желанието да получи информация постоянно съседства със 
страха от предявяването на разобличаваща го информация. (Дулов, 1970) 

 

Възможни подходи към заподозрения: 

Всяка реплика или жест, отправени към заподозрения с цел да се разбере истината, 
могат да се определят като подход при разпита. Последният се избира с оглед конкретните 
личност и черти на характера на разпитваното лице. 

ЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД. Основава се на умозаключенията. Той предполага, че 
човекът, който е разпитван, подхожда рационално и може да прави причинно-следствени 

връзки, а също така, че са налице достатъчно доказателства. Логическият подход често се 



използва при разпитването на заподозрени с предишни криминални деяния, на образовани 

хора, на зрели личности и на лица, с които разпитващият е установил добър контакт. 
ЕМОЦИОНАЛЕН ПОДХОД. При този подход се акцентира на чувства като чест, 

достойнство, благоприличие, моралност, фамилна гордост, възмездие, разбирането за 
справедливост и др.. По принцип този метод води до успех при насилници, които за първи 

път извършват лекомислено ситуативно престъпно деяние поради някакъв импулс като 

ярост, гняв или други емоции. Доверието, разбирането и желанието да се вникне в 
мотивите на разпитвания също помагат при воденето на разпита.  

НЕПРЯК ПОДХОД – ПРЯК ПОДХОД. С непрекия подход при разпита се цели да 
се събере информация без изрично да се споменават действителната тема или предмет на 
разпита. Непрекият подход е приложим, когато предметът на разпита е неустановен или 

докато не се създаде здрава връзка с разпитвания. Прекалено острият или прекалено 
директният подход може да накара иначе настроения за сътрудничество заподозрян да се 
затвори. От друга страна, използването на непрекия подход по време на разпита или 

поддържането му твърде дълго време може да не доведе до получаването на нужната 
информация.  

ПОТВЪРЖДАВАЩИ ВЪПРОСИ. Те целят да се потвърдят дадени вече отговори 

или да се обърка разпитвания. (Бърг, Хорган, 2001) 

 

Провеждане на разпит на непълнолетен правонарушител 

Разпит на непълнолетен, съгласно Чл.99 от НПК се извършва в присъствието на 
психолог или педагог, които следят за спазване на правата му. Нужно е да се използва 
подходящ езиков речник, който да е разбираем за него. Юношите са много по-зрели 

физически и психически от по-малките деца, но въпреки това е възможно техните речеви 

умения и речник да не отговарят на възрастта им. Склонни са да отговарят различно пред 
своите родители или приятели. Понякога те се държат арогантно пред приятелите си, но в 
действителност биха отговаряли много по-откровено, ако разпитът се провеждаше на 
друго място. По подобен начин непълнолетни не желаят да отговарят, когато родителите 
им присъстват, а за други е много по-вероятно да признаят, когато родителите са в стаята. 

Непълнолетните могат да имат много категорична представа и мнение за 
полицията. Някои от тях имат трайни проблеми с възрастните; други подхождат по-
избирателно и просто не харесват полицейските служители. Както и при възрастните, 
много непълнолетни са настроени да сътрудничат и желаят да помогнат на полицията. 

Когато се разпитва непълнолетен заподозрян, осъдително е да се използва грубост, 
вулгарност или физическа сила или заплаха. Освен това полицаите трябва да не се 
афектират и ядосват, когато някой непълнолетен е особено упорит или труден. (Боев, 
2002) 

 

Когато при разпита се недвусмислено стане ясно, че заподозреният е невинен, 

професионалните цели са постигнати в не по-малка степен, отколкото ако е получено 

самопризнание от виновния. Важно при провеждане на разпита е съблюдаването на 
правата на заподозрения с цел осигуряване приемливостта на показанията му в съда. 
(Вакарелски, 1972) 
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МОТИВАЦИЯ ПРИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА ПРОБАЦИЯ 
 

Илиева Нели– ГД “ИН”, Сектор “Психологическа лаборатория” 
 

В настоящата разработка ще бъдат изложени резултатите от изследването на мотивацията при 
доброволци за пробация  по проект “Подбор, обучение и включване на доброволци в работата на 
Пробационен център – Русе”. По обстойно ще разгледаме целите, потребностите и в съответствие с 
това насочеността на мотивацията. Включването на доброволци в работата на експерименталния 
пробационен център в Русе представлява първата стъпка за натрупване на национален опит по 
привличане на гражданите в осъществяването на пробационна дейност. Мотивацията е важен 
диагностичен феномен при прогнозиране качеството на активността на доброволците и тяхната 
включеност. 
 
The present report contains results from the research on motivation of volunteers for probation work – 
project “Staff recruitment, training and inclusion of volunteers for probation work in Probation service – 
Rouse”. The objects and needs should be discussed in details and related to them the purposes of motivation.  
The inclusion of volunteers in probation activities in experimental probation service in Rouse presents the 
first step for collecting of national experience for involving the members of state in probational activity. The 
motivation is important diagnostic phenomena when the quality of activity and inclusion of volunteers is 
prognosticated. In that sense for research group that phenomenon is interesting. 
 

Бързите изменения, които настъпват в съвременното ни общество се 
характеризират с промяна в начина на живот, в мисленето, в организационните модели на 
работа и в идеите. Те от своя страна налагат промени в представата за света, ценностната 
система на обществото, нравствените норми. Съвремието изисква от нас да бъдем 
мобилни, да умеем ефективно да се справяме в бързо променящите се житейски ситуации. 
Съвременната личност е цялостна система с базисни характеристики, обезпечаващи  
рационалното й вграждане в модерното общество, което е един огромен пъзел от сложни 
и изострящи се състояния и взаимодействия.  

Всичко това не означава ли отчуждаване, край на приятелството, любовта, 
общността, чувството за отговорност и грижата за ближния? В този смисъл какво е 
доброволна дейност? Каква е водещата мотивация при доброволците? От какви 
потребности и цели е продиктувана? Може ли да се разглежда като напълно алтруистична 
или удовлетворява лични интереси; продиктувана е от желание за социална промяна и 
социална справедливост или е възможност за преодоляване на екзестенциална криза? Това 
са въпросите, които ще се опитаме да изясним. 
 Семантичните основи на думата “доброволно” показват свободен избор на дейност, 
която едно лице-доброволец, изцяло приема да осъществи. Доброволната дейност е изява 
на волята на отделната личност и нейните възможности свободно да изпълни действия, с 
които да подпомогне цялостното състояние на обществото. 
 Хората постоянно са въвлечени в една или друга дейност и осъществяват едно или 
друго поведение. За да се отговори на въпроса “защо” или “заради какво се изпълнява 
дадена дейност?” в психологията е въведен конструкта “мотивация”. Изучаването на 
мотивацията означава анализ на причините и факторите, които инициират и енергизират 
активността на човека, така също направляват, поддържат и водят към завършване на 
определен поведенчески акт. Обикновено мотивацията води до ръководено от цел 
поведение[2]. Да се установи смисълът /мотивът/ на дадена личност, означава да се 
установят съдържанието и разположението на  нейните цели. Мотивираното поведение е 
резултат от действието на два фактора личностов и ситуационен. Под личностови фактори 
се разбират мотивационни диспозиции на личността /потребности, мотиви, нагласи, 
ценности/, а под ситуационни – външни, заобикалящи човека условия /поведението на 
другите хора, отношения, оценки, реакциите на обкръжаващите го, физически условия/. 
Следва да се отбележи, че когато се говори за външни фактори, то не се анализират преди 
всичко обективните параметри на средата, а оценките и интерпретацията на личностните 
контекстуални аспекти на поведението, т.е. субективното отражение на обективните 



условия и значението, което им се придава. Човек постъпва в съответствие с това, как той 
оценява и интерпретира заобикалящата го действителност. 
 Според Маслоу [3] човекът е мотивиран да постигне лични цели и това придава 
значение и осмисленост  на живота му. Той е “желаещо животно”, което рядко достига 
състояние на удовлетворение, винаги когато една потребност е задоволена на нейно място 
се появява друга, която насочва усилията и вниманието му. За да се проявят / да се 
осъзнаят и да започнат да мотивират/ потребностите от по-горните етажи, доминиращите 
потребности, разположени в основата на пирамидата трябва да бъдат повече или по-малко 
удовлетворени. Не е възможна появата на по-висши потребности, ако някоя от по-
нисшите не е задоволена. Колкото по-високо стигне човек в тази йерархия, толкова повече 
индивидуалност, човешки качества и психично здраве демонстрира той.  
 В така представената йерархия от Маслоу [3], може да има изключения. Според 
него творческите личности могат да творят, независимо от социалното им положение и 
затруднения. Хора със силно изразена ценностна система и идеали не престават да ги 
отстояват дори най-ниско разположените им потребности /физиологичните/ да са 
незадоволени. Възможно е и някои да създадат своя собствена йерхия на потребности в 
зависимост от особеностите на характера. Потребностите се появяват и задоволяват 
постепенно. Възможно е да има едновременно частично удовлетворяване на една и 
частично неудовлетворяване на друга потребност. 
 “Потребностите на личността представляват най-дълбоката основа на проявите на 
човешката активност и дават най-важния тласък за разгръщане процеса на мотивация на 
поведението. Понятието “потребност” според /Дондов, 1978/ се използва най-вече в три 
значения: 

1. За обозначаване на определен обект от външната среда, необходим за 
реализирането на нормалната жизнедейност на човека; 

2. За описване състояние на психиката, отразяващо наличието на специфичен 
дефицит на вещества, информации и т.н. 

3. За посочване на фундаменталните свойства на личността, трайно определящи 
нейното отношение към света. 

Всяко от тези три значения на термина “потребност” изразява специфичен аспект 
от цялостната жизнена реалност, а трите заедно описват достатъчно изчерпателно 
връзките на човека и неговата среда.”[1] 

Според Маслоу [3] средно статистическия човек удовлетворява своите потребности 
в следното съотношение: 

85% физиологичните 
70% безопасност и защита 
50% любов и принадлежност 
40% самоуважение 
10% самоактуализация 

 Данните от проведеното изследване на мотивацията при доброволците за пробация 
индикират потребности от любов, принадлежност и самоуважение. Потребността от 
любов и принадлежност Маслоу [3] разглежда като стремеж да се установят отношения на 
привързаност с околните и загрижеността за тях /семейство, приятели и т.н./. През 
различните възрасти тази потребност има различни измерения. 
 Потребността от самоуважение според автора бива два вида: 

Самоуважение, което включва елементите – компетентност, увереност, 
постижения, достойнство, независимост и свобода. 

Уважение към другите, включва елементите – престиж, признание, репутация, 
статус, оценка и приемане. 

Човек се чувства добре и удовлетворен, когато знае, че това, което прави се 
признава и оценява от тези, които са от значение за него. При удовлетворяване на тази 
потребност човек се чувства уверен, достоен и осъзнава факта, че е потребен на света. При 



неудовлетворяване човек е изпълнен с чувство за непълноценност, безмисленост, слабост, 
пасивност и зависимост. Той е с ниска самооценка, неспособен да се справи с 
изискванията на живота. Самоуважението се гради на заслуженото уважение от страна на 
другите, но не изцяло. То възниква на базата на човешката действителна значимост, 
способности, постижения и автентичност.  

 
Метод 
 
Извадка. В изследването взеха участие 35 лица, от които 25 жени и 10 мъже. 

Възрастов диапазон на изследваните лица 23 - 60 г.  Социален статус: пенсионери от МО и 
МОНТ, студенти, представители на свободните професии. Образователен ценз – 
завършено висше образование /бакалавър или магистър/ и студенти с незавършено висше 
образование, но като минимум записана 3 година обучение, т.е. трети семестър. 
Професионална принадлежност: социални работници, педагози, юристи,  военни. 

Използваният метод е психологическа експлорация [4]., при която един от 
блоковете въпроси се отнася за мотивацията. Техниките при провеждането й са 
многопосочни и разнообразни. Тяхното приложение се осъществява динамично и 
комплексно.  
 
 Резултати и обсъждане 
 

Първата основна задача на изследването е свързана с установяване на 
потребностите и целите за ангажиране с доброволческа дейност.  За изследваните 
студенти по право преимуществени цели са трупането на социален опит, обезпечаващ в 
последствие професионален ръст. Това би удовлетворило потребност от постижения. При 
някои от тях успоредно с тази цел имаше и други приоритетни цели като: придобиване на 
умения за общуване и по-добро разбиране на проблемни хора /една от участничките има 
такава  сестра, а другата - баща – алкохолик/. Според нас те индикират и потребност от 
принадлежност. Формулираната цел на един от участниците /преминал лечение след 
употреба на ПАВ/ - да бъде полезен, отчита потребност от принадлежност, стабилизиране 
на себеуважението и самооценката. Друг единичен случай е участник, който през 
юношеството е имал допирни точки с правонарушители, но е успял да се дистанцира и 
преосмисли. Той разглежда възможността да упражнява добоволческа дейност като 
предизвикателство към способностите си да се справи и да бъде полезен. В случая е 
налице потребност от повишаване на себеуважението и самооценката. 

Другата по-голяма група изследвани лица са представителите на  свободните 
професии. При тях бяха изведени разнородни цели: възможност за преодоляване на 
екзестенциална криза; предимство за последващо назначаване в пробационния център 
като служители; лично предизвикателство и самопроверка на възможностите;  
възможност за общуване с психолог. Изложените цели предполагат наличието на 
потребности от принадлежност, повишаване на себеуважението и самооценката, 
реализация и  признание, по-добро себепознание .   

Визираните цели от участниците в пенсионна възраст се отнасят за задоволяване на 
потребност от принадлежност и самоуважение:  да се чувстват полезни и значими, да 
получат морално удовлетворение, в известна степен реабилитиране на социалния статус, 
начин да осмислят свободното си време . 
 

Изводи 
 
В посочения период на социална промяна /2005г./, свързана с пробацията, 

изследваните студенти по право регистрират делово-прагматична мотивация. Тя е 



свързана с активност, насочена към бъдеща професионална успешност и конкурентност. 
Индикират потребност от постижения. 

Другата група изследвани лица регистрирали делово - прагматична  мотивация са: 
 При участниците в изследването в пенсионна възраст, се отчита потребност от 

принадлежност, повишаване на себеуважението и самооценката. 
Една част от изследвани лица със свободни професии, имат потребност от 

принадлежност, самоуважение и повишаване на самооценката.  Другата част от тази 
категория регистрира потребност от сигурност и постижения.  

Едно от изследваните лица индикира мотивация с алтруистична насоченост, с 
водещи потребности от принадлежност, повишаване на себеуважението и самооценката.   

Изложената по-горе мотивационна насоченост може да се определи като 
благоприятен функционален вариант за конструктивно реализиране на пробационните 
дейности. 

“Мотивацията  е важен диагностичен феномен при прогнозирането качеството на 
активностите на доброволците и на служителите в пробацията. Оптималният вариант на 
мотивацията е делово-прагматичната, при която голямата ориентация към пробационната 
дейности се съчетава с изразена лоялност към пробационната структура, адекватни 
нагласи към клиента и към работата с него в различни ситуации.”/Маджаров 2005 г./ [5] 

Получените резултати от психологическата експлорация  показват, че кандидатите 
за доброволци притежават адекватен тип мотивация и имат подходящи нагласи към 
пробацинната институция и клиентите, които ще обслужват. 

 
Заключение  
 
Главната функция на пробацията, като алтернатива на изтърпяването на 

наказанието лишаване от свобода е да подчертае предимствата на обществото и да 
компенсира неговите слабости. Това е особено важно по време на резки социални 
промени и бързо развитие. Тази функция е насочена към привличането на обществени 
ресурси каквито са доброволците, за да се допълва работата на професионалистите. 
Използването им активизира участието на общността в процеса на наказателно 
правораздаване и заздравява връзките на правонарушителите с обществото. По-този начин 
се намаляват отрицателните им нагласи и се избягва субкултуралният фон на затвора.  В 
този смисъл констатирането на мотивацията в актуалния момент е от съществено 
значение за формулирането и прилагането на стимулирщи я лостове, защото тя е 
динамично, бързо променящо се явление. От нея пряко зависи ефективността на широк 
диапазон от пробационни дейности с клиентите. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПЛАСТОВЕ В КРИМИНОЛОГИЧНО-
КРИМИНАЛИСТИЧНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА 

КРАДЦИТЕ 
 

Маджаров Емил  
извънреден доц., д-р – Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - Министерство на 

правосъдието 
 
В доклада са представени основни криминологично-криминалистични интерпретации на 
криминалната активност на крадците, в психологически контекст. Те се отнасят до разбирането за 
тяхната агресивност, ценности, отношение към риска, толерантността към стрес и психопатическите 
отклонения при тази категория правонарушители. Специално внимание се отделя на анализа на 
користната мотивация при крадците. 
 
The report presents basic criminological and criminalistic interpretations of the criminal activity of thefts in 
their psychological context. These refer to the understanding of the aggressiveness, values, attitude to risk, 
tolerance to stress and psychopathic disorders with this category of offenders. Special attention has been 
devoted to the acquisitive motivation with the thefts.  
 
 

Кражбите имат широко разпространение при функционирането на различни 
обществени формации. Те са съществена част от класическата користна престъпност и 
“...водят началото си от най-дълбока древност, когато са възникнали собственическите 
отношения между хората, трайно се е утвърдило правото на собственост и 
разграничението на материалните блага на “свои” и “чужди”. /1, 9203/ От този период 
нататък кражбите съпътстват всички общества и са реална опасност за “...обществените 
отношения в сферата на собствеността – при упражняване от хората на правото им на 
владеене, ползуване и разпореждане със своето имущество.” /1, 321/. 

В България  от началото на ХХ век до края на Втората световна война кражбите 
имат устойчиво и значимо присъствие в цялостната структура на користната престъпност. 
“При социалистическия режим на управление ...най-широко разпространение имат 
кражбите на лично и обществено имущество.” /1, 321/ С основание Й.Айдаров отбелязва, 
че “ и понастоящем кражбите  ... са норма на поведение и начин на живот на десетки 
хиляди хора.” /1, 324/ Това показва, че кражбите са едни от най-масовите престъпни 
деяния, които определят значителна част от качествените и количествени параметри на 
съвременната криминална престъпност. Този факт, както и невисоката разкриваемост на 
кражбите и големия процент на рецидива при тях правят особено актуален проблема за 
задълбоченото проучване на личностно-психологическите специфики на извършителите 
им. В тази връзка са особено ценни криминологичните обобщения за користната 
престъпност, която включва и кражбите. В тях се съдържат важни индикатори на 
личностните характеристики на съвременните извършители на  кражби, които в 
определена степен кореспондират с универсалните психически феномени, присъщи за 
този вид правонарушители.  

От направените криминологични анализи могат да бъдат изведени следните 
постановки, които имат и съответното психологическо съдържание: 

“... насилието, бруталността и арогантността имат трайно присъствие при много от 
користно-присвоителни престъпления. 

...налице е тенденция на увеличаване на груповото и организирано извършване на 
тежки користни посегателства... 

...Масово явление е участието на деца (предимно от цигански произход) в 
извършването на кражби..., което е вече нормоповедение и професия за много деца.” /1, 
331/. 
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Бруталната агресивност и арогантността при извършителите на кражби произтичат 
от значителната пауперизация, маргинализация и стагнация на значителни обществени 
слоеве, които се намират в състояние на екзистенциална безпътица. Произхождащият от 
тях правонарушител “...се вижда унижен  докрай, засрамен, че му е отнета социалната 
идентичност на член  на онези групи, които могат и имат.” /3,106/. Това го прави 
отчужден и враждебен към социума, който според неговото разбиране го е отхвърлил и 
пренебрегнал. Враждебността му се трансформира в агресия, която се насочва към 
обсебване на имуществото на имащите. Така той придобива възможности, които го 
изравняват в собствените му очи с другите хора, към чийто стандарт и начин на живот се 
стреми. 

Групирането и организирането при извършителите на кражби също може да се 
интерпретира от психологически позиции. Е.Дюрхейм предлага аномията като конструкт 
за характеризиране “...на състоянието на обществото, което се отличава със силна 
вътрешна дезорганизация” /4, 85/ Присъщите за него симптоми на аномия могат да бъдат 
отнесени към голяма част от извършителите на кражби. Те са “... отсъствие на цели в 
живота, чувство за изолираност и самота, състояние на душевно безспокойство.” /4, 85/ 
Тези тенденции се снемат чрез обединението  в групи и развитието на организирана 
престъпна дейност. По такъв начин се компенсират дискомфортните преживявания на 
участниците в престъпните групи, реализиращи кражби и същевременно се  увеличава 
ефективността  на тяхната престъпна дейност. 

Участието на деца в кражбите понижава риска от евентуални наказателни санкции, 
но по този сценарий се осигурява тяхната устойчива криминална социализация. Децата 
започват да възприемат кражбата като ценност, начин на съществуване и професионални 
умения, гарантиращи както тяхното собствено оценяване, така и живота на семейството 
им. 

Трудовата активност на подобни малки работници “...не надхвърля усилията им по 
подготовката и извършването на престъпления. Криминалната хроника е богата на 
примери, свидетелстващи за използваната от крадците огромна психо-физическа енергия с 
цел присвояване на чуждо имущество.” /1,336/ Систематичното участие в такъв род 
престъпна дейност постепенно формира в децата усещане за безнаказаност, голяма 
рискова готовност,  авантюристични нагласи, изразен игрови мотив при осъществяване на 
конкретните кражби и силни персонални защити, изключващи каквито и да било 
виновностови преживявания. 

Като мотив при осъществяване на кражбите криминолозите визират користта. Те са 
склонни да я дефинират  като “...психологическо състояние на извършителя, онова 
невидимо и трудно установимо състояние, което “подтиква”, “движи” престъпника към 
противоправно, а не към законосъобразно удовлетворяване на определени потребности.” 
/2, 303/ Приведената дефиниция е опит за трансформация на един криминологичен 
конструкт, който отразява реални феномени на езика на психологическия категориален 
апарат, осигуряващ по-голяма операционализуемост на явлението и по-задълбоченото му 
осмисляне. Едновременно с това в него се подчертава и задължителния наказателно-
правен аспект при трактовката на користта като мотив при кражбата. Той се състои в 
определянето на користта като “...получаване на материална облага, изгода или друг 
противоправен резултат, които не се дължат.” /2, 309/ В този смисъл користта се 
презентира в такива личностни характеристики като “...алчността, нейното потребителско 
отношение и нихилизъм към чуждата собственост, стремежите към охолен начин на 
живот и паразитизъм.” /1,332/ Зад алчността, потребителските нагласи и паразитизма стои 
обсебващия Аз на извършителя на кражби, който чрез акта на придобиването и 
потребяването на чуждото имущество увеличава собствената си значимост и получава 
възможности за хедонистично съществуване без да полага каквито и да било делови 
усилия. 
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Според Й. Айдаров “...користта е елемент от насочеността на личността и лежи в 
нейната мотивационна сфера. Користта отразява едностранчивост светогледно отношение 
на личността към света и собствеността, подчертава страстта и стремежа у хората към 
забогатяване, без оглед на техните възможности и за сметка на чужди права и на 
моралните ценности в обществото. Користта се отнася към низшите мотиви, защото 
изразява егоистичните стремежи на личността главно към материалните блага, нейната 
алчност и сребролюбие, тесноиндивидуалистичните й потребности и интереси...”/1, 321/ 
Визираната криминологична интерпретация на користта е валидна за извършителите на 
кражби и включва ценни психологически находки. Користта се интерпретира като 
съставен елемент на личностната насоченост, определящ нейните потребности, мотиви и 
интереси. Тя е свързана с прекомерния егоцентризъм, индивидуалистичност, 
меркантилност и с дефицита от духовни интереси. Според Й.Айдаров користта на крадеца 
може да се обясни и като следствие от неговия личностен примитивизъм и по-низш тип 
мотивация, обвързана единствено с набавянето по неправомерен начин на материални 
блага и тяхната консумация. Подобна интерпретация е напълно релевантна при 
значителна част от извършителите на кражби, които отнемат “...най-различни вещи, пари, 
ценности, ел.енергия, скъпоценности, икона, църковна утвар, културно-исторически 
предмети, автомобили, селскостопанска продукция, животни, електрически и 
телекомуникационни кабели и съоръжения, оръжие, машини и части от тях. “ /1, 325/ 

Й.Айдаров точно е фиксирал в своята трактовка за користта, че прекаления 
индивидуализъм, егоизъм и страст към забогатяване неизбежно пораждат неадекватна 
оценка за собствените възможности. Колкото по-неточна е тя, толкова по-големи са 
персоналните аспирации за бързо обогатяване, враждебността към имащите хора, завистта 
към тях и готовността при подходяща ситуация да се посегне към чуждата собственост. 

Следователно користта може да се представи като мотивационна, съставляваща 
при извършителите на кражби, която определя деформираното перцептиране на 
собствените възможности, враждебните им нагласи към потенциалните жертви и 
селективното търсене на подходящи ситуации за отнемане на пари, вещи и имущество. 

В източниците по история на криминалистиката се съдържа важна информация за 
личностните особености на извършителите на кражби, която може да бъде извлечена от 
начина им на действие и известните за тях характерологични данни. Ще представим 
описанието на един такъв случай. 

“На 22 август 1911 г. парижките вестници развълнуват своите читатели със 
съобщение, което в очите на много французи изглежда като национална катастрофа. 
Вечерта, в понеделник на 21 август, от салона Каре в Лувъра изчезва световно известната 
картина на Леонардо да Винчи “Мона Лиза”. 

...Цялата френска полиция била поставена на крак, на всички граници и 
пристанища бил установен строг контрол. Министърът на вътрешните работи, 
генералният прокурор Лекув, началникът на полицията Лепен... пристигнали на 
местопроизшествието... Картината, нарисувана върху дървена дъска, била снета от стената 
заедно с рамката. Самата рамка лежала на страничната стълба, която се използвала само 
от служители на Лувъра. Следователно, картината била извадена от рамката. Изглеждало 
неправдоподобно, че крадецът успял да премине през музейната охрана и незабелязано да 
изнесе тежката картина. 

Стотици заподозрени били подложени на проверка. Проверявали дори 
психиатричните клиники, тъй като било известно, че някои душевно болни се представяли 
за любовници на Мона Лиза. Били заподозрени и  художници, между впрочем и младият 
Пикасо също бил считан за пристрастен към тази кражба. 

...На 2 декември 1913 г., т.е. почти двадесет и осем месеца след кражбата, 
неизвестен, който се представил като Леонард, предложил на Флорентинския антиквар 
Алфредо Тери да купи от него “Мона Лиза”. Непознатият му обяснява, че има само една  
цел – да върне на Италия откраднатия от Наполеон шедьовър, което не съответства на 
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истината. След известно време той лично донася картината във Флоренция. След жеста си 
той сам разкрива тайната на кражбата, което предизвиква нов скандал... 

“Леонард” сам открадва картината. Неговото истинско име и фамилия е Венченцо 
Перуджа. Той е италианец, а през 1911 г. работи в Париж и при това в Лувъра. 

В съдбовния понеделник 1911 г., когато изчезва “Мона Лиза”, той посещава своите 
колеги, работещи в Лувъра. Музеят този ден е затворен за посетители, но охраната, 
познавайки Перуджа го пуска. Вътре никой не му обръща внимание. Известно време той 
спокойно изчакал, за да остане съвсем сам в салона на Каре, а след това снема картината с 
рамката, намира страничната стълба, изважда картината от рамката и я скрива под 
работната си дреха. Така той минава край охраната, а след това си отива у дома в своята 
скромна квартира на улицата на болницата на Сен Луи, където я скрива под кревата. 

Самата лекота на извършване на такава кражба е било позор за охраната на Лувъра, 
а обстоятелството, че крадецът дълго време не бил открит, било още по-голям позор. А 
цялата работа е в това, че Перуджа е безделник и психопат по мнението на неговите 
познати, който неведнъж е арестуван от френската полиция в годините, предшестващи 
кражбата, при това последния път той е задържан през 1909 г. при опита му да ограби 
проститутка.” /5,92-94/ 

В описания случай е налице успяло и дръзко използване на създалата се ситуация, 
което говори за наблюдателност, хладнокръвие, добра концентрация и високо ниво на 
фрустрационна устойчивост. Можем да подчертаем, че тези личностни качества са 
присъщи за голям брой извършители на кражби, които действат в комплицирани ситуации 
при променящи се обстоятелства, изискващи повишена рефлексивност, бързина на 
реакциите и ефективна ориентация в конкретно пространство. В този смисъл 
когнитивните процеси на крадците са динамични и пластични. Те протичат в стеснени 
времеви рамки и при значителна стресогенна натовареност. 

Резултатното справяне с високата фрустрация в представения криминален етюд се 
дължи на голямата рискова и авантюристична готовност, която е присъща на част от 
психопатните натури, към които принадлежи и Перуджа. Авантюристично-рисковите 
нагласи са съставен компонент от личностовата специфика на много извършители на 
кражби, които преживяват реалните криминални ситуации като игрови. Това повишава 
поносимостта им към психическото напрежение и те могат да действат евристично и 
находчиво в ситуации, които предизвикват значителни затруднения поради голямата си 
стресогенна натовареност. 

При разглеждания персонаж на Перуджа се натъкваме и на способността напълно 
да се игнорират евентуалните последствия от собствените действия, което безспорно е 
свързано с психопатните особености на личността му. Криминалистичната, 
криминологичната и пенитенциарната практика показват, че голям брой извършители на 
кражби страдат от психопатни отклонения, които сериозно влияят върху прогнозирането 
на собственото поведение, отчитането на възможните следствия от противоправните 
действия и ефективното използване на чуждия и собствен негативен опит. 

От направения анализ става ясно, че от внимателния прочит на натрупаните в 
криминологичните и криминалистични публикации и интерпретации относно крадците, 
могат да се извлекат ценни психологически заключения, които да послужат при 
изграждането на техните психологически профили. 
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МОТИВАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ 
 

Проданов Михаил  
Д-р – Институт по психология – МВР, гр. Бургас 

 
Авторът изразява мнението, че практически е невъзможно за мнозинството от хората да престанат да 
употребяват алкохол изцяло, поради културални, икономически и психологически причини. 
Алтернативата за конкретната личност е да изгради съответен самоконтрол върху алкохолната 
употреба до такава степен, че да избегне злоупотребата и зависимостта. За да постигне ефикасен 
самоконтрол, човек се нуждае от добро самопознание и прозорливост. Предложеният в научното 
съобщение въпросник би могъл да се използва за тази цел. Представени са статистическите 
показатели за надеждност и валидност на въпросника и критичната стойност, която диференцира 
групата на “нормалните пиячи” от тази на злоупотребяващите и зависимите от алкохол. 
 

ALKOHOL USE MOTIVATION 
Prodanov Mikhail   

 
The author expresses an opinion that practically is impossible majority of people to give up drinking totally, 
because of cultural, economical and psychological reasons. The alternative for one person is to set up relevant 
self-control over alcohol usage to such a degree avoiding alcohol abuse and addiction. To carry out efficacious 
self-control, the person needs to improve self-knowledge and foresight. Fore that purpose, the questionnaire 
suggested below, could be useful. The statistics for reliability, validity of questionnaire and cut point drawing 
a line between groups of “normal drinkers” vs. alcohol abusers are presented. 
 
1. Самопознание, самоконтрол и прозорливост. 
     Употребата на алкохол е неразривно свързана с културата ни; освен това алкохолните 
напитки са лесно достъпни и се рекламират широко. Към това може да се добави, че в 
определени случаи и малки „дози”, алкохолът може да облекчи болката и страданието, да 
премахне напрежението и страха, да направи човек по-уверен. Поради тези причини, 
трудно бихме си представили тотална трезвеност и пълно въздържание от всички. Факт е, 
че много хора употребяват алкохол само в определени случаи и в неголеми количества, 
което не води до зависимост и/или/ „алкохолни проблеми”. Други могат да бъдат 
наречени „битови” и/или/ „социални пияници”. Големият въпрос е: къде е границата, 
отвъд която може да се развива алкохолната болест.  Според Е.Войдилло разликата между 
пияницата и алкохолика е в това, че пияницата е човек, който пие много, но контролира 
своето пиене и във всеки момент може да престане да пие. Алкохоликът е болен човек – 
такъв, който е станал зависим от алкохола, т.е. изгубил е контрола над количеството изпит 
алкохол[ Войдилло Е., 2002, стр.18-19]. В този аспект, би могло да се каже, че пияницата 
често употребява алкохол, мотивиран от определени подбуди, различни от мотивацията на 
зависимия вече алкохолик. Същевременно, много хора имат различни проблеми, свързани 
с употребата на спиртни напитки, без да са зависими: пътно-транспортни произшествия, 
конфликти в семейството и т.н. Следователно, ако се говори за относително безпроблемно 
пиене, то това е умерената употреба, която не се е превърнала в ежедневие, т.е. налице е в 
малко житейски ситуации, а в количествено отношение е минимална, така че не се стига 
до „злоупотреба”.  
     Един от начините да се предпази човек от алкохолна зависимост е чувството му за 
мярка и знание за границата между „почерпката” и „пиянството”. Това може да се 
контролира съзнателно, ако личността разполага с инструментариум за самооценка. 
Разбира се, този инструментариум може да се предложи и от консултант или от близък 
човек. Самооценката за това докъде даден човек е стигнал с пиенето може да го принуди 
да „вземе мерки” и да се предпази от формирането на зависимост. По-реалистичният 
вариант включва консултиране със специалист, контактът с който би имал ефект на един 
първоначален етап на алкохолна употреба. Самопознанието за това защо човек пие и 
докъде може това да го отведе е много по-силен мотив за себепромяна, отколкото 
стряскащата пропаганда против алкохола. 
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2. Диагностика и самодиагностика на мотивите за употреба на алкохол. 
2.1. Описание на използвания инструментариум. 

За целите на диагностиката на алкохолната употреба може да се използва въпросникът, 
разработен от Завьялов [ Завьялов В.Ю., 1986, стр.102-111]. Айтемите му  дават 
отговор на въпроса “защо” се употребява алкохола и като цяло включват основните 
аспекти на “алкохолната полза”. В този смисъл, макар и да не е жизнено необходим за 
човешкия организъм/ докато не се формира физическа зависимост/, алкохолът 
“опредметява” определени потребности на човека. Твърденията представляват 
операционализация на “алкохолните мотиви”, удовлетворяващи, както типични за 
всички нормални хора потребности, така и патологични мотиви, свързани с 
изграждането на зависимост от алкохола. Мотивите са разделени в три триади: А/ 
първата включва  социално психологическите мотиви за употребата на алкохол. Тя се 
състои от три скали: 1/ традиционни, социално обусловени и културно разпространени 
мотиви; 2/ субмисивни мотиви, отразяващи подчинеността на влиянието на други хора 
или референтна група; 3/ псевдокултурен тип мотиви, свидетелстващи за стремежа на 
човек да приспособи своя личен опит към “алкохолните ценности” на социалната 
микросреда, в която той функционира; Б/ втората триада обединява други три скали, 
свързани с личностни мотиви: 4/ хедонистични мотиви – стремеж да се получи 
удоволствие от действието на алкохола, а също и опит да се преживее алкохолна 
еуфория; 5/ атараксически мотиви – желание да се неутрализират негативните 
емоционални преживявания/напрежение, тревога, страх/ с помощта на алкохола; 6/ 
мотиви за хиперактивация на поведението/ стимулиращ ефект/ - стремеж да се излезе 
от скуката, безделието, душевната “пустота” или желание да се усили ефективността 
на своето поведение; В/ третата обхваща патологическата мотивация, свързана с 
болестното влечение към алкохола: 7/ състоянието на “махмурлук”- стремеж да се 
премахнат абстинентните явления с помощта на алкохола, дискомфорта, свързан с 
отсъствието на алкохол, да се подобри самочувствието/ алкохолът като лекарство/; 8/ 
адитивни мотиви, отразяващи фиксацията в съзнанието на истинското влечение към 
алкохол, “жаждата” за алкохол; 9/ мотиви за самоувреждане: стремеж да се напие 
напук на себе си и на другите в качеството на протест, поради загуба на “житейски 
смисъл” или перспектива. Освен като съдържание, чрез ординална  скала на 
отговорите се прави диференциация по интензивност на съответните алкохолни 
практики, което дава възможност да се направи индивидуална оценка на личностната 
значимост на посочените скали и триади и доминантата в алкохолната употреба. 

 
2.2. Валидност на въпросника за диагностика на мотивацията за употреба на 
алкохол. 
   Въпросникът беше апробиран върху изследвани лица, жители на град Бургас. Първата 
група беше съставена от държавни служители и служители в частна фирма, а втората 
група – от посещаващи сбирките на „АА” в града.    Извадката, върху която беше 
валидизиран въпросника “мотивация за употреба на алкохол”/ за улеснение по-нататък ще 
се използва съкращението ВМУА  - б.м./ се състои от 89 изследвани лица, 75 мъже и 14 
жени. Броят на жените е малък, защото целта бе да се спази приблизително еднаквия дял 
на жените в двете групи. Тъй като изследването беше проведено при условия на възможно 
най-пълна конфиденциалност/ за да се контролира страничния ефект от типичната за 
темата мнителност на служителите предвид въвеждането на строги забрани и санкции, 
свързани с алкохолната употреба/, параметри като възраст, образование и длъжност не 
бяха въведени. От общия брой, първата група на служителите се състои от 74 човека/ 64 
мъже и 10 жени/. Втората група изследвани лица включва 15 души/ 11 мъже и 4 жени /, 
които посещават група на “анонимните алкохолици”/ всички, които са присъствали на две 
от сбирките на АА/. 



 3 

   Оценката на валидността беше направена чрез измерване на конструктната и 
критерийната му валидност.  
    За конструктно валиден се приема инструментариум, който корелира статистически 
значимо с други инструментариуми, измерващи същия феномен и вече валидизирани като 
такива/ т.нар. конвергентна валидизация/. В конкретния случай беше използван като 
критерий за конструктна валидност скалата “проблеми с алкохола”/ ALK / на клиничния 
тест PAI,  която съдържа общо 12 айтеми, описващи наличието на реални проблеми, като 
следствие от алкохолна употреба или злоупотреба – семейни конфликти, неудачи в 
работата, нарушени взаимоотношения с обкръжението, шофиране след алкохолна 
употреба, а така също – преживяване на чувство за вина, деклариране на проблем с 
контролиране на пиенето и др. Тази скала не дава представа за мотивацията на пиещите, а 
се опитва само да отчете негативните му последствия.  
    Като показател за критерийната валидност на въпросника може да се приемат 
статистически значимите различия в средните стойности на две групи лица: 1/ лица, 
посещаващи терапевтична група на “АА” и 2/ държавни служители плюс служителите от 
частна фирма.  
        Критерий за конструктната валидност са коефициентите на корелация между скалите 
и общия бал на ВМУА, от една страна, и суровите стойности по скалата “проблеми с 
алкохол”/ ALK/ от клиничния въпросник PAI. Получените коефициенти и равнището им 
на значимост са отразени в Таблица №1. 

 
ТАБЛИЦА  № 1 
 
Корелации между скалите на ВМУА и ALK 
 ВМУА Скала 

1 
Скала 
2 

Скала 
3 

Скала 
4 

Скала 
5 

Скала 
6 

Скала 
7 

Скала 
8 

Скала 
9 

ALK 0.862 0.572 0.474 0.347 0.678 0.829 0.831 0.823 0.849 0.679 
Забележка: Всички коефициенти са значими при p < 0.01 
 
    Критерийната валидност е измерена чрез сравнителен анализ на данните между групата 
на тези, които посещават “анонимните алкохолици” и останалите изследвани лица, които 
условно могат да бъдат определени като нормално адаптирани личности, т.е. дори да 
употребяват алкохол се допуска,че те нямат сериозни проблеми в междуличностните 
отношения и професионалната дейност. Данните от сравнителния анализ са отразени в 
Таблица № 2. 
 
ТАБЛИЦА  №2 

 
Сравнение между групата на АА и обединената група на държавни служители и 
служители от частна фирма 
 
 N Ср. стойности Ст. 

отклонения 
T -критерий Равнище на 

значимост 
Скала 1 1/ 15 

2/ 74 
7,67 
4,88 

3,58 
2,85 

3,303 0,001 

Скала 2 1/ 15 
2/ 74 

4,93 
1,97 

3,31 
2,37 

3,301 0,004 

Скала 3 1/ 15 
2/ 74 

8,20 
5,58 

3,69 
3,27 

2,769 0,007 

Скала 4 1/ 15 
2/ 74 

7,67 
2,73 

3,42 
2,74 

6,095 0,000 

Скала 5 1/ 15 8,53 5,04 5,219 0,000 
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2/ 74 1,64 1,97 
Скала 6 1/ 15 

2/ 74 
7,53 
0,84 

4,14 
1,64 

6,169 0,000 

Скала 7 1/ 15 
2/ 74 

7,67 
0,36 

5,83 
1,27 

4,830 0,000 

Скала 8 1/ 15 
2/ 74 

7,73 
0,50 

5,36 
1,28 

5,192 0,000 

Скала 9 1/ 15 
2/ 74 

3,73 
0,39 

3,71 
0,92 

3,465 0,004 

ВМУА 1/ 15 
2/ 74 

63,67 
18,89 

26,32 
13,65 

6,416 0,000 

ALK 1/ 15 
2/ 71 

21,40 
5,54 

9,05 
4,16 

6,640 0,000 

 
2.3 Надеждност на въпросника “мотивация за употреба на алкохол”/ВМУА/. 
    Като показател за надеждността на въпросника и на отделните му скали е използван 
коефициентът  ALPHA/ Cronbach /. Той измерва равнището на вътрешната 
консистентност на съответните скали и на въпросника като цяло. Стойностите му са 
отразени в Таблица № 3. 
 
ТАБЛИЦА  № 3 

 
Коефициенти за надеждност на скалите и на самия въпросник “мотивация за 

употреба на алкохол” 
 ВМУА Скала 

1 
Скала 

2 
Скала 

3 
Скала 

4 
Скала 

5 
Скала 

6 
Скала 7 Скала 8 Скала 9 

ALP
HA 

0.96 0.67 0.73 0.70 0.80 0.89 0.88 0.94 0.92 0.70 

 
Коефициентите за вътрешната консистентност на скалите и на самия ВМУА като цяло 
удовлетворяват изискванията. 
 
 
3.4. Определяне на критична стойност. 
     Определянето на критична стойност на сумарния бал по ВМУА би послужило за 
диференциране на групата, която употребява алкохол в умерена степен/ т.е. това са хора, 
които контролират своето пиене и не допускат то да им създаде проблеми в отношенията 
и в работата/ от тези личности, които са изгубили “мярката”/ или са на път да я изгубят”/ и 
редовната употреба на алкохол при тях вероятно има неблагоприятни последствия, вкл. и 
формиране на алкохолна зависимост. Такава стойност е бал = 35 сур.т. по ВМУА . Това е 
около диапазона  Мх + Sх. Оказва се, че само 6 човека/ всички са мъже/ от всички 74 
изследвани служители са получили бал над 35 сурови точки по ВМУА, докато само двама 
от АА имат малко под тази стойност/ една жена с бал = 32 и един мъж с бал = 23 /. Това 
означава, че бал под 35 имат 91% от  социално адаптивната група, докато бал над 35 
имат 87% от участниците в АА.  
 
3. Обобщение. 
    Всеки човек, попълвайки ВМУА, може сам да определи не само мястото си на 
„алкохолния вектор”, но може и да осъзнае кои са неговите лични мотиви за алкохолната 
употреба. Това би послужило като отправна точка за неговото личностно 
себеусъвършенстване и/или/ за началото на консултиране и терапия. 
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ПРОБАЦИОННАТА СЛУЖБА 
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**психолог – Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията” - Министерство на 
правосъдието 

 
Настоящият доклад се базира на практиката на съдебните психолози в Национална пробационна 
служба на Англия и Уелс. В съдържателен аспект се акцентира предимно върху техниките за 
“контрола на гнева”, които се основават на когнитивно-поведенческия подход. Това не е цялостна 
теория, а е синтез от методи, изведени от психологията на поведението и когнитивната психология. 
Той включва методи за обучение по социални умения, например уменията за водене на преговори и 
увереност, които са вече признати индикатори на успешните когнитивно-поведенчески подходи. 
Включва и моделиране, смяна на ролите, инструктиране и самостоятелно обучение (контрол на гнева, 
когнитивно реструктуриране, управление на собствения риск) 
 
The present report is based on the practice of the forensics psychologists in the National Probation Service of 
England and Wales. In content the report accept the techniques for “anger management”, based on the 
cognitive-behavioral approach. This is not an overall theory that is only a synthesis of methods based on the 
cognitive-behavioral psychology. It comprises methods for training in social skills, for example negotiation 
skills, which are already recognized indicators for successful cognitive-behavioral approach. Includes 
modeling, change of roles, advice and individual training (anger management, risk management) 
 
 

Психологичните техники използвани в пробационната практика са основно 
средство за управление на риска от рецидив и вреди. Оценката на отделния 
правонарушител позволява конкретно определяне на специфичните му антикриминогенни 
нужди, част от които могат да бъдат посрещнати чрез специализирани програми. 
Например, ако оценката е идентифицирала трудности в овладяването на гнева и 
управление на поведението, в рамките на наказанието пробация може да се включи 
преминаване през програма за асертивно поведение и самоконтрол. Специалистите 
разработват набор от програми - за зависими от дрога или алкохол, сексуални 
правонарушители, за развитие на уменията за мислене, управление на гнева и обучение в 
различни социални умения.  
Докладът има за цел да представи различни когнитивно-поведенчески техники за 
управление на гнева и справяне с агресивното поведение, които успешно се прилагат от 
пробационните служители във Великобритания и могат да бъдат апробирани за нуждите 
на българските пробационни клиенти. 
Конкретно във връзка с правонарушителите, употребяващи насилие, ключовите фактори 
на криминогенната потребност те могат да бъдат формулирани, както следва: 

-Промяна на антисоциалните нагласи и чувства 
      -Засилване на самоконтрола, самоуправлението и уменията за разрешаване на 
проблеми 
      -Замяна на уменията за агресия с повече просоциални алтернативи 
      -Гарантиране, че правонарушителят може да разпознава рисковите ситуации и има    
конкретен и добре изпробван план за справяне с тях. 
(ДА Андрюс&Дж. Бонта (1994), “Психология на криминалното поведение”, Андерсън, 
Синсинати) 
Работата с правонарушителите, употребяващи насилие, не се ограничава само с “контрол 
на гнева”. Тя също така трябва да засяга онези нагласи, вярвания и мисловни модели, 
които поддържат насилническото поведение. 



Мотивацията за промяна не е фиксирана или статична. Идеята за напълно “немотивиран 
правонарушител” не е от полза и понякога може да бъде удобен етикет, използван от 
пробационни служители, сблъскали се със затруднение в работата си – да работиш с 
“желаещи” правонарушители е толкова за предпочитане! Разбира се, съпротивата към 
промяната и отричането не са рядко срещано явление. Въпреки това авторите вярват, че 
техниките на “МОТИВАЦИОННОТО СЪБЕСЕДВАНЕ (ИНТЕРВЮ)”, използването на 
“АБВ” и “ЦИКЪЛЪТ НА ПРОМЯНАТА” могат и действително са помогнали на най-
силно съпротивляващи се правонарушители да постигнат напредък. Обикновено това е 
първият път, когато правонарушителите правят последователен анализ на своите 
правонарушения.  
Мотивационно събеседване (интервю) като когнитивно-поведенческа техника, 
подчертава ценността на уменията за добро събеседване и как те могат да увеличат по-
бързо мотивацията на правонарушителя, отколкото да я намалят или подкопаят. Най-
напред то е споменато като такова от д-р В.Р. Милер през 1983 г. Добре е описано в 
книгата на Милер и Ролник по този въпрос от 1991 г. (W.R.Miller & Rollnick, 1991) 
“Мотивационното събеседване – подготовка на хората за промяна на пристрастеното 
поведение”, Гилдфорд Прес, Ню Йорк. Една кратка статия от Дж. Бенет описва основните 
принципи и техниките, използвани от Екипа по наркоманиите на Националното общество 
за здравно обслужване (G Bennett, 1993, “Motivational Interviewing”, Addictive Counselling 
World, кн. 5, № 25, стр.8-9). Основните принципи на подхода са представени от Ван 
Билсон като  
 

“Приемане на правонарушителя по един цялостен и безусловен 
начин 

Правонарушителят е отговорен човек. 

Правонарушителят трябва да е готов за промяна, а не принуждаван 
към нея от съветника (пробационния служител) 

Целите и формите на лечение (въздействие) трябва да бъдат 
договаряни”. 

(HPJG van Bilsen, 1986, “Motivational Milicu Therapy: motivating heroin addicts for change”.  
 
Материалът е представен на 15-ия международен институт за превенция и лечение на 
наркозависимите. Той се препоръчва като подход, при който правонарушителят е до 
голяма степен отговорен за собствения си избор на областите за промяна и средствата, 
използвани за постигане на тези промени. Мотивационните умения не съществуват 
изолирано, а действат заедно с просоциалното моделиране, цикълът на промяната и 
подходът АБВ, насочен към решаване на задачи. Просоциалното моделиране е описано 
във “Влияние и интегритет-Наръчник на просоциалното моделиране”(Гаст и Тейлър 
2002). Този подход се отнася към това как използваме общественосъобразната власт, как 
получаваме общественосъобразна обратна информация, как учим хората на нови начини 
на поведение чрез моделиране и общественосъобразна употреба на награда и санкции. 
Има по-голямо влияние, когато нашето послание съвпада с поведението ни. Лошото 
просоциалното моделиране би попречило на работата с противоправното поведение. 
Добрите умения за просоциалното моделиране усилват мотивацията и ангажираността на 
правонарушителите в когнитивно- поведенческите програми. 
Друго ключово понятие в мотивационната работа е ццикълът на промяната. Това е 
техника ориентирана към насърчаване на мотивацията на правонарушителя към 
промяната, важно е да се установи “къде се намира” правонарушителят в процеса на 
промяната. Едно от най-полезните средства за постигане на това, е процесът на промяна 
от шест етапа,  разработен от Прохаска и Ди Клементе. И макар, че първоначално е 



изграден за тяхната работа с пристрастени пушачи, той се оказва безценен и в работата с 
пристрастени към наркотиците, алкохола, хазарта и извършителите на сексуални 
престъпления. Освен това, като модел, той може да предложи възможности и на много от 
тези правонарушители, чието престъпно поведение е тясно свързано с една или повече от 
тези зависимости (JU Prohaska & Di Clemente, 1984, “The Transtheoretical Approach: 
crossing traditional boundaries of therapy,  Илинойс). 
Моделът дава добри отправни точки за оценка до кой етап от процеса на промяна са 
достигнали правонарушителите. След обяснение те могат да определят етапа, до който са 
достигнали и накъде се насочват след това. Установяването на кой етап от процеса на 
промяна се намират спомага също да се определи точно какъв вид подход би бил най-
полезен за тях, за да се развиват в положителна насока. Разбира се, различните 
правонарушители напредват в цикъла с различно темпо. Да помогнеш на някого да 
напредне в даден етап не е малко постижение. Някои правонарушители обаче замръзват 
на едно ниво месеци или дори години наред, но възможността за промяна винаги 
съществува.  Съотнасяйки този цикъл на промяна към предишните коментари за 
мотивацията на правонарушителя и “мотивационното събеседване”, може да се каже, че: 
Мотивационното събеседване се прилага за работа с правонарушителите,  като се 
използва цикълът на промяната, за да  

- се изясни къде се намира правонарушителят в процеса на промяна. 
- се оцени нивото на мотивация и дали правонарушителят е готов и способен на 

промяна. 
- се премине през процес на договаряне. Съгласувайте мерките, чрез които ще се 

постигне и поддържа промяната.  
(JU Prohaska & Di Clemente, 1984) 
Горният процес подхожда чудесно на това, което се нарича “подход, насочен към 
решаване на задачи” (M Doel & P Marsh, 1992, Task Centred Social Work, Gower, 
Ashgate). 

Диаграма 1: Въртящата врата на промяната

6.Повторна криза/6.Криза 
(Връщане към престъпността

5. Поддържане
(например: Наистина казва "не". 

Спира с нарушенията)

1. Предосъзнаване
Нарушителят извършва 

престъпление, но не осъзнава, 
че има проблем в резултат на 

тази ситуация.

2. Осъзнаване
Правонарушителят сега 

преценява ползите и загубите от 
престъпността, напр. откраднати 

стоки срещу време в затвора

3. Решение

4. Активна промяна

Практика, насочена към решаване на задачи е подход, който води до даване на 
права/възможности на правонарушителя чрез установяване на партньорство между 
него и пробационния служител. Като метод той стъпва на силните страни на 
правонарушителя и му осигурява съответната помощ за справяне с конкретни 



проблеми. Авторите на “Социална дейност, насочена към решаване на задачи” я 
описват като “средство, което не трябва да бъде използвано върху, а с 
правонарушителя и евентуално, от него” (M Doel & P Marsh, 1992). Целта е да се 
постигне малък желан напредък в една област от живота на правонарушителя и по 
този начин той да придобие усещането, че има малко по-голям контрол върху живота 
си. 

Подходът зависи от  
- проучване на конкретната проблемна област на правонарушителя; 
- договаряне и уточняване на желаната цел и за какво време трябва да се постигне; 
- определяне на поредицата от задачи, които ще доведат до постигане на целта, ако 

се следват стъпка по стъпка, 
- оценяване на постигнатото. 

Методът често е ефикасен и е особено приложим за много от конкретните области, 
например работа с фактори, тясно свързани с престъпленията като злоупотреба с алкохол 
и наркотици. Очевидно е, че в отделни моменти на цикъла на промяна за 
правонарушителите могат да се окажат ефикасни различни методи, например, за да се 
помогне на правонарушителя да премине от етапа на предосъзнаване към осъзнаване е 
необходим друг метод в сравнение с преминаването от активна промяна към поддържане. 
Ето защо предлагаме някои общи коментари относно всеки етап: 
 
Предосъзнаване  При него основната цел е да се стимулира мисленето за 

престъплението, за неговите причини и последици за 
правонарушителя, жертвите, приятелите и семейството. 
Това е нещо, което в етапа на предосъзнаване лицето 
изглежда не разбира и нечия чужда гледна точка може да 
го стимулира към размисъл. Необходимо е да се осигури 
съответната информация за всяка чисто криминогенна 
област, като например наркотици и алкохол. 

Осъзнаване Процесът на размисъл, който е започнал, на този етап се 
подхранва и насърчава, за да се помогне на 
правонарушителя да обмисли дали промяната е желана в 
неговия живот. Могат да бъдат преценени ползите и 
загубите от престъпленията досега, и ако се продължи с 
престъпленията в бъдеще. Правонарушителят се насърчава 
да вярва, че промяната е възможна и че хората наистина са 
способни на това.  
Може да се разгледат различни възможни промени и 
техните последици. 

Решение При него са необходими подкрепа и окуражаване. 
Правонарушителите се насърчават да обмислят 
внимателно цел за промяна, която е подходяща, 
реалистична и постижима. 

Активна промяна Определят се мерките за постигане на целта на промяната 
и се изпълняват една по една, докато се постигне целта. 
Работа, насочена към задача, може да е подходяща. 

Поддържане На този етап се разглежда въздействието от постигането 
на целта на промяната в живота на правонарушителя. 
Трябва да се обмисли всякаква допълнителна помощ или 
подкрепа, която е необходима, за да се поддържа 
промяната. Освен това се извършва превантивна работа за 



избягване на повторна криза, при която се установяват 
ситуации, криещи висок риск, и начини за справяне с тях 
например чрез ролеви игри. 

Криза Кризите наистина се случват често. Те са преразглеждат 
като възможности за придобиване на опит. Чрез анализ на 
това, което се е случило, правонарушителят определя 
възможните начини за справяне с рисковата ситуация, 
които биха им помогнали да избегнат кризата. Кризата е 
също възможност да се потвърди, че правонарушителят 
преди е извършил положителни промени в живота си, 
които представляват постижение, и той не е пълен провал. 

Повторна криза – Релапс 
(или връщане в изходното 
положение) 

Кризите се случват често и може да има връщане към 
етапа на предосъзнаване. Сега е въпрос на изчакване за 
възможност да се насърчи връщането към процеса на 
промяна. По този начин се правят опити да се поддържа 
връзката с правонарушителя и да се предприемат 
възможните мерки, за да се помогне за намаляване на 
риска за другите и за самите тях.  

 
Пример за мотивационно събеседване като се използва Цикълът на промяна -  Джон, 
30-годишен,излежава присъда 
Джон започва да взема хероин в затвора, докато изтърпява присъда за продължителен 
период. Той натрупва значителни дългове към доставчиците си и се чувства много 
нещастен (етап 1 от цикъла). От една страна, той иска да се промени, но от друга все още 
изпитва удоволствие от хероина и му харесва компанията на другите затворници, които 
злоупотребяват с наркотици. Той споделя своите чувства и разсъждения с пробационния 
служител (етап 2 от цикъла), който използва техниките за мотивационно събеседване 
заедно с цикъла за промяна. Джон решава (етап 3 от цикъла) да поиска да влезе в 
отделението за детоксификация на затвора и това е договорено. По време на престоя му 
там мотивационното събеседване, заедно с работата за предотвратяване на кризи 
продължава, при което се прави внимателен анализ на предишните периоди на 
въздържане, криза и релапс и се разработват стратегии за преодоляване на подобни 
ситуации, в случай че възникнат отново (етап 4 от цикъла). Джон има напредък и се 
завръща в друго крило на затвора, далеч от предишните си другари. Мотивационното 
събеседване (етап 5 от цикъла продължава).Той има криза (етап 6 от цикъла), но веднага 
се обръща към персонала за помощ, за да я преодолее и да предотврати пълното повтаряне 
на кризата. Това е постигнато (етап 5 от цикъла) и сега той е доказано чист от наркотици и 
се развива добре. 



Диаграма 1: Пример за работа с наркоман, вземащ хероин "Джон"  

6.Повторна криза/6.Криза 
(Връща се към хероина, но 

избягва повторна криза. 
Връщане в етап 5.

5. Поддържане
Джон обсъжда стратегии да 

остане  въздържател

1. Предосъзнаване
Джон започва да взема хероин, 
но не осъзнава, че има проблем 

в резултат на тази ситуация.

2. Осъзнаване
Джон сега преценява ползите и 

загубите от употребата на 
хероин, напр. усещането да си 

"надрусан", компанията на 
другите наркомани, натиск от 

дилърите за плащане

3. Решение
Джон решава да влезе в 

отделението за детоксификация 
на затвора и да опита да се 

въздържа

4. Активна промяна
Джон спира да взема хероин

 
 
Правонарушителите и пробационните служители живеят в свят, където насилието 
официално се осъжда, но прикрито се насърчава чрез медийни образи и културната среда, 
в която живеем. Увеличението само на домашното насилие (25% от всички престъпления, 
за които е съобщено, но вероятно много повече) е отражение на широкото 
разпространение на насилието в обществото. То е област, която ясно демонстрира 
връзката между (обикновено) мъжките вярвания, нагласи и насилието. 
Първият етап от работата, “насочена към задачите”, е изследване на проблема. 
 Целта на пробационния служител на този етап не е да изправи правонарушителя срещу 
неговите/нейните неправилни нагласи. 
Ключов елемент в работата с правонарушители, употребяващи насилие, е да се 
идентифицират и да се обърне внимание на мисловните модели, свързани с 
правонарушенията. Тези модели могат да бъдат строго индивидуални или общи за голям 
брой правонарушители, употребяващи насилие, но всеки случай трябва да се разглежда 
като уникален и изискващ внимателна оценка преди да бъде идентифициран като “цел за 
промяна”.  
Например, хората с дълъг списък от престъпления с употреба на насилие…  
- може би вярват, че имат право да нараняват другите, защото самите те са били 

наранени; 
- може би вярват, че ако спрат с насилието светът – техният свят – ще ги смаже; 
- може би са формирали навик да се възприемат като жертви. 
Тези видове мисловни модели могат да са поддържани и неоспорвани в продължение на 
много години - в различна среда и като се преминава през много епизоди на насилствено и 
друго наказуемо поведение. Накратко програмата за когнитивна промяна подпомага 
мотивацията като: 
 -уважава правото на правонарушителя да се самоопределя 
 -предизвиква правонарушителя да направи избор 



 Идентифицирането на мисловните модели, които са в основата на епизоди на 
насилие, може да бъде подпомогнато успешно от следната диаграма: “Кръговата логика 
на превръщането в жертва и насилието”: 
 
Жертва     Обвиняване 
 
 
 
 
 
 
  Позволение 
 

“Рисковите фактори могат да бъдат строго индивидуални, което дава индикация за 
необходимостта от индивидуализиран преглед на високорискови личностни състояния, 
мисловни процеси, мисловно съдържание, обстоятелства и ситуации.”  
 
1. Помолете правонарушителя да даде кратко описание на последния случай на 

извършено от него насилие. 
2. Помолете правонарушителя да изброи всяка своя мисъл, която може да си спомни. 
3. Посочват се, както мислите, така и чувствата. Те често разкриват основната “логика” 

на мислене на правонарушителя. 
4. На този етап няма (от страна на пробационния служител) 
- прекъсвания 
- оправдания 
- цензура 
След това пробационният служител и правонарушителят правят преглед на мисловния 
доклад. 
Този подход насочен към задачите, засяга подбора и практикуването на серия от задачи, 
които стъпка по стъпка ще осъществят целта, като се акцентира върху ролята на 
познавателната способност при самоуправлението на чувства и поведение. Това се 
разглежда като тристепенен процес: 
1.Самонаблюдение 
2.Самооценка 
3.Самоувереност 
Това, което мислим и казваме на себе си, води до развитието на СХЕМИ – как ние, като 
личности, организираме информацията за заобикалящия ни свят. Схемите могат да 
поддържат разстройство в поведението чрез “неадаптивни филтри” за информация, които 
системно изкривяват представата ни за собствена личност и света. В случая на 
правонарушителите, употребяващи насилие, това може да се разглежда като 
“високорисково мислене”.  
Проследяването на моделите на високорисково мислене (идентифицирани от 
правонарушителя и пробационния служител във фазата на ОЦЕНКА) не е абстрактно или 
ограничено във времето. Процесът на изостряне чувствителността на правонарушителя 
към мисловните му модели е процес на продължително наблюдение през фазата на 
ДЕЙСТВИЕ и включва използването на прости дневници, които се преглеждат редовно. 
За да се прекъсне веригата на високорисковото мислене, се въвеждат простите техники за 
спиране на мисълта – кратки моменти на “говорене на себе си”. Много правонарушители 
имат нужда да подобрят способността си за “словесно разрешаване” на 
спор/конфронтация. Излизането от трудна ситуация чрез преговори е полезно умение, 
насочено към повишаването на самочувствието “без едновременно намаляване на 
антисоциалното мислене, чувство и асоцииране с околните” е отбелязано като “по-малко 



обещаваща” цел на изследванията на криминогенните потребности (Магуайър). Въпреки 
това, в работа на пробационните служители, често се срещат правонарушители, чието 
ниско самочувствие изглежда е фактор в правонарушенията им. Наистина, 
самочувствието може да бъде търсено (и понякога намирано) единствено чрез 
пропрестъпните нагласи, връзки и поведение. Следователно би било уместно да включим 
в тази част материал за оценка на самочувствието, въпреки че е трудно то само по себе си 
да бъде изолирано като фактор, свързан с правонарушението. Ако пробационният 
служител и правонарушителят идентифицират ниското самочувствие като свързано с 
използването на насилие при правонарушението, решенията може да са в областта на 
личните постижения (чрез професионални или непрофесионални дейности), както и в 
усилването на силните страни и подбора на материал от тази част, например подобряване 
на уменията за увереност, комуникативни и техники за преговаряне. Обучението по 
умения за увереност е основна част от работата по овладяване на гнева. То може да е 
полезно за “недостатъчно самоуверени” правонарушители (които вероятно задържат гнева 
в себе си), както и на онези, които веднага отговарят с агресия при спорове и 
конфронтация. То може също така да помогне на някои правонарушители да не се 
поддават на опити да бъдат принудени да участват в конфликти, свързани с познатите им, 
или в планирано насилие. Моделирането чрез ролеви игри беше метод, използван в 50% 
от успешните програми (Магуайър (ред.) 1995).Чрез тази техника се изграждат умения за 
“общуване” и “преговаряне”, чиято ефективност се основава на неформална оценка и 
обратна връзка. Обикновено се използва колега, предварително информиран и проявяващ 
желание да помогне като наблюдател, който води бележки. Ако има видео оборудване и 
правонарушителят няма нищо против да бъде записван, това може да е още по-ефективно. 
Ролевите игри са само предложения – в идеалната ситуация правонарушителят и 
пробационният служител разиграват моменти от живота на правонарушителя, в които 
той/тя е имал/а трудности. Въвеждането/използването на специализирани психологични 
подходи в практиката на пробационните служители е насочено към намаляване на 
рецидива сред правонарушителите, оценка на риска, отчитане на дефицитите и нуждите и 
повишаване ефективността при изпълнение на това индивидуализирано наказание.  
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МЕТАЕВОЛЮЦИЯ НА ПСИХОЛОГИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 
 

Рандев Панайот*, Илка Златарова** 
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**консултант 
 
Анализът на дадени психични явления може да се направи на 4 нива:  а)описателно, б)обяснително,  
в)еволюционно,  г)метаеволюционно. В доклада си авторите предлагат метаеволюционен модел за 
описание, обяснение и развитие на по-важните подходи, методи и школи за психологични 
интервенции през 20 век. Това е модел от типа “big picture”. Той съчетава както процесите на 
диференциация, интеграция и иновация при психологичните интервенции, така и социо-културните 
и познавателно-методологичните предпоставки и механизмите за поява, развитие, преплитане и 
замиране на по-известните подходи, методи и школи в практическата психология през миналия век. 
В доклада се дава кратък преглед и обща картина на (мета)еволюцията на психоло-гичните 
интервенции в три основни сфери (макро-, мезо- и микро) и 17 аспекта: форми, инстанции и задачи на 
регулацията; степени на ефективност, формат, организация, про-дължителност и цена на работата, 
клиенти, водещите специалисти; тип стратегия, фокус, характер, дименсии, властови позиции, 
пространство и време на работата. Показва се, че формите на регулация, степента на ефективност и 
типа стратегия са водещи фактори в развитието. 
В модела се локализират по-важните подходи и методи за практически интервенции – започвайки от 
класическия психоанализ, минавайки през груповите, организационните, общностните, 
когнитивните, поведенческите, телесните, невербалните, експресивните, психофармакологичните, 
енергийните, духовните, F2F (Face-to-Face) и достигайки до пауър-терапиите, общосистемните, 
дистантните, дистрибуираните, P2P (Person/people-to-Person/people) интервенции. На тази основа, 
авторите посочват 5 тенденции за бъдещо развитие като прогнозират развитието и разпространението 
на нови подходи в началото на 21 век, като, например, появата на A2P (Agent-to-Person/people), 
холографско-хиперлин-кови и други подходи и методи за дистантни, базирани на AI/AL, масови, 
свръхбързи психологични интервенции. 
 

THE METAEVOLUTION OT PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS 
 

Randev Panayot*, Ilka Zlatarova** 
*HQ-LF 

**consultant 
 
The analysis of the specific psychological phenomena can be made at four levels: i) des-criptive, ii)explicative, 
iii)evolutionary and iv)metaevolutionary. The authors propose a model for metaevolution of the main schools 
of psychological interventions in 20th century. This is a ‘big picture’ model. The model combines 
differentiation, integration and innovation processes in psychological interventions. The authors shows the 
cognitive and socio-cultural premises and mechanisms for appearance, development, interlace and decline of 
the popular schools and methods in applied psychology in last century. 
There is presented a short review and a general picture of the metaevolution of the psychological 
interventions in 3 main spheres (macro, meso, micro) and 17 aspects: the forms, instances and tasks of the 
regulation; degrees of effectiveness, format, organization, duration, price of work, clients, main specialists;  
type of strategy, focus, nature, dimensions, power positions, social space and time of work. It is shown that 
the forms of regulation, the degrees of effectiveness and the types of intervention are the main factors in the 
(meta)evolution of psychological interventions. 
In the model there are localized leading approaches and methods for interventions – starting with classical 
psychoanalysis to group, family, organizational, community, cognitive, behavioral, body, expressive, 
psychopharmacological, energy, spiritual, F2F (Face-to-Face) to power therapies, distant, distributed, P2P 
(Person/people-to-Person/people) interventions. On the basis of his model, the authors indicates 5 new 
tendencies for future development of psycho-logical interventions in the beginning of 21st century. These new 
interventions are of the holographic-hyperlinking type and are based on A2P (Agent-to-Person/people) 
approach and other methods and media for distant, AI/AL-based, mass, very fast psychological interventions. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ.  Началото на третото хилядолетие психологията посрещна с изклю-
чително разнообразие от психологични интервенции. Големите групи интервенции са 
десетки, конкретните техники и методи са стотици и дори хиляди, а психолозите, които ги 



практикуват са стотици хиляди в десетки страни на света. Нивата на работа при психоло-
гичните интервенции са от биохимични и физиологични през индивидуални, групови и 
организационни до културални, общонационални и глобално-медийни. Целевите групи и 
формати на работа са десетки. Това многообразие на психологични интервенции, обаче, е 
много трудно, дори невъзможно, да се обхване от обикновения практикуващ психолог. 
Нещо повече, това е не по-малко трудно и за водещите психолози, както и за изследова-
телите на самата психология. Получава се една интересна и дори странна ситуация - все 
повече расте спектъра, обхвата, дълбочината и разнообразието на психологичните интер-
венции, а все по-малко психолози са в състояние да познават, обхванат и използват все по-
малка част от тях. Това влиза в противоречие с все по-разширяващия се спектър от задачи, 
целеви групи и обем на дейности, които все по-голям брой психолози извършват или 
следва да извършват. Като общ резултат, се намалява нивото на общата информираност, 
обхват и компететност на все повече психолози. Този факт започва да пречи на вътреш-
ното професионално развитие и общата социална полезност на психологичните науки и 
практики в рамките на бързо променящото се и глобализиращото се общество. 

Целта на настоящия доклад е да предложи на българската психологична общност 
една възможна интерпретация на съвремената ситуация в областта на психологичните 
интервенции като представи авторовия метаеволюционен модел за описание, обяснение и 
развитие на по-важните подходи, методи и школи за психологични интервенции през 20 
век. Това е подход от типа “big picture”. Той съчетава както процесите на диференциация, 
интеграция и иновация при психологичните интервенции, така и социо-културните и 
познавателно-методологичните предпоставки и механизмите за поява, развитие, препли-
тане и замиране на по-известните подходи, методи и школи в практическата психология.  

I. НИВА на АНАЛИЗ. Най-общо, последователната поява, еволюция и смяна на 
разнообразните психологични интервенции може да се представи по 4 различни начина 
или нива:  а)описателно, б)обяснително,  в)еволюционно,  г)метаеволюционно: 

1. Първият модел/ниво е описателния, т.е. представяне на различните психологични 
интервенции, като за всяка от тях се излагат с повече или по-малко подробности авторите, 
основните постулати, характеристики, методи, сфери на приложение и практическа ефек-
тивност. При този подход отделните интервенции не се сравняват като цяло помежду си, 
т.е. всеки модел се разглежда до голяма степен отделно сам за себе си. Всеки учебник за 
различните видове психологични интервенции съдържа информация от този тип.    

2.Вторият модел/ниво е обяснителния (основанията на описваното),т.е. отделните 
психологични интервенции се разглеждат освен като описание на стъпките и възможните 
резултати от тях и като обяснителни модели, чрез които се показват възможните причини 
за възникване на явленията, спрямо които се прилагат дадени конкретни психологични 
интервенции, механизмите за поддържането, промяната и изчезването им, както и методи-
те, чрез които върху тях може да се въздейства. При този подход нерядко се сравняват две 
или повече психологични интервенции спрямо едни и същи дадени явления и се прави 
анализ на плюсовете и минусите им, а на тази основа и на приложимостта и ефективност-
та на обяснителните модели (теориите) лежащи в основата на съответните психологични 
интервенции. Добрите учебници и книги по интервенции съдържат такава информация. 

3. Третият модел/ниво е еволюционния (развитие на обясненията), т.е. отделните 
модели за психологични интервенции се разглеждат като исторически появяващи се отго-
вори на следващи една след друга социални задачи, извиращи от нуждите на практиката,   
теорията или научната емпирика. При този подход отделните модели се сравняват един с 
друг, както от гледна точка на тяхната адекватност и ефективност при решаването на спе-
цифични за времето или за конкретната сфера и ситуация дадени социални задачи, така и 
като следващи една след друга логични стъпки в развитието на теорията и практиката в 
дадена конкретна област. Отделни изследователи в отделни свои публикации представят 
своята гледна точка за еволюцията на моделите за интервенции в дадена сфера или за 



даден период без, обаче, да се е достигнало до момента до някаква общоприета схема за 
целия спектър от психологични науки и практики.  

4. Четвъртият модел/ниво е мета-еволюционния (еволюция на еволюцията), т.е. 
анализ на предпоставките, причините, механизмите и големите етапи през които минава 
теорията и практиката на психологичните интервенции, абстрахирайки се, до известна 
степен, от детайлите на конкретните модели и техники, от специфичните практически или 
теоретически задачи, ситуации и сфери на приложение. Първият автор на настоящия 
доклад има разработена своя теория за метаеволюцията на различните психологични и 
социални теории и практики (П.Рандев, 2001, 2003), която тук се прилага при анализа на 
(мета) еволюцията на моделите за психологични интервенции.  

В настоящия доклад накратко ще изложим метаеволюцията на моделите за психо-
логични интервенции в исторически, социо-културен и професионален аспект и ще пред-
ставим накратко своята визия за еволюцията на психологичните интервенции в бъдеще.  

Преди да направим това, с цел сравнение с нашия (мета)еволюционен подход, ще 
представим съвсем накратко какво прествлява изложение в стила на първия и втория мо-
дели/нива, т.е. описателно и обяснително. За тази цел само ще изброим основните модели 
за психологични интервенции (в случая, терапевтични модалности) представени в една от 
последните книги на известния американски психолог и терапевт Тиодор Милън (Т.Ми-
лън, 2001). Той излага следните 10 основни терапевтични подходи, подредени от външни 
към вътрешни (цифрите в скобите са броя основни подходи, школи, методи в рамките на 
подходите – общо 48): 1.СРЕДОВИ мениджмънт; 2.ПОДДЪРЖАЩА терапия (3) 3.ПОВЕДЕН-
ЧЕСКА модификация (7) 4.МЕЖДУЛИЧНОСТНИ подходи (6), 5.ГРУПОВА психотерапия (3), 
6.ФАМИЛНИ терапии (9), 7.КОГНИТИВНИ подходи (3) 8.АЗ-ОБРАЗ подходи (6) 9.ИНТРА-
ПСИХИЧНИ подходи (3) 10.БИОЛОГИЧНИ подходи (7).  

Нашият подход е метаеволюционен. От негова гледна точка, еволюцията на модели-
те за психологични интервенции през последните столетия и десетилетия, може да се 
представи като последователно усложняване на моделите за описание и обяснение на тези 
интервенции. Метаеволюцията на моделите за интервенции повтаря сходни процеси в 
другите практически и научни области, т.е. е част от един общ социо-културен и познава-
телен еволюционен процес на човечеството, и европейската цивилизация, в частност.  

II. СФЕРИ и АСПЕКТИ на АНАЛИЗ.  Повечето психолози работещи в областта на 
психологичните интервенции се фокусират основно върху методите и техниките на работа 
и в известна степен върху теориите, които лежат в основата на тези методи и техники, т.е. 
те остават в сферата на концептуализациите и прагматиката на психологичната професия. 
Доста рядко се обръща внимание на по-общия социален, културален, технологичен и 
природен контекст, в който съществува, функционира и се развива системата (индивид, 
група, организация, общност, култура), която е обект на психологични интервенции. Това 
значително стеснява обхвата на възможни модели и алгоритми за работа, и като цяло, уве-
личава времето и цената на работата и намалява нейния ефект. За целите на нашия анализ, 
ние значително ще разширим нивата и аспектите, които традиционно се използват от пси-
холозите. Макар, че са възможни много (вероятно десетки) линии и посоки на анализ на 
тази (мета)еволюция на психологичните интервенция, в рамките на този доклад, накратко 
ще се спрем на дузина и половина от тях, обединени в 3 големи сфери. Тези три сфери, 
образно казано, са вградени като матрьошки една в друга – макро-сферата на материята 
(света като цяло) е най-голямата и външната, мезо-сферата на социума (социо-културално-
технологичния свят) е средната, а микро-сферата на професиите, и в частност на психоло-
гията, е най-вътрешната (света на психолозите). Във всяка една от тези сфери разгранича-
ваме по няколко аспекта или дименсии, които са същностни за тях. Един от тези аспекти 
(дименсии) разглеждаме като водещ, който определя в най-голяма степен развитието на 
съответната сфера. Според нас, за макро-сферата на света като цяло, водещият аспект са 
формите/нивата на регулация на съответните нива в развитието и съществуването на све-
та, за мезо-сферата на социума, водещият аспект е степента на ефективност на начините 
за постигане на социално значими цели, за микро-сферата на (психологичните) професи-



ите, водещият аспект е типа стратегии за работа с различните целеви групи и проблеми. В 
рамките на тези 3 сфери ние идентифицираме 17 параметъра, по които смятаме да опишем 
и обясним накратко (макро)еволюцията на психологичните интервенции. За целите на 
настоящето изложение, преценяваме, че те са необходими и достатъчни за анализът ни. 
Първите три параметъра изграждат осите на пространствата на  всяка от трите сфери. 

1. МАКРО-сферата на света като цяло. Тук разграничаваме 3 аспекта: 1) Форми 
(нива) на регулация, 2) Инстанция на регулацията, 3)Задачи на регулацията. Водещ аспект 
е първият. Краткото  им  описание и последователни степени във всяки един  са следните:  
1) Форми/нива на регулация – исторически в рамките на еволюцията на материята/света 
могат да се разграничат следните големи форми/нива: физично, химично, биологично, по-
веденческо, мемично, технологично, правно, финансово. Във всяко едно от тях могат да се 
разграничат по няколко поднива/форми на регулация. Общият ход на еволюцията е в това, 
че на основата на спонтанната самоорганизация на материята/света (първо уникална, 
после стандартизирана и след това еволюираща) се усложняват структурата и формите на 
функционирането на всяко следващо ниво на материята. В рамките на всяко от тези нива и 
между самите тях се редуват по няколко хоризонтални (дистрибуирани) и вертикални 
(йерархични) нива на регулация, всяко от които добавя нови регулативни елементи и 
механизми. Психологични интервенции могат и се прилагат към всички изброени по-горе 
нива, но най-често това се прави на мемичното ниво на регулация. Както и при другите 
нива, в неговите рамки могат да се разграничат няколко подвида/поднива – индивидуално, 
междуличностно, групови и организационно, общностно и субкултурално, културално, 
глобално. Тук, всъщност са традициите, стереотипите, морала, религиите, идеологиите. 
Психологичните интервенции са най-многобройни на първите 3 от тях, но има тенденция 
за тяхното разширяване както надолу,така и нагоре по еволюционата йерархия; 2) Инстан- 
ции на регулацията – това са степените/нивата, които се надграждат едно над друго, в 
рамките на всяко ниво на регулация, в частност, тези, в които е включен човека и човеш-
ките системи. Използвали сме компютърна метафора за тяхното описание - хардуер, BIOS 
(вграден в хардуера софтуер), OS (операционни системи), App’s (приложен софтуер), 
мрежови системи и протоколи. Повечето психологични интервенции са на нивата OS и 
App’s, но има тенденция за тяхното разширяване към хардуера и към мрежите. Смятаме, 
че тези 5 инстанции могат да се идентифицират във всяко от нивата на регулация от био-
логичното до финансовото;  3) Задачи на регулацията – тук става въпрос за 5 големи класа 
задачи/проблеми, с които (може да) се сблъсква всяка една система с човешко участие, а 
именно – справяне с ненормативни остри кризи, с нормативни кризи/проблеми, поддържа-
не нормалното функциониране на системата, превенция на бъдещи проблеми, развитие на 
нови възможности. Болшинството психологични интервенции тук се концентрират върху 
първите два класа (кризи и проблеми), но има ясна тенденция те да обхващат все по-пълно 
и следващите три класа. Обобщавайки за макро-сферата на света, можем да кажем, че има 
ясна тенденция през последните десетилетия да се разширява сериозно обхвата на психо-
логичните интервенции и те да обхващат все повече или всички от идентифицираните по-
горе нива, инстанции и задачи на регулация. 

2. МЕЗО-сферата на социума. Тук разграничаваме 7 аспекта: 1) Степени на ефек-
тивност, 2) Клиенти (целеви групи, пазари на услугите), 3) Формат на работа, 4) Професия 
(вид специалисти), 5) Администриране/организация на работата, 6) Продължителност на 
работата, 7) Цена (обща и за единица) на работата.  Водещ аспект е първият, а първите 3 
параметъра изграждат пространството на мезо-сферата. Краткото  им  описание и после-
дователни степени във всяки един  от аспектите са следните: 1) Степени на ефективност – 
исторически, както и в рамките на отделен психологичен подход, школа или метод на 
работата, има последователно развитие в 5 степени на ефективност - много ниска, ниска, 
средна, висока, много висока степен. Нивата на ефективност зависят от еволюционния 
стадий на аспектите от мезо- и микро-сферите. 2) Клиенти (целеви групи, пазари на услу-
гигите) - популаците и свързаните с тях пазари на услуги за психологични интервенции се 



развиват и допълват през последните няколко века и съответно десетилетия. Започва се от 
популации/индивиди с отклоняващо се поведение според доминиращите в дадена култу-
ра социални норми и цености, след това се включват и популациите/индивидите дефини-
рани като болни, след това тези с някаква дезадапатация и накрая тези, които са недоста-
тъчно ефективни в една или друга сфера на социалния, професионалния или личен живот. 
Завършващият етап е в недалечно бъдеще всеки индивид, организация или общност под 
една или друга форма в един или друг момент от своето развитие да бъде обект на една 
или друга форма на психологични интервенции. 3) Формат на работа – исторически през 
последния век се появяват, надграждат и сменят следните формати на работа:  F2F (Face-
to-Face) – традиционния формат “лице в лице”, т.н. “офис-психиатрия и психология”, G2G 
(Group-to-Group) – това са разнообразните групови формати, вкл. фамилната терапия и т.н. 
LGAT (Large Group Awareness Training), G2O (Group-to-Organization) – това са различните 
организационни интервенции, P2P (Pearson/People-to-Pearson/People) – това са многооб-
разните форми на индивидуална и групова самопомощ,  M2P (Media-to-Person/People) – 
това са всички форми на медийно-опосредствана работа (писма, книги, филми, вестници, 
списания, телефон, радио, ТВ, GSM, Интернет и т.н.). През последните години набира 
темп и все повече ще се засилва и A2P (Agent-to-Person/ People) формáта, при който изкус-
твени дистантни агенти (софтуер, AI/AL, роботи и т.н.) извършват работата. Очертава се и 
нов формат N2P (Netrwork-to-Person/ People), която е мрежово-опосредстван вариант на 
P2P и A2P. През 20 век има ясна тенденция за преместване на преобладаващите форми на 
работа от първия към 2-ия, 3-ия и 4-ия формати и нарастваща разпространеност на пос-
ледните 3 формата сред психологичните интервенции. 4) Професия (вид специалисти) – 
съобразно целевите групи и пазари на услуги еволюират (сменят се или се добавят) и про-
фесиите (типа специалисти), които оказват психологични услуги – първоначално те са 
духовни лица (жреци, монаси, свещенници), след това се появяват лекарите, а през пос-
ледното столетие – психиатрите и психолозите. През последните десетилетия все по-често 
и все повече стават парапрофесионалистите и обикновените хора, минали лично и успели 
в преодоляването на специфични проблеми и постигането на конкретни техни решения. 
Родилата се през последните години тенденция, която все повече ще се усилва през 21 век 
е да се появи нов тип “специалисти”, а имено изкуствени системи от типа на сложни ком-
пютърни програми и експертни системи с вградени в тях изкуствен интелект и живот и 
способни на самоорганизация и самоусъвършенстване. 5) Администриране/организация 
на работата – наподобява формáта на работа поради това, че първите 4 етапа са почти 
същите, но ако при етапите на формáта акцентът е върху клиента, начинът му на връзка с 
психолога/зите и промените в методите на работа, то при администрирането/организация-
та на психологичната работа акцентът е върху организационите, административно-правни, 
пазарни, квалификациони, финансови и други социални аспекти. Това е особено важно за 
последните й три етапа, а имено – мястото на психологичните организации в рамките на 
културата, позицията и регламентацията на психологичната гилдия в държавата, психоло-
зите и техните организации в глобален контекст. Налице е тенденция фокусът на внима-
нието на психолозите да надхвърля непосредствените отношения с конкретните клиенти и 
да се насочва към по-общи организациони рамки. 6) Продължителност на работата – исто-
рически, през последното столетие има изразена тенденция да намалява продължител-
ността на психологичните интервенции. В началото на 20 в. тя е много дълга (години и 
дори десетилетия), по-късно тя се редуцира до месеци, после седмици, дни и дори часове. 
Сега, в началото на 21 век има възможности за още по-голямо намаляване до минути и 
дори секунди. 7) Цена (обща и за единица) на работата - общата тенденция тук е към на-
маляване на цената на психологичните интервенции за 1 индивид и покачване на общата 
цена за психологично обслужване на организациите и обществото като цяло. Последното 
се дължи на разширяване на броя на клиентите и спектъра от услуги. В сравнение с други-
те видове услуги – медицински, правни, финансови и т.н. цената на психологичните ин-
тервенции е конкурентна. Проблем по-скоро е относително малкия пазар, както в глоба-



лен мащаб, така особено в България, в частност. Психологичният пазар у нас се измерва с 
единични проценти и дори промили от споменатите по-горе пазари. Обобщавайки за мезо-
сферата на социума, можем да кажем, че има ясна тенденция през 20 век към увеличаване 
на ефективността на психологичните интервенции, което на социетарно ниво се дължи 
най-вече на вътрешните промени във формáтите и организацията на интервенциите и на 
външните промени и разширяване на типа и броя на клиенти и услугите и намаляване на 
продължителността и единичната цена на психологичните услуги.  

3. МИКРО-сферата на професията “психология”. Тук разграничаваме 7 аспекта: 
1) Тип стратегия на работа, 2) Фокус в работата, 3) Социално пространство на работата,  
4) Времева насоченост на работата, 5) Характер, 6) Дименсии отчитани в работата, 7) Влас 
тови позиции в работата. Водещ аспект е първия, а първите 3 параметъра изграждат прос-
транството на микро-сферата. 1) Тип стратегия на работа – изхождайки от нашата обща 
схема за еволюция на нивата и механизмите на регулация групираме най-общо типовете 
стратегии според видовете използвани екстремални, а именно - минимизациони, максими-
зационни, оптимизациони и еволюционни стратегии. При минимизационните стратегии се 
изхожда от интересите на външните системи и се цели извеждане на нещо отвътре навън 
от дадената система. Примери за такива стратегии в исторически план (12-19 в) са изгаря-
нето на вещици, остракирането от общността (техен фамилен еквивалент е развода, а в 
организационен - уволнението), екзорсицизъм, а в по-ново време - премахването на сим-
птома. При максимизационните стратегии пак се изхожда от интересите на външните сис-
теми и се цели въвеждане на нещо отвън навътре в дадената система. Примери за такива 
стратегии в исторически план (17-19в) са моралното лечение, хипнозата, духовното лече-
ние и развитие на индивидуално ниво, индоктринацията, възпитанието, обучението на 
семейно, групово, организационно и субкултурално ниво, религиите, идеологиите, наука-
та, пропагандата, промиването на мозъци, рекламата на социетарно и глобално ниво. При 
оптимизационните стратегии се изхожда от интересите на самата система и се цели вът-
решното й балансиране. Примери за такива стратегии през 20 в. са повечето от сега същес-
твуващите основни подходи и школи. Балансирането на психичната и телесната енергии е 
в основата на стратегиите на психоанализата, телесно-ориентираните и енергийните тера-
пии, както и на много от фамилните и груповите терапии и на редица от организацион-
ните интервенции. Балансирането на информацията, асоциациите и схемите е в основата 
на многобройните когнитивни и поведенчески подходи на индивидуално, групово, орга-
низационо и комунални нива. Балансирането на системите (индивид, семейство, организа-
ция) с тяхната микро и макро среда е задача на почти всички подходи, особено на тези, 
изповядващи системна философия. При еволюционните стратегии се цели вътрешно раз-
витие на системата (индивид, група, организация, общност) с цел по-ефективна бъдеща 
(ко)еволюция в системите, в които съществува. Примери за подобни стратегии са хума-
нистичните и трансперсоналните подходи, както и новопоявяващите се базирани на 
новите био- и компютърни технологии подходи. 2)Фокус в работата – еволюционната 
смяна на акцентите в работата през 20 в. бе от фокусиране върху проблемите през фоку-
сиране върху актуалната личност (група, организация) към фокусиране върху решенията, 
контекстите и коеволюцията. 3) Характер (източник и естество) - според нас, те са след-
ните: външно-духовни, външно-природни, вътрешно-природни, вътрешно-изкуствени, 
интерактивно-природни, интерактивно-изкуствени. 4) Социално пространство на работата 
– исторически то еволюира през следните форми – публични институции (храмове, бол-
ници, училища, затвори), частни офиси, клубове и зали за срещи, местата за месторабота и 
местоживеене, виртуално споделени места (чат, конферентна аудио или видео връзка, 
мрежови компютърни програми, групови виртуални реалности). 5) Времева насоченост на 
работата – исторически през последното столетие времевият фокус се преместваше от 
отдалеченото минало (раното детство при психоанализа) и близкото минало (когнитивни-
те подходи) през настоящето (поведенческите и експериенциалните подходи) към по-
близкото (хуманистичните) и по-далечното бъдеще (трансперсоналните подходи). Сходна 



тенденция има и на групово и организационно ниво. 6) Дименсии отчитани в работата – 
исторически, според нас, се преминават следните 5 етапа на размерност: 0D= нулева (точ-
кова) дименсионалност (има-няма явлението), 1D=едно-(линейна)дименсионалност (сте-
пен на изразеност на явлението), 2D=двумерност (двукритериално пространство - кръг, 
квадрат и др.), 3D=тримерност (трикритериално пространство–сфера, конус, куб, тор и 
др.),  4+D=4,5 и повече мерно пространство. Колкото по-многомерен е модела за психо-
логична интервенция, толкова по-точен и полезен е той като основа за все по-ефективна 
интервенция. 7) Властови позиции в работата – исторически взаимоотношенията между 
психолога и клиента в психологичната интервенция еволюират синхронно с подобни про-
цеси в социума и в професията – тоталитарни, авторитарни, договорни, демократични, 
мрежови позиции. Обобщавайки за микро-сферата на психологичната професия, можем да 
кажем, че има тенденция през 20 век към увеличаване на мерността на психологичните 
интервенции, преместване на фокуса от миналото, проблемите и ектерналността към бъде-
щето, решенията и интерналността, от духовното през естественото към изкуственото и 
постепенно демократизиране на взаимоотношенията психолог-клиент. 

III. ОБОБЩЕНА КАРТИНА на МАКРОЕВОЛЮЦИЯТА. Описаните по-горе 17 
насоки на макроеволюцията на психологичните интервенции са трудни за обхващане като 
единен, макар и многомерен процес на развитие. Затова по-долу ще се опитаме да пред-
ставим такава обобщена картина. Макроеволюцията на интервенциите е в тясна връзка 
със социо-културните особености на съответната епоха/период и с етапа в развитието на 
познанието, в частност на науката в тези епохи/периоди. Първоначално, през Средните 
векове и Ранното възраждане както източниците на психичните и другите  проблеми, така 
и интервенциите са били от външно и духовно естество, затова и водещи специалисти са 
били духовниците, а водеща стратегия – минимизационната, т.е. извеждане навън от 
системата (индивид, семейство, общност) на “лошото”. По-късно, през епохата на Просве-
щението, когато рационализма и култа към природата и знанието вземат връх източниците 
на психичните и другите проблеми, и интервенциите се възприемат като такива от външно 
и природно естество, затова и водещи специалисти стават философите, преподавателите, 
учените, а водеща стратегия – максимизационната, т.е. въвеждане отвън спрямо системата 
(индивид, семейство, общност) на подобряващо влияние – морализиране на характера, 
магнетизъм и витализм, а по-късно и хипноза, знание, духовно лечение в тялото и психи-
ката. От последната четвърт на 19 век започва собственото развитие на съвременната 
психология и психологични интервенции. В сферата на последните това става чрез пре-
плитане и обединяване на предходните рационализъм, хипнотизъм и морално-духовно 
лечение и се появява нова парадигма – вътрешно-природната. В най-ясен вид това съчета-
ване става в рания психоанализ, при който водеща стратегия става оптимизационната (в 
случая, балансираща психичните енергии на индивида). През първата половина на 20 в. се 
разширява спектъра от системи (групи, организации, общности, култури), в които се търси 
и постига подобно оптимизиране на психичните енергии. В средата на миналото столетие 
се прави поредно разширяване на обхвата, като в портфейла от психологични интервен-
ции се включва и балансиране на асоциативните и когнитивните схеми на системите,с 
които се работи – предимно индивиди и групи. Така се раждат и утвърждават поведенчес-
ките и когнитивните терапии. Стратегиите за балансиране на тялото, опита, стила на 
живот и взаимоотношенията със микро- и макро-социалната среда се утвърждават през 
втората половина на 20 в. Това е и периода на социалното съзряване на психологичните 
интервенции и превръщането им от офис-занимания на малцина специалисти в професия 
и бизнес осъществявани от няколко стотин хиляди психолози, подпомагащи живота на 
милиони хора ежегодно. Появяват се и се развиват спектър от нови формати и начини на 
организация на работата на психолозите-практици. С появата и утвърждаването първо на 
кибернетичния и системния, а после на самоорганизациония, хаотичния и мрежовия под-
ходи се повиши мерността на психологичните модели и интервенции, а като резултат от 
всички споменати иновации се намали продължителността и единичната им цената, а от 



там и практическата и социалната им ефективност. В края на 20 в. се набелязоха и някои 
нови тенденции, общият патос на които бе нарастване на прагматизма – акцент не толкова 
върху проблемите, колкото върху резултатите, стремеж към еклектизъм и интегрализъм 
на практическо ниво, едновременна работа в няколко посоки и нива с цел по-бързо и ефек-
тивно стабилизиране, балансиране и развитие на човешките системи. Акцентът в работата 
все повече се насочваше към вътрешно-изкуствените и интерактивно-природните реал-
ности и се насочваше към еволюционните стратегии, стремящи се не толкова към решава-
не на текущи проблеми, колкото инвестиране в системите на знания и умения за справяне 
с бъдещи такива.Така към края на 20 в. психологичните интервенции обхванаха на 
практика целия възможен спектър от проблеми, нива, аспекти, клиенти, услуги. Това, 
което, обаче, остана като проблем и дори се задълбочи е факта, че при това огромно раз-
нообразие от подходи и техники, конкретните психолози-практици познават и ползват все 
по-малка част. Това се превръща в сериозно препятствие пред повишаване на практичес-
ката и социалната ефективност на психологичните интервенции и утвърждаването на 
психологичната гилдия в обществото на национално и глобално ниво. 

IV. БЪДЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ. Според нас, 5 са тенденциите, които ще определят 
еволюцията на психологичните интервенции през първите десетилетия на 21 в: 1) интегра- 
тивност,  2) изкуственост, 3) дистантност, 4) масовост,  5) ефективност. Те, от своя страна, 
могат да се обединят в 2 групи:  а) вътрешни (теоретико-методологични) и б) външни (ор-
ганизационно-технологични). Вътрешните, в частност интегративните тенденции, можем 
да екстраполираме като изхождаме от някои набелязващи се тенденции в края на 20 в. – 
появата на т.н. пауър терапии, развитието на НЛП и психофармакологията. Общото между 
тях е постепенното очертаване на контурите на една интегративна, многоравнищна и мно-
гоаспектна парадигма за психологични интервенции, която ние наричаме холографско-
хиперлинкова.Основната й идея е, че между еволюционните регулативни нива в различни-
те човешки системи съществуват определени елементи на изоморфизъм, които са от типа 
на холограмата, а движението между и вътре в регулативните нива наподобява изпол-
зването на хипервръзки в Интернет. В момента се опитваме да разработим един първона-
чален ескиз на основните елементи на тази парадигма. Външните, и в частност, тенденци-
ята към дистантност, се проявявават в бурното навлизане на модерните комуникационни и 
компютърни технологии в живота като цяло и в психологията, в частност. Те, чрез изпол-
зването на виртуални реалности и системи за алтернативни реалности базирани на изкус-
твен интелект и живот, ще революционизират формите и модалностите на работа, както и 
обхвата на клиентите. На основата на тенденциите за интегративността, дистантността и 
изкуствеността ще се увеличи многократно броя и типа на клиентите, т.е. масовостта, а на 
основата на всички споменати досега тенденции ще се увеличи съществено и практическа-
та и социална  ефективност на психологичните интервенции. Така към средата на 21 в. ние 
ще имаме една доста по-различна от настоящата картина на психологията и на психоло-
гичните интервенции. Това поставя пред всички нас задачата да осмислим тенденциите в 
метаеволюцията на психологията като наука и интервенциите и да отчитаме и синхро-
низираме с тях начинът, по които осъществяваме своята практическа работа днес и утре. 
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ЦИРКУМПЛЕКСНИЯТ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИЯТА: ИСТОРИЯ, 
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ИСТОРИЯ. Появата в средата и утвърждаването в края на 20 век на циркумплексния подход (ЦП) е 
индикатор за преход на психологичните науки към един по-зрял етап в развитието си. Прави се 
анализ на познавателните и социокултурните предпоставки за появата и развитието на ЦП. 
Сравняват се етапите на психологията с тези на други науки. Представят се стъпките в развитието на 
ЦП през миналия век. 
ТЕОРИЯ.  ЦП синтезира плюсовете както на типологичния, така и на емпиричния подходи към 
обяснението на психологичните явления. Той е следващата логична стъпка в развитието на 
теоретичните модели след описателните, типологичните, емпиричнo-профилните етапи. Дават се 
основните формални аспекти на ЦП и се очертават областите на възможен бъдещ прогрес 
МЕТОДОЛОГИЯ. Циркумплексът е кръг конструиран от две ортогонални дихотомии същностни за 
дадено психично явление, т.е. той е 2D модел. Развитието на ЦП предполага, според автора, 
генерализацията му в 3-, 4-, 5D и nD циркумплекси, т.е. сфери и хиперсфери, преход от реални към 
комплексни и хиперчисла, от стандартната към хиперкомплексната алгебра, от точково-линейната 
към кръговата и сферичната статистика и визуализации. 
ПРИЛОЖЕНИЯ. До момента ЦП е използван в над 40 области на психологията – от психология на 
личността, семейството, групите, организациите, обучението, решаването на задачи до психология на 
професиите, междуличностни отношения, психопатология и др.  Дават се приложения на автора в 
армията.  
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HISTORY. The advent in mid-century and development at the end of 20th century of the Circumplex 
Approach (CA) is an indicator for transition of the psychology to a more mature stage of its evolution. The 
cognitive and socio-cultural premises for appearance and development of the CA are analyzed. A comparison 
of the evolution of psychology and other sciences is made. The main steps of development of the CA in last 
century are presented. 
THEORY. The CA combined the pluses of both typological and empirical approaches to psychology. The CA 
is the next logical step in the development of the theoretical models in psychology after descriptive, 
typological and empirical ones. Main formal aspects and possible lines of future evolution of the CA are 
presented.  
METHODOLOGY. The circumplex is a circle that is constructed by two orthogonal dichotomies essential for 
specific psychological phenomena, i.e. it is 2D model. In author’s opinion the development of the CA requires 
its generalization to 3, 4 and nD circumplexes, i.e. spheres and hyperspheres, a transition from real to 
complex and hypercomplex numbers, from standard to hypercomplex algebras, from point-line to circular 
and spherical statistics and visualization methods. 
APPLICATIONS. Till present the CA is employed in more than 40 domains of psychology – from 
personality, family, group, organizational psychology to cognitive, interpersonal, vocational psychology, 
mental health and so. The author’s applications of the CA to military context are presented.  
 
 

I. ИСТОРИЯ. Както често се пише за самата психология, така и за циркумплексният 
подход в нея може да се каже, че той има дълго минало и кратка история. Макар, че мета-
форите и образите свързани с кръга се ползват в най-различни култури от няколко хи-
лядолетия, то писаната му история в по-широк смисъл е едва на половин век, а този под-
ход стана популярен едва от последното десетилетие на 20 век. Ако се абстрахираме от 
образите (напр. мандали) и ритуалите (седящи или танцуващи в определен порядък в кръг 
хора), популярни поне от десет хиляди години, то за първи път за пред- и прото-научни 
цели кръгът се използва от вавилонските жреци за наблюдение,описание,обяснение и про-



гнозиране на различни събития и явления в живота на тогавашното (от преди 3500 г.) об-
щество. Едно от многобройните приложения на кръга е въвеждането на 12-те астрономич-
но-астрологични зодии, в рамките на които се разграничават 4 основни елемента, всеки в 
3 възможни състояния, за които се е смятало, че влияят по специфичен върху характера и 
поведението на хората, т.е. имаме един от първите опити за психологична типология. По-
късно древните гърци и римляни, вземат от вавилонската астрология идеята за 4-те основ-
ни типа, но значително я опростяват, като отпада и кръговата подредба на 12-те психоло-
гични типа.Тази типология просъществува и до днес. Подобни кръгови системи съществу- 
ват и в други култури – 5-елементни в китайската и индийската култури, 9-елементна 
(енеаграмна) в ислямската култура. Паралелно с тези типологични системи, от древни вре-
мена съществува и идеята, че много неща в природата, обществото и самия човек са по-
лярни (земя-небе, светлина-тъмнина, мъжко-женско, млади-стари, божествено-светско, 
бог-дявол, добро-зло, ляво-дясно, тяло-дух и т.н.). Тези дихотомии и полярности особено 
се засилиха и наложиха в европейската култура в края на средновековието и началото на 
ренесанса. През последните 3-4 столетия се повиха редица интуитивни психологични ти-
пологии, основайки се първо на характера и социалното поведение, а след това и на тяло-
то. Те обаче, като цяло, не се основават на някаква система на взаимни връзки, а по скоро 
се изброяват известен брой характери, които са еднопорядкови, т.е. са разпололожени на 
номинална скала. В края на 19 в. В.Вундт предлага една своя систематизация на 4-те ос-
новни характера като ги разполага като 4 квадранта в едно 2-мерно пространство, едната 
ос на което е възбудимост (активност-пасивност), а другата ос е променливост (стабил-
ност-нестабилност). През първата третина на 20 в. се появяват няколко десетки подобни 2- 
или 3-мерни типологични модели, но тук ще спомена само 2, които се ползват и понасто-
ящем: 3-мерният биполярен модел на Юнг (1921), от който следват 16 типа и моделът на 
Уйлям Марстон (1928), популярен днес като DISC-модел. Втората третина на 20 в. бе 
период на поява и масовизиране на емпирично-статистически подходи, които в своята съ-
щност се основават на теория на чертите, а философски и методически на един атомарно-
механистичен възглед за човека, личността и поведението. Бе необходим над половин век, 
няколо стотин хиляди изследвания от хиляди психолози със стотици променливи и мили-
они изследвани лица от десетки култури за да стане ясно, че зад това привидно мноогооб-
разие, всъщност се крият по-прости структури, които имат системен характер.  

Макар, че през целия 20 век много психолози са акцентирали на вътрешната цялост 
на психологичните явления от различни нива и области, първият реален пробив в тази об-
ласт направиха психолозите от интерперсоналното направление в САЩ през 50-те години, 
в лицето най-вече на моела на Т.Лири, известна днес като интерперсонален циркумплекс 
(междуличностен кръг). Основавайки се, от една страна, на теорията на Х.Съливан за дву-
посочните взаимодействия в междуличностните отношения и неговата теорема за реци-
прочните емоции и комплементарните поведения, а от друга, на практическа работа с ок. 
5000 пациенти, предимно в групов контекст, екипът на Лири достига в средата на 50-те г. 
до теория и методика за интерперсоналния циркумплекс. По същото време (1954) този 
термин се въвежда от Л.Гутман в математическите изследвания обслужващи психологи-
ята. През следващите няколко десетилетия, макар и бавно, но явно и сигурно започва едно 
все по-засилващо се внимание към циркумплексните модели в различни области на психо-
логията – от биологичните и когнитивните, през личностните и междуличностните, до се-
мейните, груповите, организационните и социетарните. През 90-те години на 20 век стана 
познавателното институционализиране на този подход чрез специализирани броеве на 
списания, симпозиуми, както и чрез няколо книги, най-значимата от които е сборникът 
“Циркумплексни модели на личността и емоциите” (1997). Така, към началото на 21 век 
почти няма област на научната и практическата психологии, в които да не се използват 
циркумплексни модели.  



II. ТЕОРИЯ. На какво се дължи нарастващата популярност на циркумплексния под- 
ход (ЦП) ?  Ще се опитам по-долу накратко да я обясня като набележа познавателно-
методологичните, социо-културните и практическите предпоставки и особености на ЦП.  

   1. ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ. С развитието на психологията през 20 
век, все по-ясно ставаше, че реално доминиращите и масово използвани модели имат пар-
циален, атомарен, механистичен характер, което все повече не съответства на цялостния, 
организмичен, системен характер на психичните явления, които изследват или които се 
опитват да променят психолозите.Това е валидно за теориите, експерименталните пара-
дигми, математико-статистическите методи, практическите интервенции. До появата на 
ЦП имаше два големи вида модели – 1) типологични (умозрително-интуитивно-теоре-
тични) и 2) емпирични (експериментални, обсервационни, практически). Всеки от тях има 
своите плюсове и минуси. ЦП има това предимство и пред двата класа модели, че синте-
зира и интегрира в едно цяло плюсовете както на типологичния (логичност, системност), 
така и на емпиричния (доказана връзка с реалността) подходи към описанието, обяснени-
ето и въздействието на психологичните явления. Той е следващата логична стъпка в раз-
витието на научните модели след описателните, дихотомните, типологичните, емпирични-
те и многопрофилните етапи. Базиран на циркумплекси модел е минимално възможната 
системна единица за анализ на психичните явления като системни такива. Концептуално и 
логически той превъзхожда моделите основаващи се на умозрителни теоретични схеми 
или на емпирични конфигурация от елементи. Основавайки се на вътрешните и външните 
особености и логика на циркумплекса, за които ще стане дума по-нататък, той позволява 
генерирането на поредица от логически обосновани и емпирично проверими връзки и хи-
потези между елементите на циркумплекса в целия спектър от психологични изследвания 
и практически интервенции. Позволява също бърз и широк пренос на обяснителни схеми 
от циркумплесни модели в едни области на психологията към много и различни други об-
ласти. Това рязко ускорява научния прогрес в психологията и я доближава непосрествено 
до природните и точните науки като физика, химия, биология, т.е. психологията на широк 
фронт, само за няколко десетилетия може успешно да премине границата деляща т.н. 
“софт” науки от “хард” науките. Чрез циркумплесните модели, които са дву-дименсионал-
ни (2D) модели, се отключва възможността за много по-сложни многомерни (3D, 4D, 5D, 
nD модели), които са както по-адекватни на психологичните явления, така и позволяват 
по-широки интеграции между различни сфери и нива на психичните реалности. 

2. СОЦИО-КУЛТУРНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ. Макар и да 
става все по-широк спектъра и по-голям обема на работа на психолозите, през последните 
десетилетия те се изправят пред следния познавателен и практически парадокс – въпреки 
че рязко се увеличи броя психологични изследвания (те вече са милиони), става все по-
трудно те да се обхванат и разберат и все по-нефективна е практическата работа. Новите и 
полезните идеи все по-често се появяват случайно или идват от хора извън психологията. 
Основната причина е в това, че в психологията доминират парадигми и модели, кото са 
парциални, атомарни и механични, което влиза в все по-голямо противоречие със систем-
ния и взаимообвързан като нива и сфери характер на реалните психологични явления. 
Решението на този парадокс е в това да се създадат и използват широко системни модели, 
форма на които са циркумплексните модели. Това е съзвучно с професионалния и общес-
твен интерес от лесно разбираеми, бързи и ефективни модели, които да са основа за бързо 
и лесно прогнозиране. Става дума за остра необходимост както при изследвания, така и 
при практически действия. Тази тенденция е съзвучна с общосоциалните и глобални про-
мени, които изискват бързи и ефективни модели и технологии, отчитащи нарастващата 
сложност и обвързаност на все повече нива и аспекти в живота на индивидите, групите, 
семействата, организациите и културите. Тези модели позволяват също широко използва-
не на компютърно, в т.ч. и уеб-базирано моделиране и симулиране на психичните явления 
от най-различни области и нива, както поотделно, така и съвместно. 



 3. ЦИРКУМПЛЕКСНИТЕ МОДЕЛИ – ПО-ЗРЯЛ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА 
ПСИХОЛОГИЯТА. С циркумплексните модели може да започне масовото използване на 
относително прости и ясни системни теоретико-емпирични модели, които водят до логич-
ни, лесно прогнозируеми закономерности и емпирично проверяеми резултати. Те са израз 
на поредния етап в познавателната еволюция на науката и психологията в частност. Пър-
вият етап е този на точковата, нулева дименсионалност (0D) - това е моментът, в който се 
открива наличието (т.е. има=1, няма=0) на дадено явление. Тук влизат и моделите, при 
които психологичните явления само качествено се изброяват или описват, без да се отчита 
количествено интензитета им. Този етап в психологията продължава до средата и дори 
края на 19 в. Следващият етап е този на линеарните, едно-дименсионални (1D) зависимос-
ти, когато в рамките на дадена едно- или двуполюсна характеристика се търси нейната ко-
личествена изразеност (напр. IQ, E, N и т.н.). Този етап бе господстващ през първата поло-
вина на 20 век. Третият етап е на дву-дименсионалните (2D) модели.  Той има 3 подетапа.   
а) емпирирични профили (напр. профил по MMPI, NEO, Уекслър или по който и да е друг 
многопрофилен тест, както и т.н. фасет-модели, които са последния напън на моделите от 
този подетап, опитващи се да представят в двумерна плосткост многомерни и много-
аспектни реалности),  б) типологично-емпирични модели (напр. DISC), които се основават 
на 4 квадранта,  в) циркумплексни модели (напр. на Лири, Олсън, Ръсел), които се основа- 
ват на кръговото представяне. Тези три подетапа се редуваха приблизително през 25 годи-
ни от 1940 до 1990 г. Според нас, циркумплексните модели ще (о)станат доминиращи през 
следващите 10-20 години. Постепенно те ще се допълват и изместват през първата четвърт 
на 21 век от сферични, конусни, торови, кубични и други подобни три-мерни (3D) модели 
(напр. PAD-модела на Мехрабиян, PGI-модела на Трейси, кубичния модел на Хамънд). 
След това ще дойде редът на много-мерните модели (nD), които са най-адекватни на ком-
плексните психологични реалности и взаимодействия. Полезността и зрелостта на ЦП е в 
това, че чрез него психологията прави решителната крачка от атомарно-механистичните и 
парциализирани модели, които все още доминират изследванията и практиката към сис-
темните, организмичните модели, които позволяват описване на живата психична реал-
ност в нейната взаимна обвързаност, самоорганизация и коеволюция. 
  Една от посоките на развитие на психологията е че ЦП позволява нейното все по-
голямо математизиране и използване във все по-голяма степен на възможностите на мате-
матиката, логиката и информатиката, в т.ч. и изкуствения интелект и живот за компютър-
но моделиране и симулиране на всевъзможни психологични патерни. Това, заедно с бази-
раните на ЦП 3D, 4D и nD модели, ще позволи психологията да навлезе в период, който я 
превръща в “хард” наука, т.е през първата половина на 21 век тя ще осъществи преход 
аналогичен на прехода направен от математиката след Евклид, физиката след Нютон и Га-
лилей, химията след Менделеев, биологията след появата на клетъчните, еволюционните и 
гените теории. Все още много от психологичните модели са силно спекулативни, както 
преди много време са били геоцентричната система на Птоломей, флогистона и топлорода 
в химията, етера във физиката, витализма в биологията, а в собствената история на психо-
логията са били теориите за 4-те течности на индивидите, за обладаването от демони за 
психичните болести, за животинския магнетизъм при хипнозата и т.н. Една от целите на 
ЦП е да доближава все повече използваните в психологията теоретични конструкти до 
реалността на психологичните явления. Това ще позволи разширяването на областите на 
приложение, както и значително по-висока ефективност и обществен престиж на психоло-
гията и психолозите. 

4.ОЧЕРТАВАЩИ СЕ ОБЛАСТИ НА ПРОГРЕС НА ЦП.Най-общо,можем да гру-
пираме областите на приложение на ЦП на индивидуално,междуличностно,системно ниво 

   На индивидуално ниво, перспективни са изследванията в областта на биологич-
ните основания на психиката чрез създаване на циркумплексни модели на основните мо-
зъчни, биохимични, психофизиологични и енергийни процеси и явления. Също така моде-
ли на емоционалните процеси (от типа на афективния циркумплекс на Ръсел), темпера-



мента (от типа на модела PEN на Айзенк и модификацията му от Грей), перцепцията (от 
типа на цветовия и аудио циркумплекси), паметта (от типа на циркумплексния модел за 
спомените), задачното поведение, стреса, здравето, копинга и други. Общото между тези 
модели може да се търси в това, че те най-вероятно ще се конституират от 2 ортогонални 
дименсии – едната описваща процесуалните аспекти (сила, интензивност, активност, енер-
гия и т.н.), а другата описваща съдържателните аспекти (знак, субективно значение, вален-
тност и т.н.). Конкретните дименсии ще зависят и определят от конкретните психични 
реалности. Ако те са в тясна връзка с определени вътрешни или външни явления и ситуа-
ции, то, ако се остане в двумерното решение (2D), ще се наблюдават деформиращи цир-
кумплекса влияния. Ако те са силни, ще е по-добре да се премине към по-висока размер-
ност на конструираните модели – 3-, 4-, 5-мерни (3D, 4D, 5D и т.н.).  
     На междуличностно ниво, перспективни, според мен, ще са изследванията, кои-
то от една страна, са в областта не на общите, а на максимално специфичните аспекти на 
разнообразните човешките взаимоотношения, а от друга на взаимодействието на двама 
или повече души в най-разнообразни конкретни ситуации и контексти и за все по-дълги 
периоди. Примери за първото са, например, циркумплексни модели на конкретни видове 
социална подкрепа или социални сравнявания при конкретни професионални, културални, 
възрастови и др. групи. Примери са второто са циркумплексни модели на повтарящи се 
като механизми взаимодействия (от типа на “игрите” в транзакционалния анализ), или 
като повтарящи се за по-кратки или по-дълги времеви периоди стратегии (от типа на 
“сценариите” в транзакционалния анализ). Характерно за междуличностното ниво е това, 
че отбелязаните по-горе две конституиращи циркумплекса ортогонални дименсии (проце-
суална и съдържателна) няма да са достатъчни. Най-често те ще се допълват от трети ди-
менсии като, например, статусно-ролевите взаимоотношения между участниците в между-
личностното взаимодействие. Ще бъдат необходими вероятно и дименсии описващи ха-
рактерни ситуации и контексти на взаимоотношения.   
     На системно ниво (група, семейство, организация, общност, култура, общес-
тво, глобален свят), перспективни, според мен, щe са изследванията, които, от една стра-
на, ще отчитат спецификата на дадени конкретни видове вътрешна структура и взаимоот-
ношения или специфични ситуации и контексти, и от друга, ще са насочени към взаимна-
та обвързаност било по-хоризонтала, било по вертикала на участващите в дадената систе-
ма съставни част (от индивидите в малката група до правителствата и мултинационалните 
корпорации в глобален контекст). Конституиращи дименсии на това ниво най-често ще са 
две – едната характеризираща някакъв важен за дадения циркумплексен модел вътрешен 
аспект (напр. кохезия или фокус), а другата – външен аспект (напр. пластичност или ста-
билност). Резултиращите променливи най-често вероятно ще бъдат производителност, 
ефективност, развитие, адаптация, оцеляване. 
 5. ФОРМАЛНИ АСПЕКТИ. В анализът на специфичните особености на циркум- 
плексните модели могат да се набележат следните особености: 
      а) Комплементарност. Ако циркумплексното разпределение на дадени психо-
логични характеристики ни дава един статичен аспект на нещата, то чрез принципът на 
комплементарността се задават някои от характеристиките на динамичното взаимодей-
ствие между тези характеристики.Най-общо от него следват два феномена:единият е реци- 
прочно взаимодействие по вертикалната ос, т.е. ако се инициира активност от единия по-
люс на вертикалната дименсия, то тя поражда противоположно по знак ответно действие 
от другия й полюс. Вторият феномен е т.н. положителна комплементарност, изразяваща се 
в генериране на аналогично по знак действие, ако се активира единият от двата полюса на 
хоризонталната ос на даден циркумплексен модел. Комплементарността е задълбочено из-
следвана в интерперсоналната сфера и значително по-слабо в други области. Откритието 
на този ефект дължим на екипа на Т.Лири през 50-те г. Установени са някои отклонения 
от посочените по-горе закономерности дължащи се на появата на допълнителни фактори – 
силата на активиране на единият от полюсите, вида и силата на контекста, честотата и 



продължителността на взаимодействие между страните в интеракцията и т.н.    
      б) Диагонални ефекти. Двете конституиращи циркумплекса оси (дименсии) – 
вертикалната и хоризонталната могат да се разглеждат като стилообразуващи, докато диа-
гоналните оси най-често са типични за проблемни, конфликтни, дефицитарни характерис-
тики. Обикновено те са изместени на 45° спрямо стилообразуващите две оси. За да поясня 
този ефект ще дам за пример циркумплексния модел на темперамента на Х.Айзенк (извес-
тен още като PEN-модел). Двете ортогонални оси са E (екстраверсия-интроверсия, арау-
зал) и N (емоционална стабилност-нестабилност), съответстват на дадения по-горе общ 
модел за наличието на две оси – процесуална и съдържателна. В модификацията на PEN-
модела извършена от Дж.Грей се постулира и емпирично доказва наличето на още 2 ди-
менсии – тревожност и импулсивност, които са завъртени на 45° вдясно, съответно от 
осите E и N. Подобни феномени са установени също при афективния и при интерперсо-
налния циркумплекси. Според нас, подобни диагонални ефекти следва да се очакват при 
всички видове циркумплекси. Основаваме своята прогноза на аргументите на Дж.Хамънд, 
които той представя за диагоналите при квадратни и кубични психологични модели.  
      в) Геометрични вариации. Циркумплексният модел, по определение, се осно-
вава на кръг. В повечето изследвания с големи извадки от хомогенен тип ние емпирично 
наистина получаваме близки до кръгови конфигурации на данните.В общия случай, обаче,  
бихме могли да говорим за кръга, циркумплекса като за идеален модел. В реалността, осо-
бено с намаляване на извадките и на индивидуално ниво, както и наличието на силно дей- 
стващи трети и повече фактори извън двете конституиращи циркумплекса дименсии ще 
получаваме отклонения от кръговата форма. Те могат да придобиват различен вид – 
сплескани хоризонтално, вертикално или диагонално елипси, детелиноподобен квадрипед, 
в случая когато имаме силно изразено действие на диагоналните характеристики. При оп-
ределени обстоятелства, кръгът може да се трансформира в линия, триъгълник, пирамида, 
конус, цилиндър, сфера, тор, странен атрактор и други геометрични и топологични обекти 
от елементарната, фракталната и хипергеометрията. В този случай кръгът може да се раз-
глежда като нормативен модел, а останалите – като конкретни дескриптивни вариации. 
Използването на подобна геометризация и математизация ще ни даде възможност да екс- 
плоатираме широко наличните в различните клонове на математиката знания и закономер- 
ности и да ги прилагаме към циркумплексните модели. В общия случай това ще има еври- 
стична стойност и ще спести излишни, и понякога хаотични емпирични търсения, с какви- 
то, за съжаление, е пълна специализираната литература. По подобие на аналогиите с мате- 
матически модели, могат широо да се ползват и аналогии от физиката (напр. от теориите 
на елементарните частици и фундаменталните сили, на струните, които на практика са  
практически реализации на по-общи формално-математични модели), от химията (напр. 
периодичния закон, неравновесната термодинамика), от биологията (напр. самоорганиза-
цията на биохимичните, биоенергетичните и невронни цикли, мрежи и екологичните сис-
теми). Това ще позволи да се направи бързо движение в областта на ЦП на основата на 
аналогии взети от математиката и природните науки, където те имат доказана ефективност 

III. МЕТОДОЛОГИЯ. Класическият циркумплекс е кръг конструиран от две орто-
гонални дихотомии, същностни за дадено психично явление, т.е. той е 2D модел.Подбора 
и съдържанието на тези дихотомии е работа на психолозите, докато формалните аспекти 
на кръга са обект повече на математиците. Тук ще разгледаме накратко някои от формал-
ните и методологични аспекти на циркумплекса (кръга). 

Както вече стана дума въвеждането на термина “циркумплекс” и разработването му 
се прави от Л.Гутман през 1954г., който го разглежда като частен вариант на общия мате-
матически обект “радекс” в контекста на често срещаните видове данни. За разлика от мо-
дела на Търстоун (1947) за простите структури, където дадена психологична характерис-
тика може да е част от един и само от един фактор (тук виждаме ясно как се проявява ато-
марно-механистичения  възглед за психичните явления), то при циркумплекса минимал-
ното изискване е променливите да са взаимосвързани, т.е. дадена психологична характе-



ристика е част едновременно от поне два и само фактора. Гутман определя математически 
циркумплекса като корелационна матрица имаща кръгов характер.  

Наред с кръговостта на корелационната матрица друга особеност на циркумплекса е 
и разнообразието от видове числа, чрез които могат да се описват неговите състояния и 
взаимодействия. Най-традиционото описание е чрез реални числа в декартовата система в 
рамките на кръга. Друго възможно описание е чрез тригонометрични променливи (sin, cos,  
градуси,тангенси и др.).Трето възможно описание е чрез вектори и съответно векторна ал-
гебра. Четвърто възможно описание е чрез комплексни числа.При естественото обобщава- 
не на 2D циркумплекса до 3-, 4- и nD обекти (сфера, тор, хиперсфера и т.н.) може да се из- 
ползва и пето описание чрез т.н. хиперчисла – кватерниони Q (за 4-мерно пространство, 
т.е. 3-те пространствени оси и времето в реалния свят), октониони O (за 8-мерно простран-
ство, сентениони S (за 16-мерно пространство). Особеността и полезността на хиперчисла-
та е в това, че с нарастване на размерността – на 4,8,16 измерения, те последователно 
губят свойствата на познатите ни реални числа - комутативност (при Q), асоциативност 
(при O), алтернативност (при S). Тези им особености ги правят особено подходящи за опи- 
сание на организмични реалности, каквито са психичните. Друга тяхна положителна осо-
беност, че са много удобни и ефективни при извършване на обемни компютърни изчисле-
ния на обекти, които съществуват и функционират в многомерни пространства, т.е. могат 
да се използват при динамично компютърно моделиране в реално време на психологични 
взаимодействия и развития. Това ще помогне много и за визуализацията на тези процеси. 
Особена тема е статистиката, и по-точно тази която в момента доминира 99% от психо-
логичните изследвания. По своята същност тя е точково-линейна, т.е. е подходяща за опи-
сание на атомарно-механистични обекти. Използването й при организмични, многомерни, 
нелинейни, самоорганизиращи се и коеволюиращи във времето и пространството явления, 
каквито са в своето мнозинство психологичните явления, води до радикално опростяване, 
деформиране и загуба на същностно- и системно-образуващи характеристики на тези 
явления.Тази статистика е удобна за ползване,но е недостатъчно адекватна и дори невярна 
за описване, обяснение и прогнозиране на голяма част от психологичните явления. Това 
налага използването и създаването на други статистики, които да отчитат системните и са-
моорганизационните особености на психичните реалности. Една първа стъпка в тази посо-
ка, своеобразен мост между традиционната и организмичната статистика, е статистиката 
използвана при кръгови обекти - напр. компютърните програми CIRC_STRUC (Екшън, 
Ривил, 2004), CIRCUM (Браун, 1992), MULTICOR (Стайгер, 1979) и др. за откриване и 
доказване на циркумплексност на психологичните данни и явления. При сферични обекти 
могат да се ползват компютърни програми от стереохимията, геодезията и географията.  

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ.   Ако през третата четвърт на 20 век ЦП бе по-скоро екзотика, 
то днес, в началото на 21 в. той е широко разпространен. До момента ЦП е използван в 
над 40 области на психологията. Тук, поради липса на място, дори нямаме възможност 
само да ги изброим. И все пак ще споменем най-популярните циркумплексни модели - на 
Дж.Ръсел за емоциите (1980), на Х.Айзенк за темперамента (1969), на Дж.МакГрат за задачите 
(1984), на Д.Предигер, базиран на хексагона на Холанд (1982), за професионалните интереси, на 
Д.Олсън за семействата (1979), на Д.Колб за стиловете на учене (1979), на Р.Кук и Кл.Лафърти за 
организационната култура (1983), на Ш.Шварц за ценностите (1992), на Т.Милън за личностните 
разстройства (1987), на Л.Голдберг (1992) за 5-факторния модел на личността много други кон-
кретни модели. Тези модели обхващат всички по-значими сфери, с които се занимава пси-
хологията – на индивидуално ниво – биологичните, емоционалните, когнитивните и пове-
денческите аспекти, на междуличностно ниво – повечето значими социални взаимодей-
ствия – задачи, социални сравнения, подкрепа, интимни отношения, агресия и др., на сис-
темно ниво - явленията и процесите на ниво семейство, група, организация, култура, поли-
тика и т.н. Най-голям интерес за нас тук представлява моделът AB5C на Голдбър и колеги. 
Чрез него се прави циркумплексна реконцептуализация на 5-факторния модел за личност-
та.Това става като се постулира многомерно пространство, в което взаимните комбинации 
по двойки между всичките 5-те фактора образуват 10 циркумплекси. Емпиричните изслед-



вания показват адекватността на тази реконцептуализация. Чрез това се поставя началото 
на процес на циркумплексизация на редица съществуващи в психологията модели. Това 
ще позволи масивна интеграция в общи модели на редица нива и области при психичните 
реалности, за които досега се правеха отделни модели, или не се разглеждаха като свърза-
ни. Това ще повиши рязко вътрешната консистентност и социалната ефективност на пси-
хологичните модели, теории, изследвания и практическа дейност. 

Изхождайки от споменатите по-горе в настоящия доклад тенденции свързани с ЦП,  
авторът, от своя страна, положи усилия за прилагане към условията на българската армия 
на неговите възможности. Направеното досега не много. През първата половина на това 
десетилетие се овладяваха концептуалните, методологичните и емпиричните особености 
на ЦП, както и се правеше емпирична и статистическа верификация за циркумплексност 
на съществуващи емпирични данни. През 2004г. се апробираше възможността за приложе- 
жение на ЦП към военното лидерство и се разработи циркумплексен модел на професио- 
налните компететности на офицерите за целите на нова система за атестиране на кадрови- 
те военнослужещи. През 2004 г. започна и разработване на мултифункционален армейски 
тест, който се основава на идеите на AB5C. Целта е на основата на 10-тина добре подбра-
ни биполярни ортогонални дименсии да се получат няколко десетки циркумплекса, всеки 
от които всъщност е теория за дадени психични явления. Така може да се получи доста-
тъчно многомерна и системна информация за най-вжните страни на индивида, която ин-
формация в своята цялост да бъде системна и да отразява организмичния характер на ин-
дивида. Тя може да се ползва, както цялата, така и само отделни циркумплекси, според 
конкретните нужди и задачи, за подпомагането на които е нужна информация. 
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КАРИЕРАТА В ЖИЗНЕНИТЕ СТРАТЕГИИ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ 
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Статията е посветена на проучване на някои от основните теоретични принципи на взаимовръзката 
между кариерната насоченост и жизнените стратегии. Акцентът е поставен върху осмисляне на 
съответствието между предпочитаната котва на кариерата и жизнената стратегия. Разбирането на 
визираните феномени позволява съпоставяне на индивидуалните предпочитания и организационните 
потребности в полицията.  
Основната цел на настоящото изследване е проучване и анализиране на възможностите за 
приложение на модела за котви на кариерата в полицейската организация. Методологичната основа е 
теорията на Едгар Шейн за котвите на кариерното развитие. В изследването участват 300 служители 
на МВР. Използвана е адаптирана за български условия версия на Въпросника за кариерна 
ориентация. Представени са резултати и изводи относно възможностите за управление на кариерното 
развитие. В процеса на анализиране на аспектите на темата се налагат два основни извода – за 
необходимостта от изследване в сферата на кариерата за полицейски служители и за приложимостта 
на този въпросник в хода на планиране на кариерата, развитието, обучението и консултирането.  
Ключови думи: котви на кариерата, жизнени стратегии, въпросник за кариерна ориентация 

 
The article gains an insight into some of the theoretical principles of the relationship between career 
orientation and living strategies. The emphasis is placed on identifying the correspondence between the 
preferred career anchor and the living strategy. Gaining un understanding of these factors permits to 
compare the individual preferences with the organizational needs in the police organization.  
Based on the theoretical findings the main objective of the present study is to investigate the possibilities to 
apply the career anchor model when studying the police organization. The research is methodologically based 
on Edgar Schein’s theory of career anchors. The sample includes 300 employees who are currently working 
in the Ministry of Interior in Bulgaria. In the study is used Bulgarian adapted version of The Career 
Orientations Inventory (COI). The paper presents the results of the study along with a discussion of some 
implications for management of career development. The author highlights the importance of two main 
factors - the necessity to investigate the career problems of police officers and the application of the 
questionnaire when it comes to career planning, as well as for the internal processes of personnel 
development, coaching and consulting.  
Keywords: career anchors, living strategy, police organization, Career Orientations Inventory  
 
 
 Проблемът за психологичните аспекти на полицейската дейност все по-трайно 
надхвърля границите на тясно специализираните източници и присъства не само в 
психологичната литература, но и в обществения живот. Интересът към темата за 
кариерното развитие и жизнените стратегии на служителите в МВР е продиктуван от 
нарастващите предизвикателства, пред които се изправя съвременната полицията в 
процеса на осъществяване на реформи.  Изследването и анализирането на кариерната 
ориентация на служителите в МВР е процес от ключово значение за успешното 
подпомагане и усъвършенстване на цялата професионална дейност. Кариерната 
насоченост визира един от емблематичните компоненти за осмисляне не само на 
организационното функциониране, но и на индивидуалните жизнени стратегии.  
  
 Кариерата и жизнената стратегия на личността са взаимосвързани конструкти, 
които в хода на онтогенезата се развиват и допълват, формирайки личностния инегритет. 
Терминът “котва на кариерата” е въведен от американския учен Едгар Шейн през 60-те 
години на ХХ век за означаване на устойчивите предпочитания към типа работа и към 
стила на извършването й [15]. Котвата на кариерата визира областта на особена важност 
за личността и е израз на ценностите, потребностите, мотивите, личностните 
характеристики, осмисления житейски опит и др.  Съставните компоненти на 
кариерната котва са три - способностите на личността, базисните ценности и 
произтичащите потребности и мотиви, отнасящи се към кариерата.  



  

 Кариерната котва се обособява като резултат от взаимодействието между 
личностните характеристики и условията на трудовата среда, т.е. тя се развива и 
установява в процеса на работа, а не е предпоставка за избор на определена професия. Е. 
Шейн определя кариерната котва като константна величина, т.е. след формирането си 
тя остава непроменена в хода на кариерното развитие на личността (оттук и метафората за 
“котва”).  
 В теорията на Е. Шейн се откриват осем различни котви на кариерното развитие, 
чрез които се описват предпочитанията на  хората, а не типа работа [18, 19]. В такъв 
аспект хора с различни кариерни котви могат да изпълняват една и съща длъжност, но по 
различен начин, поради  своеобразни причини и с оглед на специфични цели. C. Evans 
предлага оригинален поглед за осмисляне на кариерните котви, описвайки ги чрез онова, 
от което представителите на всеки тип няма да се откажат, независимо от особеностите на 
работата си [14].   
 Техническа и функционална компетентност - способността да се прилагат и 
развиват непрекъснато уменията в дадена област;  
 Обща управленска компетентност - възможността за управление на хората в 
организацията за постигане на резултати.    
 Автономия и независимост - желанието за свобода при определяне на задачите и 
дейностите.  
 Сигурност и стабилност - възможността за  финансова сигурност и сигурност в 
работата.  
 Творческо предприемачество - предизвикателството за създаване и развиване на 
собствено начинание.   
 Посветеност на кауза - способността да се постига нещо в полза на другите.  
 Чисто предизвикателство - възможността да се постига привидно невъзможното.   
 Стил на живот - хармоничен баланс между личните, семейните и трудови 
потребности.   
 
 Изборът на кариерен път до голяма степен се обяславя от същността на жизнената 
стратегия на личността. Стандартите за жизнени стратегии са тясно свързани със 
стандартите за кариера, регламентирани от организацията, в която функционира система 
за професионална кариера (длъжностна йерархия, характеристики, изисквания и др.). 
Включването на кариерата в жизнената стратегия на личността е продиктувано от 
ключовата роля на целите и мотивацията, които са емблематично значещи и за двата 
конструкта [3]. “Кариерата свежда интересите на организацията до жизнените стратегии 
на индивида” [пак там]. В този смисъл познаването на преобладаващия тип кариерна 
насоченост е необходимо условие за съгласуваност и консистентност между аспектите на 
жизнената стратегия на личността.  
 В качеството си на относително устойчива категория, визираща взаимодействието 
на личността със заобикалящата я социална среда, жизнената стратегия е основа в 
личностните ориентации на индивида.  
 Жизнената стратегия може да бъде осмислена и посредством проучване на 
същността, и спецификата на предпочитаната кариерна котва. В такъв смисъл възниква 
идеята за настоящото изследване, в което се анализират особеностите на кариерната 
ориентация на служители на МВР.   
 
Цели на изследването 
 
 В контекста на така обоснованата идея на изследването се обособяват 
специфичните цели, въз основа на които се реализира проектът и се интерпретират 
получените резултати. Основните цели на изследването са: 



  

(1) Адаптиране на Въпросника за кариерна ориентация в български условия за полицейски 
служители 
(2) Проучване и анализиране на котвите на кариерното развитие сред служители на МВР  
(3) Извеждане на заключения за разпределението на котвите на кариерата, в зависимост от 
типа служба в МВР и йерархичния ранг на служителите 
 
Хипотези  
 Въз основа на литературен обзор [6, 14, 15] и данни от емпирични изследвания [8, 
9, 11] се допуска, наличието на значими различия в предпочитаните котви на 
кариерата сред представителите на различни служби в МВР, в зависимост от вида 
на службаат, в която работят. Основанията за подобно допускане се базират на 
нееднородния характер на работата на служителите от различните направления на 
дейност.  
 Втората хипотеза се отнася до предположението за наличието на 
статистически значима разлика в предпочитаните кариерни котви от курсантите 
и действащите служители (офицери и пожарникари).  

Според постулатите в теорията на Е. Шейн котвата на кариерата се установява 
окончателно едва в трудовия процес, като резултат от взаимодействието на личностните 
особености (способности, ценности, потребности и мотиви) и условията на работната 
среда [17, 20]. В такъв аспект за котвата на кариерата не може да се мисли като за 
катализатор при първоначалния избор на професия.   
    
Участници в изследването 
  
 В изследването взеха участие 300 служители на МВР, разпределени по равно в три 
групи - курсанти в Академията на МВР, полицейски служители (офицери) и пожарникари. 
Всички изследвани лица са мъже на възраст между 20 и 50 години (средна възраст - 30 г.; 
стандартно отклонение = 6,36).    
 
 
 
Методи и процедура 
 
 За провеждане на изследването е използвана българска адаптация на въпросника 
Career Orientations Inventory (СОI), разработен от Едгар Шейн. Въпросникът съдържа 
четирдесет твърдения, обединени в осем скали, които отразяват котвите на кариерата. 
Процедурата на изследване предполага всеки участник да оцени доколко всяко от 
предложените твърдения се отнася за него, използвайки шест бална скала. За всяка от 
скалите се получава отделен резултат, който може да варира от 5 т. до 30 т., като скалата, 
по която е получен най-висок бал отразява индивидуалната кариерна котва. Е. Шейн 
посочва, че при получаване на равен резултат по две или повече скали следва да се 
проведе допълнително интервю за конкретизиране на предпочитаната котва [19].  
 За целите на настоящото изследване Въпросникът за кариерта ориентация се 
адаптира в български условия за полицейски служители. Основен принцип при 
адаптирането на българската форма е търсенето на максимално психологично и езиково 
съответствие с оригинала. Общата формулировка на инструкцията и твърденията в 
оригиналната форма позволява въпросникът да бъде прилаган сред различни 
професионални групи без да се налагат съществени изменения. Въпреки това за 
българската форма се използва специфична промяна в инструкцията, свързана с 
конкретизиране й за системата на МВР. Подобна промяна се наложи след първоначално 
проведените пилотни изследвания, в които голяма част от изследваните лица срещаха 



  

затруднения при оценяването1. Други две спецификации, характерни за предложената 
адаптацията, се отнасят до конкретизиране на шест степенната скала и до заместването на 
някои понятия с други, релевантни за полицейските структури, без да се променя 
смисълът им2.  
 
Резултати и обсъждане  
 
 В първото изследване, проведено сред 300 служители на МВР, се използва 
адаптирана версия на въпросника, в която не са заложени препратките към полицейската 
организация,  коефициентът α на Кронбах е равен на 0, 78. При второто изследване 
(проведено след 3 месеца) коефициентът е по-висок (0, 85).    
 
Факторен анализ   
 
 Посредством факторен анализ на равнище скали се проверява хипотезата дали в 
български условия определени айтеми се отнасят към същите скали, както и в 
оригиналния вариант.  
 След проведения факторен анализ айтемите се групираха в 3 основни фактора, 
които изчерпват 66, 50 % от дисперсията.  Първият фактор обяснява 40, 66 %  от 
дисперсията и с най-голямо тегло в него влизат айтемите, отнасящи се към скала 
Посветеност на кауза. Вторият фактор обяснява 14, 68 % от дисперсията и с най-голямо 
тегло в него влизат айтеми от скала Чисто предизвикателство. Третият фактор обяснява 
11, 15 % от дисперсията, като с най-голямо тегло са айтемите от скала Техническа и 
функционална компетентност. Използван е методът Varimax Rotation, като в ротираната 
матрица са обобщени извлечените фактори.  При българската адаптация на въпросника 
за полицейски служители се обособяват същите скали, които са изведени в 
оригиналния вариант.  
     
В таблици (1) и (2) са представени средните стойности на кариерните котви за трите групи 
ИЛ    
 

таблица (1) - Стойности за котвите на кариерата в различните групи изследвани лица  
Котви на кариерната 

ориентация 
Участници в 
изследването 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Станд. грешка 
на средната 

Техническа и    
функционална 
компетентност 

Курсанти 21, 13 3, 55 0, 35 
Офицери 21, 19 3, 84 0, 38 
Пожарникари 21, 90 3, 42 0, 34 

Обща управленска 
компетентност 

Курсанти 21, 96 3, 43 0, 34 
Офицери 17, 10 4, 30 0, 43 
Пожарникари 17, 41 4, 94 0, 49 

Автономия и 
независимост 

Курсанти 19, 50 4, 72 0, 47 
Офицери 17, 73 5, 20 0, 52 
Пожарникари 18, 85 4, 64 0, 46 

Сигурност и 
стабилност 

Курсанти 21, 89 4, 08 0, 40 
Офицери 21, 07 3, 81 0, 38 
Пожарникари 20, 82 3, 44 0, 34 

                                                 
1В резултат на което част от ИЛ съотнасят оценките си спрямо работа си в МВР, докато други - не. 
Конкретизирането на инструкция позволи преодоляване на този проблем.  
2Например понятието генерален мениджър (в буквален превод от оригинала) се замени със 
старши началник.  



  

Творческо 
предприемачество 

Курсанти 20, 89 3, 97 0, 39 
Офицери 18, 38 4, 33 0, 43 
Пожарникари 19, 26 4, 12 0, 41 

Посветеност на 
кауза 

Курсанти 21, 12 4, 19 0, 41 
Офицери 21, 88 3, 92 0, 39 
Пожарникари 22, 47 3, 70 0, 37 

Чисто 
предизвикателство 

Курсанти 21, 66 4, 35 0, 43 
Офицери 21, 53 4, 17 0, 41 
Пожарникари 21, 61 4, 36 0, 43 

Стил на живот Курсанти 22, 29 4, 43 0, 44 

Офицери 19, 96 3, 52 0, 35 

Пожарникари 20, 25 3, 83 0, 38 

 
 
 

таблица (2) - Ранжиране и сравнение на предпочитаните котви на кариерна ориентация 
при различните групи изследванин лица  

 

 Курсанти Офицери Пожарникари 
1 Стил на живот Посветеност на кауза Посветеност на кауза 
2 Обща управленска 

компетентност 
Чисто предизвикателство Техническа и 

функционална 
компетентност 

3 Сигурност и стабилност Техническа и функционална 
компетентност 

Чисто предизвикателство 

4 Чисто предизвикателство Сигурност и стабилност Сигурност и стабилност 
5 Техническа и функционална 

компетентност 
Стил на живот Стил на живот 

6 Посветеност на кауза Творческо 
предприемачество 

Творческо 
предприемачество 

7 Творческо предприемачество Автономия и независимост Автономия и независимост 
8 Автономия и независимост Обща управленска 

компетентност 
Обща управленска 
компетентност  

 
 Значими различия между представителите на трите групи участници в 
изследването могат да бъдат характеристиките на службата, в която работят. По силата на 
сключеният договор за обучение курсантите в АМВР имат статут на служители, които 
след завършването си следва да заемат ръководни постове в различни служби на МВР. 
Работещите в направления “Икономическа полиция” и “Криминална полиция” са лица с 
висше образование (различни граждански специалности), които не заемат ръководни 
постове. Служителите звена “Пожарна и аварийна безопасност” са лица със средно 
образование, назначени на сержантски длъжности. 
 
 За проверка на хипотезите се използва непараметричен критерий. При три от 
кариерните котви е налице статистически значима разлика между групата на курсантите и 
групата на работещите служители (офицери и пожарникари). В сравнение с действащите 
служители, курсантите демонстрират значимо по-високи стойности по скала Обща 
управленска компетентност (Z = - 4, 54; sig. = 0,0001) и по  скала Стил на живот (Z = - 



  

2, 68; sig = 0, 007), и значително по-ниски стойности по скала Посветеност на кауза (Z = 
- 3, 04; sig. = 0,002). В същото време не се отчитат значими разлики в кариерните 
предпочитания между двете групи работещи служители.  
 В смисъла на получените резултати могат да се изведат две основни насоки за 
интерпретация: 
(1) Кариерната котва е величина, която се формира под влияние на условията на 
работата и взаимодействието им с личностните характеристики, което доказва 
хипотезата на изследването.  
(2) Кариерните котви на работещите в една организация са твърде сходни, но 
въпреки това различни с оглед на различните направления на дейност, 
образователнто равнище, възраст и др. Предмет на бъдещи изследвания би било 
аналогично проучването на типовете жизнени стратегии на работещите в една 
организация.             
 
 
Изводи и обобщения 
 
 Възприемането на подхода за изследване и анализиране на релацията кариерна 
насоченост - жизнена стратегия в структурата на полицията, в значителна степен би 
способствало за усъвършенстването на системите за управление на човешките ресурси, и 
в частност - за планиране на кариерата. Адаптирането и използването на психометричен 
инструмент за оценка на котвите на кариерата на полицейски служители е първата стъпка 
в установяване на “добрата практика” в успешното управление чрез цели. Насърчаването 
на служителите за развитие в кариерата и стимулирането на поставянето на цели за 
кариерно израстване е предпоставка за интериоризация на целите и ценностите на 
организационната култура в жизнената стратегия на личността.     
 В заключение може да бъде обобщено, че подходът за проучване на кариерната 
ориентация при служители на МВР, е аткуален и трасира пътя за бъдещи изследвания 
както на кариерата, така и на релацията организационна култура - жизнени стратегии и 
кариерно развитие.    
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правосъдието 

 
През последните години числеността на зависими от психоактивни вещества в пенитенциарната 
администрация расте лавинообразно. Като специфична категория лишени от свобода, зависимите със 
своите особености и нужди поставят сериозни въпроси и предизвикателства по отношение на тяхното 
третиране. В резултат на това в Затвора гр. София се създаде група за работа със зависими лишени от 
свобода, като основната ориентация е в  на когнитивно-поведенческата парадигма на базата на програма 
за работа с правонарушители “Мислене за промяна”.  Предложеният материал представя някои щрихи от 
организацията, целите, процеса и междинни резултати на дългосрочно ориентираната програма за 
работа. 
 
During the last years the number of persons dependent on psychoactive substances is marking an avalanche-like 
growth. Being a specific category of prisoners, addicts with their peculiarities and needs pose serious issues and 
challenges regarding their treatment. As a result, a group for working with addicted prisoners was set up in Sofia 
Prison, as the main focus in the work lies within the sphere of the cognitive-behavioral paradigm and is based on 
the programme for dealing with offenders “Thinking for change”. The suggested paper presents some traits of 
the organization, aims, process and intermediate results of a long-term oriented programme for work. 
 

Дейностите по организацията и протичане на груповата работа със зависими от 
психоактивни вещества в затвора премина през няколко етапа. 

Като част от подготвителния етап по стартиране на работата бе проучване и избор на 
програми за работа със зависими лишени от свобода. Изборът ни на програмата “Мислене за 
промяна” се основава на факта, че тя е успешно прилагана в пенитенциарните системи на 
САЩ и Канада, където е доказала своята ефективност. На следващо място е фактът, че 
водещите бяха предварително обучени за работа по програмата от Уилям Плъм – психолог с 
дългогодишен опит за работа със зависими лишени от свобода и сертифициран преподавател. 

Програмата бе адаптирана съобразно избраните от нас цели, времетраене, честота на 
срещите, ресурси на мястото на провеждане и очаквани резултати.  

В самото начало пред екипа водещи, чиито ръководител съм, бе дискутиран въпроса за 
целите, подхода, резултатите и оценката им или предварително консолидиране около 
критериите за работа със зависими лица в затвора.  

Отчетено бе, че съществуват няколко различни и понякога противоречащи си подхода. 
Нашият екип се спря на подход ориентиран към идеята за терапевтично повлияване, тъй като 
се стремим да прилагаме към пристрастените същите познавателно-поведенчески методи, 
които се използват в сходни програми за работа в пенитенциарните системи в Европа и 
САЩ. Както и другаде, “цикълът на промяната” - Прохазка. Дж. О. и Ди Клементе (1984), 
“Транс теоретичният подход: пресичане на традиционните граници на терапията”, Хоумууд, 
Илиноис, е използван като рамка за работа и представяне на информацията.  

Въпреки, че работата с пристрастени е по-ефективна, ако се осъществява в 
мултиинституционален контекст ние се надяваме, че този първи опит ще даде възможност за 
в бъдеще да се развият възможности за връзки и участие на ангажирани с проблема 
специалисти от НПО и други институции. На този етап за нас осъзнаването на собствената ни 
роля в този процес  помогна да се отстранят заблудите, свързани с работата с токсикомани в 
контекста на пенитенциарното им третиране. 

Първоначално преразгледахме собствените си разбирания за проблема зависимости и 
мястото ни в цикъла на промяна. Проучването на Шоу, макар и да датира от преди повече от 



20 години, отразява проблеми, които съществуват и днес и които пречат на отношението ни 
към пристрастените или зависимите: 

1. Несигурност по отношение на ролята – липса на увереност при работа със зависими; 
2. Съответствие с ролята – липса на информация, квалификация, умения и др.; 
3. Легитимност на ролята – не е ли това здравословен проблем? 
4. Подкрепа за ролята – кой ще ми помага в тази задача? 

Като основен проблем за нас се очерта потребността от супервизия на работата ни. 
Поради това особено внимание през цялото време отделяхме на вътрешната супервизия в 
екипа, като за нуждите  ни от външна супервизия използвахме експертното мнение на колеги 
и супервизия на протоколите от г-н У. Плъм по електронна поща.  

Следващ момент бе обсъждане на мотивацията ни, с цел избягване на намалена 
ангажираност към работата. Редовно организираните срещи по изграждане на екипа донякъде 
снижаваха риска, но потребността от споделяне и супервизия на работата ни е проблем, за 
който търсим по-нататъшно разрешаване. 

 На следващо място важно за нас бе гледната точка на зависимите по отношение на 
това кои са те, какъв е проблема им, кой може да помогне и какви са очакванията им в 
резултат на участие в груповата работа. Често срещана нагласа сред зависимите бе да гледат 
на себе си като на пациенти, които се нуждаят от лечение. Вярата, че добре приложените 
медицински познания ще сложат край на зависимостта им от наркотиците без каквито и да 
било усилия, е доста разпространена. В този контекст се срещаха и съпротиви на 
първоначалния етап от груповата работа: “Вие не сте лекари, не ми предписвате лечение, не 
можете да ме разберете и помогнете”. 

 В обобщение може да се каже, че начинът, по който водещите и лишените от свобода 
разговаряха за проблемите и ги идентифицираха, зададе тона на: 

• Реакцията водещите; 
• Очакванията на зависимите; 
• Вероятния изход. 
Информацията, която имахме предвид на този етап, е: 
• Резултатите от проучванията показват, че няма един-единствен медицински или 

лечебен подход, който да дава по-добри резултати от останалите. Основните променливи са 
правилната оценка, бързият достъп до подходяща помощ и задържането на лицето в 
съответната програма. 

• Основните акценти на работата бяха ориентирани към няколко проблема. Те 
включват: 

- Да се помогне на зависимите да идентифицират своите проблеми; 
- Да бъдат мотивирани да променят поведението си; 
- Да им се помогне да мислят по-ясно за последиците от своите действия; 
- Да им се помогне да правят информиран избор; 
- Да се поставят задачи; 
- Да се насърчават и малките постижения; 
- Да се стабилизира промяната; 
- Зависимите да бъдат противопоставяни на действителността. 
При формиране на групата отчетохме някои специфики на организиране на групата по 

отношение на: 
Рискове: приоритетно най-голямо внимание да се отделя на високо рисковите случаи 

при които има и най-много възможности за подобрение. 



Потребност: потребностите от промяна и терапия трябва да бъдат правилно 
идентифицирани. При терапията вниманието трябва да се насочи към онези аспекти от 
мисленето на закононарушителите, които са криминогенни и податливи на промяна. 

Адаптивност: формата на терапия трябва едновременно да бъде общо приложима и 
адаптирана към нуждите на индивида. 

Следващият подготвителен момент бе селекция на желаещите да участват в програмата. 
За да отговорим на критериите за участие и да ориентираме помощта си съобразно нуждите 
на лишените от свобода се спряхме на формата мотивационно интервю, в което се 
ориентирахме към адаптирано по У. Р. Милър 1993г. интервю, със следните съставляващи го 
сфери: 

Индивидуална отговорност: 
- Акцент върху личния избор по отношение на бъдещата употреба на психоактивни 

вещества 
- Целите се договарят на базата на наличните данни, ресурс и предпочитанията 
- Спиране на употребата на вещества по време на участие в програмата е желана цел 
Оправомощаване на участниците: 
- Считаме, че индивида е в състояние да поеме контрол и да прави избор 
- Интервюиращият се стреми да накара лишения от свобода сам да формулира и да 

изрази загрижеността си по отношение на пристрастеността си 
Отрицание, съпротиви, лъжи 
- Отрицанието, съпротивите и лъжите се възприемат като модел за междуличностно 

общуване, повлиян от поведението на водещия 
- На лъжите и отрицанието се отвръща с разсъждения 
- Признава се, че употребата на дадено вещество е приятна 
Етикети 
- Съществува общ стремеж да не се използват етикети. Счита се за 
безполезно да се изтръгне признание за пристрастеност 
- Обективните данни за пристрастеността се представят спокойно, без на 
лишения от свобода да се налагат заключения 
Решение на проблема 
- Лишеният от свобода е този, който взима решения и предприема действия 
по отношение на проблема с пристрастеността си 
 В резултат на тази дейност от всички желаещи подбрахме петнадесет лишени от 

свобода, с които стартирахме груповата работа. В процеса числеността им се редуцира до 
осем в края на цикъла, като причините бяха освобождаване от затвора - двама, преместване в 
друго поделение – двама, напускане на програмата – един, отстраняване от програмата – 
един, предсрочно освобождаване – един. 

 Благодарение на администрацията на затвора, предварително бе избрано място за 
работа, което, подпомогна груповия процес. С оглед на другите дейности по третирането бяха 
избрани срещи веднъж седмично, за времето м/у 13.30 и 15.00ч., като общата 
продължителност на програмата е шест месеца. 

 По своята същност програмата бе ориентирана към седем основни компонента: 
 Концепции и дефиниции 
 Мислене: Какво казваме на себе си? 
 Вътрешен контрол: Обучение за това как да се държим в ситуации с други хора. 
 Разрешаване на проблеми: Умения за справяне с трудни ситуации. 
 Това, как мислим, оказва въздействие на това което правим 



 Познавателна самопромяна: Наблюдавайте мислите и чувствата си. Къде има риск 
чувствата ви да ви вкарат в неприятна ситуация? Използване на нови начини на мислене, за 
да намалите този риск. 

 Задача за свободното време: Опишете чувствата и мислите си в две конфликтни 
ситуации. Опишете чувствата си в една високо рискова ситуация. 

 Грешки в мисленето и изкривени начини на мислене 
 Познавателни изкривявания. 
 Задача за свободното време: Опишете две грешки в мисленето, които водят до 

престъпно поведение. 
Да се научим да наблюдаваме мисленето си 
Обяснение относно това, какво е доклад на мисленето.  
Обективност на мисленето. Нагласи и убеждения. Личен авторитет. 
Задача за свободното време: Напишете един доклад на мислите за конфликтна или 

високо рискова ситуация. Мисловен дневник. 
Да разбираме емоционалните си усещания 
Емоции и усещания. 
Задача за свободното време: Кои емоции и усещания са свързани с криминално 

поведение? Кои емоции и сещания са свързани с пристрастеност към психоактивни 
вещества? 

Планиране за предотвратяване на рилапс 
Вътрешни фактори с висок риск: 
- Мисли 
- Чувства 
- Поведение 
Задача за свободното време: Изгответе пълен списък на вътрешните фактори с висок 

риск. Приложете по едно умение или една намеса за справяне с всеки вътрешен фактор с 
висок риск. 

Основните компоненти на програмата бяха разположени във времето според нуждите и 
темповете на участниците в групата, като съществено внимание се обърна на планиране за 
предотвратяване на рилапс при лишените от свобода, на които им предстоеше освобождаване 
преди края на програмата. За тази цел използвахме и предварително договорената 
възможност за индивидуални сесии с всеки участник. Индивидуалните сесии бяха 
ограничени до три за целия период, с цел да се използват ресурсите на групата за помощ  да 
се избегне евентуалният отказ от групова работа и заменянето й с индивидуално- 
консултативна и терапевтична такава. 

Като логическа поредица от стъпки, всяка групова сесия представляваше структурирана 
поредност от “седмична среща” – вариант на сутрешните срещи практикувани в 
терапевтичните общности, кратка образователна част, съдържаща информация относно 
аспект на зависимостта, терапевтична част и заключителна част .  

В образователната част застъпени бяха  комуникация и умения за справяне, особености 
на криминалното мислене, емоции и усещания под въздействие на различните вещества, 
критерии за формирана зависимост, целеполагане и постигане на резултати и други значими 
теми. Презентациите бяха с продължителност до двадесет минути, като участниците можеха 
да избират темата, сами да набавят материали, или да бъдат подпомагани при подготовката 
от водещите с консултации и материали.  

В основния етап от програмата усилията бяха насочени към това пристрастените 
лишени от свобода да намерят опора в собствените сили да разрешават проблемите чрез друг 
вид поведение, вместо употребата на вещества. Търсеха се индивидуални психологически 



опори, които да компенсират емоционално – познавателните дефицити, които да 
подпомогнат справянето с чувствата на ярост, срам, вина, уязвимост и самотност. 

 Мечтаните, бленувани в състояние на интоксикация еуфорични преживявания да се 
заменят с вяра в собствените сили за справяне. Иначе казано, желанието за промяна не само 
да бъде подкрепено, но то да се превърне във воля за промяна. 

Основна опора на терапевтичното въздействие бяха личностните ресурси на всеки 
индивид, антикриминогенните нужди, като напредъка се съобразяваше с целите и темповете 
на всеки един участник в групата. 

Междинните резултати отчитахме чрез попълване на работен лист, регистриращ 
мнението на всеки правонарушител, като подробно дискутирахме резултатите и маркирахме 
следващите стъпки. 
РАБОТЕН ЛИСТ : РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЯНА:  
Да променя употребата на алкохол/наркотици 

1. Употребата на алкохол/наркотици, която се опитах да променя, беше ______ 
2. Защо исках да я променя? 
3. Опитвал ли съм преди: 

Ако да, какво се случи? 
Ако не, защо не съм? 

4. Как пристъпих към промяната? 
5. Поисках ли помощ от някой друг? 

Ако да, каква помощ, от кого и какво се случи? 
Ако не, защо не съм? 

6. Какво помогна за желаната промяна? 
7. Какво попречи на желаната промяна? 
8. Какъв беше резултатът? 
9. Какво научих за себе си? 
10. Какво научих за предприемането на промени в живота ми? 

По отношение регистриране на успеха при справяне с проблемите използвахме: 
РАБОТЕН ЛИСТ : СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА 
 

1. Не е необичайно : проблемите са обичайна част от живота 
: най-добрият подход към проблемите е да се опиташ да се 
справиш с тях 
: по-добре е да идентифицираш и да се заемеш с 
проблемите още в зародиш (отколкото да се криеш и 
надяваш) 
: СПРИ – ПОМИСЛИ – ВАРИАНТИТЕ СА? – по-добре, 
отколкото да сте импулсивни 

   
2. Владеене на 

проблема 
: може да означава да признаете, че сте сгрешили 
: може да се наложи да се промените 
: може да се наложи да развиете нови умения 
: поемайте отговорност за начина, по който мислите, 
чувствате и действате, а не предпочитайте да виждате 
другите (или алкохола/наркотиците) като източник на 
проблема 

   
3. Освобождаване на 

пространство 
: осъзнаване, че трябва да работите по въпроса 
: освободете пространство, поставете другите въпроси по-



ниско в скалата 
: намерете пространство, за да се справите с проблема 
(буквално, физически или в съзнанието ви). 

 
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Някои от причините, поради които не решавате проблемите си, може да 
се окажат същите, които пораждат проблемите ви с пиенето/наркотиците. 
 
Посочете по скалата от 1 до 10 
 
Колко сте импулсивни 
 
1 ________________________________________________________________ 10 
Много                                                                                                                   Не съм 
 
Колко сте склонни да отлагате нещата или да се заемете с тях веднага 
 
1 ________________________________________________________________ 10 
Отлагам                                                                                                         Заемам се 
 
Помислете как да можете да увеличавате резултатите си малко по малко. 
По отношение на дефицитите разглеждахме някои най-често срещани когнитивни 

изкривявания, срещани сред пристрастените: 

Какво ви потиска 
Самооценката - от оценяването на конкретна характеристика се потискате изцяло. „Не 

мога лесно да се сприятелявам, значи съм безполезен”. 
Неправилно 
определяне на 
взаимовръзките 

- не се разбира истинската причина/кой носи отговорността за 
поведението ви. „Не мога да престана да пия, докато гаджето ми се 
държи толкова лошо”. 

Гледна точка на 
тунела 

- забелязва се незначителна част от наличната информация – не 
разполагате с цялата относима информация, в което се коренят 
погрешните идеи. „Щом не се напивам до несвяст, значи нищо ми няма”. 

Негативизъм - мислите единствено за недостатъците у вас и обкръжението ви, като 
пренебрегвате положителните аспекти. 

Персонализиране - в по-голяма степен, отколкото е реалистично, се виждате в центъра на 
внимание. „Ако пия кока-кола цяла вечер, всички ще ме обсъждат”. 

Свръх-обобщаване - понеже нещо може да се е объркало, извеждате общо правило. „Този 
път се провалих, никога няма да успея. Аз съм неудачник”. 

Придаване на 
прекомерно 
значение и 
омаловажаване 

- липса на усет за точните пропорции на дадено събитие, забележка или 
грешка. „Пак взех наркотик, а казах, че няма.Няма как нещата да не се 
влошат”. 
- всичко или нищо. „Или ще реша проблема днес, или никога няма да 
успея”. 

Като превенция и промяна на негативното самоопределяне и мислене:  
 

РАБОТЕН ЛИСТ : ОТРИЦАТЕЛНО САМООПРЕДЕЛЯНЕ 
Възпиране на мисли 
 



Когато започнете да си казвате неща, които ви потискат – веднага осъзнайте това – 
извикайте „СТОП!” Ако смажете мислите, те няма да повлияят върху вашето поведение. Има 
вероятност мислите да се завърнат, но постепенно все по-добре ще ги разпознавате и 
възпирате. 
 
Изхвърляне на мислите 
 

Представете си метла, с която смитате всички безполезни думи, мисли и чувства – 
представете си ги събрани на купчинка и после изхвърлени в кошчето. Изхвърлете и вашите 
още сега. 
 
         [Пешо] дрогата 
          Аз съм неудачник 
                         Безполезен съм 
  Тъпанар 
            Кретен 
 
Смяна на мислите 
 

Когато се завърнат неприятните, предизвикващи тревожност мисли и чувства – 
сменете ги с положителни и приятни мисли. Заменете катастрофата, която предвиждате с по-
добър резултат, заместете провалите, за които постоянно си спомняте, с постиженията, които 
сте направили. 

Не чакайте появата на негативните мисли, за да се настроите положително – запишете 
своите качества, развийте ги. 

В заключение на този междинен етап от работа по програмата, можем да отбележим 
това, което за нас бе безспорен успех, а именно постигнатото доверие в програмата, групата и 
водещите. Пенитенциарната среда е дефицитна на взаимно доверие и постигнатото до 
момента ни окуражава в понататъшната работа със зависими лишени от свобода. Успешно 
преминалите през шест месечния етап логично се явяват една стабилна основна група, към 
която се надяваме на следващите етапи да се присъединят нови участници.   

Предстои задълбочено обсъждане в екипа на грешките, случаите на отпадане или 
отстраняване от програмата, с цел прецизиране на понататъшната работа. В процес сме на 
търсене и договаряне на супервизия на екипа, както и на обособяване на терапевтично 
пространство в затвора, с цел стабилизиране на постигнатите резултати, гарантиране на 
сигурността на програмата и терапевтичните намеси.  
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Запишете нещата, с 
които обикновено се 
потискате 
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Докладът има за цел да представи преобладаващите стилове на учене сред курсанти от 
Академията на МВР, изследвани чрез Въпросника за стилове на учене на Дейвид Колб. 
Разгледани са основни модели за типовете подходи при учене, като специално внимание е 
обърнато на теорията на Д. Колб за експериенталното учене. Описани са четирите типа 
стилове на учене – акомодативен, асимилативен, конвергентен и дивергентен. 
Изследването включва 70 курсанти в отделните факултети на АМВР. Данните са анализирани 
със статистическата програма SPSS. Резултатите сочат, че преобладаващият стил на учене е 
акомодативният. 
Разбирането на предпочитания стил на учене има проекции на две плоскости. На първо място 
то дава възможност да се отчитат слабите места на конкретен човек или група от хора, които 
следва да бъдат туширани. На второ място това разкрива потенциала за учене на всеки 
индивид и предоставя шанс за оптимално развитие на способностите за учене. 
Стилът на учене има връзка с редица други фактори като академични постижения, кариерно 
развитие и др. Това предоставя добри възможности за допълни изследвания в тази насока, с 
цел усъвършенстване на учебния процес в Академията на МВР. 

 
 

The aim of the report is to present the predominant learning styles among cadets in the Academy of 
the Ministry of the Interior in Bulgaria, investigated with The Learning Style Inventory. An 
overview of basic theories and models of learning styles is made with an accent on David Kolb’s 
theory of experiental learning. There is a detailed description of the four learning styles – 
accommodative, assimilative, convergent and divergent. 
The survey includes 70 cadets in different faculties in the Academy of the Ministry of the Interior. 
The data are analyzed with the statistical program SPSS.  The results are indicative of the fact that 
the predominant learning style among the cadets is the accommodative. 
The predominant learning style is an important issue for two main aspects. On one hand it reveals 
the possibility to understand the weak point of each person or a group of people in order to 
neutralize them. On the other hand it shows the potential for learning and gives a chance for optimal 
development of our capability for learning. 
The learning style is related to other factors such as academic achievement, career development, etc. 
Therefore it gives many opportunities for further investigations along these lines, which aims to 
perfect the educational process in the Academy of the Ministry of the Interior in Bulgaria. 
 

 
Въведение 

 
Процесът на усвояване на нови знания и умения, както и стиловете на учене, 

имат съществено значение не само за педагогическата психология, но и за области 
като организационна психология, управление, психология на развитието и т.н. 
Теорията за експериенталното учене на Дейвид Колб има широко приложение, тъй 
като дава възможност да се разкрие връзката между опит, учене и развитие, 
намиращи своята пресечна точка в индивида[2]. Изследването на 
преобладаващите стилове на учене при курсанти от Академията на МВР 
представлява добра база за оптималното организиране на обучението. Нещо 
повече, някои автори (А. Пожарлиев, S. Cassidy) намират, че предпочитаният стил 



на учене може да служи като предиктор за определени типове на поведение, 
значими в организационен контекст като решаване на проблеми, работа в екип, 
разрешаване на конфликти, комуникация [1]. Несъмнено това са важни аспекти от 
дейността на работещите в системата на МВР, които имат отношение към 
ефективността на организацията като цяло.   

Докладът  няма за цел да описва идеален модел а учене, а да разкрие 
преобладаващата насоченост на учащите в Академията на МВР и подхода им към 
усвояване на предлаганите знания и умения. 

 
Разграничаване на основните понятия 

 
Основното понятие “стил на учене”  често не се диференцира от сходните 

термини “когнитивен стил” и “стратегия за учене”. Често термините стил на 
учене и когнитивен стил се използват като синоними, но някои автори ги 
разглеждат като напълно различни понятия. Когнитивният стил е описан за пръв 
път от G. Allport като типичен за всеки човек начин за възприемане, анализ, 
запаметяване на информацията, както и за решаване на проблеми [3]. В този 
контекст стилът на учене може да се дефинира като концепт, отнасящ се до 
прилагането на когнивния стил в учебна ситуация [3]. На практика когнитивният 
стил може да се разглежда като компонент от стила на учене. Изказано е и 
противоположното мнение (Kirby, 1979) – когнитивният стил е понятие от по-висок 
порядък [1]. 

Стратегиите за учене се описват като техниките, които човек изработва 
в процеса на усвояване и на знания и умения за придобиването на такива. Това са 
подходите на отделния индивид към определена задача [3]. Освен това стилът на 
учене е в голяма степен несъзнаван и действа автоматично, докато стратегиите се 
избират след по-прецизен анализ.  

Към понятието “стил на учене” може да се подходи от две гледни точки – 
като процес и като стабилно индивидуално качество. Прегледът на литературата не 
дава възможност да се прибегне до едностранна дефиниция, защото несъмнено 
стилът на учене съществува под някаква форма, има някаква структура, която 
характеризира личността, но той е винаги динамичен, защото се хармонизира с 
изискванията на конкретната учебна ситуация, за да осигури гъвкаво и адаптивно 
поведение.  

Като цяло изследванията в областта на ученето и индивидуалните различия, 
позволяват стилът на учене да се определи като начина, по който индивидът 
предпочита да подходи към дадена задача или учебна ситуация. Стилът на учене е 
относително стабилно качество, което личността актуализира в ситуации, свързани 
с преработка на информация и овладяване на умения [1]. 

 
Теории за стиловете на учене 

 
 Според H. Witkin в зависимост от предпочитания стил на учене се 

различават зависими и независими от полето индивиди. Независимите от полето 
подхождат към задачата с вътрешна мотивация и собствени цели; те сами 
структурират процеса на учене и си изработват собствени стратегии. В същото 



време зависимите от полето личности разчитат повече на някаква външно зададена 
рамка на процеса на учене, те са обикновено външно мотивирани и имат нужда от 
ръководство, както и потребност да взаимодействат с други обучаващи се  в същата 
ситуация. Като слабост на теорията може да се посочи пренасянето на изводи 
от изпълнението на перцептивни задачи, върху личността и социалното 
поведение [3]. 

J. Kagan описва два противостоящи си стилове на учене на базата на 
характеристиките импулсивност и рефлексивност. Индивиди, които имат бързи 
реакции на поставената задача и са готови с решението след кратко “сканиране” на 
наличната информация, имат предимно импулсивен подход към ситуацията на 
учене. В същото време рефлексивният стил се отличава с прецизен анализ на всяка 
възможна алтернатива преди да се вземе окончателното решение. Може да се 
направи паралел с конструкта зависимост/независимост от полето. 

G. Pask определя подходите към учебната ситуация в зависимост от 
ориентацията цяло-части. В този контекст някои индивиди възприемат 
информацията холистично, а други, напротив – парциално. Холистичният подход 
включва необходимост от значително количество информация още в началото на 
процеса на учене, докато парциалният подход предполага преработка на 
информацията на части. Според  G. Pask парциалният подход предполага 
едностранна логика и по-тесен фокус, а холистичният залага на по-широка 
перспектива. Други автори (Riding и  Cheema, 1991) също обръщат внимание на 
дименсията цяло-части, в зависимост от подхода към наличната информация [3]. 

A. Pavio открива разлики в начина, по който по-лесно се преработва 
информацията – вербално или чрез образи. Индивиди, които реагират бързо на 
нова информация, са склонни към вербална преработка, докато личности с по-
бавни реакции, се определят като визуализиращи. Това може да има отношение 
към предпочитаните занимания – склонността към визуализация се свързва с 
аналитични способности, а вербализацията със способности за по-добра обработка 
на текстови материали. 

E. Newble и N. Entwistle разграничават стиловете на учене в зависимост от 
това дали са насочени към информационнопреработващи стратегии или по-скоро 
към личностни черти. При преобладаваща информационна преработка става дума 
за подходите към учебната задача в зависимост от нейните особености. 
Личностните черти се отнасят до относително стабилните предпочитания на 
индивида да учи по определен начин [1]. 

Един от най-ясните теоретични модели, описващи стиловете на учене, е 
създаден от L. Curry. Според него стилът на учене може да се разглежда като 
съставен/изграден от три пласта – когнитивен личностен стил, преработващ 
информационен стил, индивидуален избор на учебна среда. Когнитивният пласт е 
най-стабилен, но за сметка на това последният е по-лесно наблюдаем. По-късно L. 
Curry включва още един пласт – социална интеракция, който се отнася до 
индивидуалните предпочитания за взаимодействие с другите в ситуация на учене. 
 
 
Стиловете на учене според теорията на Дейвид Колб 
 



Моделът на Д. Колб за учене чрез опита (1984) представлява солидна 
концепция, която привлича интереса на много изследователи и дава заявка за 
сериозно практическо приложение. Теорията на Колб представя ученето като 
процес, който преминава през определени стадии, кореспондиращи с конкретни 
умения. Моделът за експериенталното учене има за своя концептуална основа 
идеите на К.Г. Юнг за психологическите типове, където индивидуалното развитие 
се разглежда като преминаване към по-високи нива на интеграция. Влияние оказват 
и вижданията на Джон Дюи, Курт Левин и Жан Пиаже. Ученето в модела на Колб 
представлява цикъл, включващ четири фази. Този процес започва с конкретно 
експериментиране, а то от своя страна представлява базата за наблюдение и 
рефлексия над опита. Това  рефлексивно наблюдение оформя концепти и 
генерализации, докато доведе до едно активно експериментиране и взаимодействие 
със света. 

Моделът на Колб разполага процесът на учене на учене в два континуума: 
подход към задачата (правя или наблюдавам) и емоционален отговор (мисля или 
чувствам). Така се открояват четири предпочитания, свързани с учебната ситуация, 
четири различни метода за учене: 

• правене (активно експериментиране) 
• гледане (рефлексивно наблюдение) 
• чувстване (конкретен опит) 
• мислене (абстрактно концептуализиране) 

 
Четирите стила, описани от Колб (1985) са: 
• акомодативен (конкретен опит и активно експериментиране) – 

представителите на този стил учат директно от опита си, разчитат повече 
на интуицията си, отколкото на логиката и анализа; те са силно 
практически ориентирани, склонни да поемат риск, представят се добре 
в ситуации, в които се изисква бърза реакция на непредвидени 
обстоятелства. 

• дивергентен (конкретен опит и рефлексивно наблюдение) – хора с 
подобна ориентация са способни да преценяват наличната информация 
от различни перспективи; предпочитат да наблюдават, отколкото да 
правят нещата, сензитивни, събират педантично информация и използват 
въображението си за решаване на задачите, лесно генерират идеи и се 
интересуват от другите. 

• асимилативен (рефлексивно наблюдение и абстрактно 
концептуализиране) – отличаващите се с асимилативен стил се справят 
добре с разбирането на най-разнообразна информация, те са логични и 
прецизни; за тях идеите са по-важни от хората, предпочитат да си 
обясняват нещата, отколкото да ги правят; лесно изграждат теоретични 
модели. 

• конвергентен (абстрактно концептуализиране и активно 
експериментиране) – характеризира личности които използват ученето, 
за да прилагат идеите и теориите на практика, предпочитат технически 
задачи и по-малко се интересуват от интерперсоналните аспекти на 



работата; не са емоционални, имат по-тесни интереси, но могат да 
прилагат знанията си за решаването на специфични проблеми. 

 
Теорията на Д. Колб и базираният на нея метод  имат предимството да се 

основават на идеята за наличие на различни умения и методи за учене, които в 
съчетание дават възможност да се определи преобладаващият за всеки човек стил 
на учене. Той не се отнася само за начина на преработване на информацията или 
само за личностните черти, а дава една по-мащабна картина за подходите на 
индивида в учебна ситуация. Нещо повече, теорията на Колб е подходяща за 
анализ и описание на стиловете на учене при курсанти от Академията на 
МВР, тъй като разкрива предпочитания стил на учене във взаимовръзката му 
с професионалния избор и реализация. 
 
Метод 

 
Скала за оценка на стила на учене на Д. Колб 
 

В настоящото изследване беше използвана българската версия на скалата за 
оценка на стила на учене LSI  (Learning Style Inventory). Скалата е адаптирана за 
български условия от А. Пожарлиев, според когото българските версии на  LSI 
показват надеждност и конструкт-валидност близки до тези на оригиналните скали 
[1], [2]. LSI се състои се от 12 изречения с четири възможни завършека. Всеки 
завършек кореспондира с определена способност за учене – правене, наблюдение, 
чувстване и мислене. Като вид самооценъчна методика LSI изисква изследваните 
лица да ранжират завършеците от 1 до 4 в зависимост от предпочитания подход 
при учене. Различните завършеци образуват четири субскали, съставени от по 12 
айтема. Всяка субскала съответства на определен подход към учебната ситуация – 
конкретен опит (CE), рефлексивно наблюдение (RO), абстрактно 
концептуализиране (AC) и активно експериментиране (AE). Комбинацията от 
различни модуси разкрива водещият стил на учене, определен чрез степента, в 
която изследваното лице предпочита конкретното спрямо абстрактното и 
действието в противовес на рефлексията [2]. 

 
Изследвани лица и процедура 

 
В изследването са включени 70 курсанти от два факултета (“Полиция” и 

“Пожарна и аварийна безопасност”) на Академията на МВР, от които 50 мъже и 20 
жени.  Възрастта на изследваните лица варира от 19 до 37 години, като средната 
възраст е 23 год. (стандартно отклонение 2,54; стандартна грешка на средната 0,30).   

Според процедурата на LSI  изследваните лица трябваше да ранжират 
завършеци на изречения, описващи различни учебни ситуации. Завършеците на 
всяко изречение се подреждат според това доколко изследваните лица ги съотнасят 
към начина, по който учат. Целта е всеки завършек да получи различен ранг от 1 до 
4 и по този начин да се определи преобладаващият стил на учене сред курсантите 
от АМВР. Данните са обработени със статистическата програма SPSS. 



Като се има предвид практическата ориентация на обучението в АМВР, 
както и спецификата на знанията и уменията, които следва да се овладеят в хода на 
подготовката, предполагаме, че преобладаващият стил на учене  е 
акомодативният, поради факта, че основна потребност на обучаващите се в АМВР 
е наличието на връзка между теория и практика. Като цяло последната констатация 
важи за курсантите и от двата факултета, тъй като се наблюдава стремеж към 
правене на нещата и овладяване на практически умения в съчетание с желанието за 
разнообразна работа, включваща активности в различни ситуации. Поради това 
предполагаме, че няма да има съществени различия в предпочитанията за 
стил на учене на обучаващите се във факултетите “Полиция” и “Пожарна и 
аварийна безопасност”. 

 
 
 
Резултати 
 

След статистическата обработка на резултатите могат да се направят 
следните изводи. На първо място е важно да се отбележи, че извадката не дава 
възможност да се установи статистическа значима разлика между преобладаващите 
стилове на учене при мъжете и жените. Причината за това  е фактът,че в АМВР се 
обучават значително повече мъже, отколкото жени. Това препятства отчитането на 
някаква корелация между стил на учене и пола. Наличието на подобна разлика 
може да се предполага, тъй като в други изследвания резултатите сочат, че стилът 
на учене на жените като цяло е по-конкретен и по-малко абстрактен  от този на 
мъжете (Пожарлиев, 2002), но на този етап не би могло да се потвърди. Все пак 
комбинацията на факторите пол и избор на професионална реализация вероятно са 
предпоставка за доминирането на сравнително еднакъв стил на учене при момчета 
и момичета от двата факултета АМВР.  

Наблюдава се статистически значима разлика между акомодативния и 
останалите три стила на учене, определени чрез LSI (виж Табл. 1). 
 

           Табл. 1 Стилове на учене при курсанти от АМВР 
Стил 
 
           
ИЛ 

Акомодативен Асимилативен Конвергентен Дивергентен Общо 

Всички 
ИЛ 

48 10 10 2 70 
69 % 14 % 14 % 3 % 100 % 

Мъже 34 6 8 2 50 
68 % 12 % 16 % 4 % 100 % 

Жени 14 4 2 - 20 
70 % 20 % 10 % - 100 % 

 
 

Не може да се отчете разлика между обучаващите се в двата факултета на 
АМВР. Като се има предвид, че иследваните лица са сравнително равномерно 



разпределени (40 изследвани лица от факултет “Полиция” и 30 от факултет 
“ПАБ”), резултатите показват, че няма статистически значима разлика в 
преобладаващият стил на учене по факултети (F=0,06, sig.=0,938) (виж Табл. 2). 

 
Табл. 2  Стилове на учене по факултети 

Стил 
 
              
Факултет 

Акомодативен Асимилативен Конвергентен Дивергентен Общо 

Факултет 
“Полиция” 

27 7 4 2 40 
67,5 % 17,5 % 10 % 5 % 100% 

Факултет 
“ПАБ” 

21 3 6 - 30 
70 % 10 % 20 % - 100% 

 
 
0бсъждане 
 
Като цяло получените резултати потвърждават първоначалните допускания 

както за преобладаващият стил на учене, така и за липсата на съществени различия 
при курсантите от двата факултета на АМВР. Фактът, че предпочитаният от 
курсантите стил на учене е акмодативният, има логично обяснение.  На практика 
той отразява и професионалния избор на обучаващите се в АМВР, които градят 
представата за собствената си кариера като основана на прилагането на различни 
поведенчески модели в нееднотипни ситуации. Именно акмодативният стил 
кореспондира със стремежа за реализиране на поставените задачи в нови 
преживявания, а адаптивният му характер е важен от гледна точка на 
склонността към търсене на възможности и поемане на рискове. 
Акомодативният стил на учене освен това предполага бързото адаптиране към 
динамичните обстоятелства, което е изключително важно за ефективното 
изпълнение на служебните задачи на полицаи и пожарникари. Акомодативният 
стил на учене предпоставя твърда ориентация към практиката за сметка на 
теоретичните модели и абстракциите, той означава учене чрез правене, 
експериментиране на базата на принципа “проба-грешка”. Характерно е 
интуитивното прилагане на различни стратегии на поведение, което отговаря на 
необходимостта от бърза реакция в непозната ситуация.  

Безспорно професиите на полицая и на пожарникаря се различават и като 
концепция, и като изискване за наличието на определени умения. Разликата обаче 
следва да се търси не толкова в подхода за овладяване на тези умения, колкото в 
конкретните предпочитания към по-фините специфики на професията. Поради това 
не се наблюдава и съществено различие в избора на стил на учене при курсантите 
от двата факултета на АМВР. Това, което е от значение в случая, е фактът, че 
при обучението си курсантите имат нагласата да овладяват практически умения 
чрез прилагането им в конкретна ситуация, а не да концептуализират и да 
теоретизират. 

Получените данни представляват добра основа за правилната ориентация на 
учебния процес в Академията на МВР. Усъвършенстването на учебните планове и 



програми трябва да бъде подчинено на потребностите на обучаващите се и да 
кореспондира максимално със способностите за овладяване на знания и 
практически умения. Несъмнено това би дало възможност за по-ефективно 
обучение и по-успешна професионална реализация на курсантите от АМВР. 
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Секция 9 СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ 



ВЛИЯНИЕ НА МОТИВАЦИОННИЯ КЛИМАТ ВЪРХУ ПРЕДСТАРТОВАТА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ 
СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО БОРБА (СВОБОДЕН И КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ) 

 
Домусчиева-Роглева Галина  

Гл.ас., Национална спортна академия “Васил Левски”,  гр. София,  
 

Възприетият мотивационен климат се определя от въздействията на социалната среда и ситуацията: ниво на състезанието и неговата субективна 
значимост за спортиста; изисквания и очаквания на треньора, ръководството на клуба и значимите други - близки, приятели, публика, типа на 
обратната връзка, получавана от спортиста; стила на инструкцията. Изследването анализира взаимовръзките между възприетия мотивационен климат 
и компонентите на предстартовата тревожност (когнитивна, соматична и самоувереност). Търсят се взаимозависимости между тези показатели и 
постиженията. Използвани са Въпросник за изследване на възприетия мотивационен климат - 2  (PMCSQ - 2)  (измерва два фактора - мотивационен 
климат, ориентират към представяне и мотивационен климат, ориентиран към майсторство, всеки от които съдържа отделни субскали) и тест за 
изследване на предсъстезателната тревожност (CSAI-2). Тестирани са  състезатели и състезателки по свободна борба и  класическа борба, участници в 
международните турнири “Дан Колов” и “Никола Петров”, проведени в София през март 2005 г. 
 

INFLUENCE OF THE MOTIVATIONAL CLIMATE ON COMPETITIVE ANXIETY WITH WRESTLING COMPETITORS (FREE STYLE AND GRAECO-
ROMAN STYLE) 

 

The реrceived motivational climate is determined by the influence of the social environment and the given situation: level of the competition and its subjective 
importance for the athlete; the requirements and expectation of the trainer, the administration of the club, and others of importance like family, friends, spectators, 
type of back feed for the athlete; style of instruction. The research analyses the relations between the perceived motivational climate and the components of the 
competitive anxiety (cognitive, somatic and self-confidence). It searches for relations between these indicators and the athletes’ achievements. The research uses a 
Questionnaire for study of the motivational climate – 2 (PMCSQ – 2) (it measures two factors – performance - oriented motivational climate, and mastery - oriented 
motivational climate; both of these factors contain different subscales) and a test for study of the competitive (CSAI – 2). We have tested male and female free style 
and Graeco-Roman style wrestling competitors all of them participants in the international tournaments “Dan Kolov” and “Nikola Petrov”, held in Sofia, March, 
2005. 
 

Съвременният спорт, особено елитният, се характеризира с интензивен натиск върху спортистите, от които се очаква отлично 
представяне в условията на висока конкуренция. Това се определя както от състезателната природа на спорта, така и от солидните 
материални награди. В зависимост от това как спортистът възприема изискванията, отправени към него по време на състезание, той 
може да интерпретира ситуацията на напрежение по различен начин - като естествена част от спортното състезание или като натиск от 
страна на значимото социално обкръжение, в следствие на което повишава равнището си на тревожност. Субективното значение на 
психологическото обкръжение е критичен фактор при определяне на когнитивните и афективни компоненти на мотивацията. 
Взаимодействието между индивидуалната целева ориентация и целите, които доминират в социалното обкръжение са важна 
мотивационна детерминанта в областта на спорта и образованието [3]. Някои структурни черти на средата, свързана с постижения 



влияят на мотивационния процес и се дефинират като мотивационен климат. Съвременните изследвания развиват модела на  Ames 
(1992) и установяват очертаването на подобни дименсии на мотивационния климат в сферата на спорта [12, 13]. Мотивационният 
климат се отнася до оценката на индивида за обективната структура на възнаграждение, действаща в определена ситуация или 
контекст. Той се определя от въздействията на социалната среда и ситуацията: от нивото на състезанието, от неговата субективна 
значимост за спортиста, от изискванията и очакванията на треньора, ръководството на клуба и значимите други - близки, приятели, 
публика, широката общественост, от типа на обратната връзка, давана на спортиста, от стила на инструкцията. В структурата на 
мотивационния климат се извеждат два основни фактора - мотивационен климат, ориентиран към майсторство в изпълнението и 
мотивационен климат, ориентиран към представянето. 
 При мотивационен климат, ориентиран към майсторството (mastery-oriented climate) високо се ценят усъвършенстването на 
уменията, ценността на вложените усилия, идеята, че всеки играе важна роля в отбора, сътрудничество в името на отбора; грешките се 
разглеждат като част от процеса на учене и усъвършенстване, треньорът се отнася по еднакъв начин към всички. 
 Съсредоточеният върху представянето мотивационен климат (performance motivational climate) се свързва с висока ценност на 
индивидуалните умения, конкуренцията, чувството на удовлетворение, получено от демонстрация на превъзходство над другите 
членове на отбора и противника, наказание за допуснати грешки, само звездите получават индивидуално признание. 
 Изследванията разкриват, че спортистите от различните видове спорт с възприет мотивационен климат, ориентиран към 
майсторство, чувстват по-голямо удоволствие и удовлетвореност от заниманията със спорт, оценяват треньора си по-благоприятно и 
вярват, че трябва да се трудят упорито, за да напреднат [11]. Според Ames (1992) ориентираният към майсторство мотивационен 
климат предполага по-адаптивни модели в сравнение с ориентирания към представяне климат. Изследванията в областта на 
физическото възпитание и спорта верифицират това предположение. Възприемането на климат, ориентиран към майсторство се 
свързва с висока вътрешна мотивация за занимания със спорт, подчертаване на усилията и удовлетвореност. Обратно - възприемането 
на климат, ориентиран към представянето се свързва с по-малко адаптивни мотивационни модели, като негативни нагласи спрямо 
дейността, досада и подчертаване на нормативно определените стандарти. Климатът, ориентиран към майсторство или към 
представяне определя нивото, на което личността участва и се състезава. Ориентираните към представяне спортисти са по-склонни да 
се мотивират от фактори като висок социален статус или повишена самооценка [5].  
 Възприетият от страна на състезателите мотивационен климат в отбора може да  доведе до повишаване на предсъстезателната 
тревожност. Отношенията между тревожността и представянето по време на състезание се обясняват от позицията на различни 
теоретични подходи. Една от най-разпространените съвременни теории, върху чиято основа се осъществяват множество изследвания е 
Мултидименсионалната теория на Мартенс [8]. Теорията се основава на допускането, че състезателната тревожност включва отделни 
компоненти – когнитивен, соматичен и самоувереност, които оказват различно влияние върху представянето. Когнитивният 
компонент включва негативни очаквания за представянето и възможните последствия от неуспеха, неспособност за концентрация, 
разстройства на вниманието преди и по време на представянето. Соматичният компонент се отнася до физиологичните ефекти от 
тревожните преживявания, нарастване на възбудата, съпроводено с ускоряване на дишането, повишаване на напрежението в мускулите 



и други вегетативни реакции. Самоувереността се разглежда като степен на сигурност и увереност в собствените способности  за 
постигане на успехи в спорта.  

Предпоставките на когнитивната тревожност и самоувереността са тези фактори в обкръжението, които се отнасят до 
очакванията за успех на спортистите, включително и перцепцията за собствените способности и тези на противника [8]. 
 Допускаме, че възприеманият мотивационен климат определя особеностите в структурата на предсъстезателната тревожност и 
че компонентите на предстартовата тревожност влияят по специфичен начин върху успешното представяне на състезателите. 

Целта на изследването е да се разкрият особеностите и взаимовръзките на възприетия мотивационен климат и компонентите на 
предсъстезателната тревожност при спортисти от националните отбори по свободна и класическа борба и тяхното влияние върху 
представянето. 
 Задачи на изследването: 
 - да се разкрие доминиращият възприет мотивационен климат в националните отбори по борба и компонентите на 
предсъстезателната тревожност при спортисти от националните отбори по свободна и класическа борба. 
 - да се анализират взаимовръзките между възприетия мотивационен климат и предсъстезателната тревожност при изследваните 
лица. 
 - да се разкрие връзките между възприетия мотивационен климат и предстартовата тревожност върху постижението на 
състезателите. 
 Обект на изследване са 48 състезатели от националните отбори по свободна борба (от тях 11 жени и 13 мъже) и класическа 
борба (24 мъже), на възраст от 17 до 26 години. Средната възраст на изследваните лица е 21,4 години. Изследваните лица са обособени 
в две групи според мястото си в крайното класиране. В първата група влизат класираните от първо до трето място, а във втората група 
– класираните от четвърто място нататък. Според спортния стаж са обособени групи до 3г., 4-5 г., 6-10 г., над 10 г. 
 
 Методика: 

 Въпросник за изследване на състезателна тревожност (Competitive State Anxiety Inventory - 2; CSAI - 2), конструиран 
специално за спортната практика от Р. Мартенс и колеги [8]. Скалата съдържа 27 айтема, групирани в три субскали: когнитивна 
тревожност, соматична тревожност и самоувереност. Тестът е модифициран и усъвършенстван вариант на популярния тест на Мартенс 
SCAT (Sport Competitive Anxiety Test), който измерва общата състезателна тревожност. Диференцирането на три субскали създава 
възможност за по-задълбочен анализ на влиянието на компонентите от структурата на тревожността върху спортните постижения.  

Въпросник за изследване на възприетия мотивационен климат - 2 (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire - 2 
(PMCSQ - 2)) - методика за диагностика на възприетия мотивационен климат [9]. Състои се от 33 айтема и 5 степенна скала Ликертов 
тип за оценка.  Измерва два фактора - мотивационен климат, ориентиран към представяне (или включен към егото) и мотивационен 
климат, ориентиран към майсторство (или включен към задачата). Мотивационният климат, включен към задачата включва следните 



субскали: кооперативно учене, усъвършенстване, значимост на всеки  за успеха на отбора, а мотивационният климат, включен към 
егото – вътрешно групово съперничество, неадекватно фаворизиране от страна на треньора, наказание за грешките.  

 
Процедура: 
Изследването е проведено по време на  международните турнири “Дан Колов” и “Никола Петров”, проведени в София през март 

2005 г.  Според инструкциите на Мартенс (Martens at all, 1990), състезателите попълват скалата CSAI-2 един час преди състезание. 
 Резултати 
Представените резултати са част от по-обширно изследване. 

 Сравнителният анализ на експерименталните данни (критерий на Kruskal-Wallis) показва, че между трите изследвани отбора, 
както и при групите, определени според спортния стаж, съществува статистически значима разлика по някои от изследваните 
променливи. Значими различия се разкриват и при двете групи, оформени според класирането (критерий на Mann - Whitney). 

При изследваните лица като цяло възприетият мотивационен климат, ориентиран към майсторство (М1=4,1; SD=0,46) е по-
изразен в сравнение с възприетия мотивационен климат, ориентиран към представяне (M2=3,3; SD=0,41). Аналогична тенденция се 
наблюдава и при отделните отбори, както и при класираните на първите три места и групата на следващите в класирането (табл.1). При 
мъжете от отбора по класическа борба се установяват най-високи стойности на възприетия мотивационен климат, ориентиран към 
майсторство - М1=4,3 (SD=0,32) и най-ниски резултати на възприетия мотивационен климат, ориентиран към представяне - M2=3,1 
(SD=0,37). Следват ги мъжете от отбора по свободна борба, чиито резултати съответно са М1=4,1 (SD=0,18) и M2=3,5 (SD=0,47) и 
жените, състезателки по свободна борба, при които стойностите са М1=3,8 (SD=0,63) и M2=3,5 (SD=0,27) (табл. 1). Разликите между 
отделните отбори са статистически значими (α=0,01). 

Табл.1 
Таблица 1 

Резултати от вариационния анализ на изследваните компоненти по групи 
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 М SD М SD М SD М SD М SD М SD М SD М SD М SD М SD М SD 
Изследвани лица като 
цяло 

1,8 0,5 1,7 0,3 2,7 0,7 4,1 0,5 3,3 0,4 3,8 0,8 4,1 0,5 4,4 0,4 3,1 0,7 3,1 0,7 3,7 0,5 

Национален отбор по 
свободна борба - жени 

2,1 0,8 1,8 0,3 2,5 0,6 3,8 0,6 3,5 0,3 2,9 0,9 4 0,8 4,3 0,7 3,5 0,8 3,2 0,5 3,8 0,7 

Национален отбор по 
свободна борба - мъже 

1,9 0,4 1,8 0,3 2,9 0,5 4,1 0,2 3,5 0,5 3,9 0,5 4,1 0,3 4,3 0,2 3,3 0,8 3,4 0,9 3,9 0,5 



Национален отбор по 
класическа борба 

1,7 0,4 1,5 0,3 2,8 0,8 4,3 0,3 3,1 0,4 4,2 0,5 4,3 0,4 4,4 0,3 2,8 0,5 2,9 0,6 3,6 0,4 

Класирани до 3-то 
място 

1,7 0,5 1,6 0,4 3,1 0,7 4,2 0,4 3,1 0,4 3,9 0,8 4,2 0,5 4,3 0,4 3,4 0,7 3,3 0,8 3,7 0,5 

Класирани от 4-то 
място до края 

1,9 0,6 1,7 0,3 2,5 0,6 4 0,5 3,3 0,4 3,6 0,9 4,1 0,6 4,5 0,5 3 0,8 3 0,6 3,7 0,6 

Спортен стаж до 3 г. 2,1 0,5 2 0,3 2,3 0,2 3,4 1 3,6 0,2 2,1 1,1 3,8 1,4 4,4 0,9 3,3 0,8 3,7 0,4 3,8 0,9 
Спортен стаж 4-5 г. 1,8 0,3 1,7 0,3 2,8 0,5 4,2 0,4 3,4 0,4 3,9 0,9 4,2 0,3 4,5 0,4 3,3 0,6 3,1 0,5 3,9 0,4 
Спортен стаж 6-10 г. 1,8 0,7 1,7 0,4 2,8 0,7 4,2 0,4 3,2 0,4 3,8 0,6 4,2 0,5 4,4 0,4 2,9 0,7 3,1 0,6 3,6 0,6 
Спортен стаж над 10 г. 1,7 0,5 1,5 0,2 2,9 0,8 4,1 0,3 3,4 0,5 3,9 0,6 4 0,4 4,2 0,4 3,3 0,9 3,2 0,9 3,7 0,5 

 
Диференцираният анализ на компонентите на възприетия мотивационен климат разкрива статистически значими разлики 

между отделните отбори по отношение на показателите кооперативно учене и нееднакво фаворизиране от страна на треньора. 
Кооперативното учене е представено най-силно при отбора на мъжете по класическа борба М=4,2 (SD=0,5), а най-слабо – при жените 
от отбора по свободна борба M=2,8 (SD=0,5) (α=0,01). Обратна е тенденцията по критерия неадекватно фаворизиране от страна на 
треньора. Най-ниски резултати се наблюдават при отбора на мъжете по класическа борба М=2,8 (SD=0,5), а най-високи – при жените 
от отбора по свободна борба M=3,5 (SD=0,8) (α=0,05). Резултатите на отбора по свободна борба – мъже заемат междинно положение 
(табл.1). По другите субскали на възприетия мотивационен климат: усъвършенстване, значимост на всеки  за успеха на отбора, 
вътрешно групово съперничество и наказание за грешките не се наблюдават статистически значими различия при отделните групи 
изследвани лица. Усъвършенстването и значимата роля на всеки  за успеха на отбора са водещи при всички групи изследвани лица, а 
като най-слабо представени се очертават наказанието за грешки и вътрешно груповото съперничество (табл.1).  

По отношение на предсъстезателната тревожност вариационният анализ на експерименталните данни, за групата като цяло, 
разкрива следните закономерности: с най-високи стойности е представена самоувереността (М=2,75; SD=0,7), следвана от 
когнитивната тревожност (M=1,8; SD=0,5) и соматичната тревожност (M=1,7; SD=0,3). Тези тенденции се запазват при всички групи 
изследвани лица (табл.1). Стойностите на самоувереността са водещи, като в групата на състезателите, класирани до трето място те са 
статистически значимо по-високи (M=3,1; SD=0,7),  в сравнение с групата на спортистите, класирани след трето място (M=2,5; SD=0,6) 
(α=0,05). На второ място е когнитивната тревожност, а на трето - соматичната тревожност. Различията по последния показател са 
статистически значими между отделните отбори (α=0,05). Най-високи стойности по отношение на показателите соматична и 
когнитивна тревожност се регистрират при състезателките по свободна борба, следвани от състезателите по свободна борба и най-
ниски резултати при отбора по класическа борба.  

За разкриване на връзките и взаимозависимостите между компонентите на предстартовата тревожност и на възприетия 
мотивационен климат приложихме корелационен анализ (критерий на Spearman). Установяват се множество взаимозависимости между 
отделните компоненти на възприетия мотивационен климат. 
При всички изследвани лица като цяло, при групите на класираните до трето място и от трето място нататък, както и при отбора по 
класическа борба се наблюдават значими взаимозависимости между: възприетия мотивационен климат, ориентиран към майсторство 



от една страна и неадекватното фаворизиране от страна на треньора,  кооперативното учене,  усъвършенстването и значимата роля на 
всеки  за успеха на отбора. Резултатите се движат в границите от r=-0,5 до r=0,9 (α=0,01).  

 При изследваните лица като цяло се установява и корелация между: съперничеството и соматичната тревожност 
(r=0,4;α=0,01); кооперативното учене и неадекватното фаворизиране от страна на треньора (r=-0,4;α=0,05); съперничеството и 
значимата роля на всеки  за успеха на отбора (r=0,4; α=0,05); мотивационния климат, ориентиран към представяне и: неадекватното 
фаворизиране от страна на треньора (r=0,65; α=0,01); съперничеството (r=0,6; α=0,01). 

 При отбора на жените - свободна борба, високите нива на самоувереност се свързват с ниска когнитивна тревожност (r=-0,7; 
α=0,05); мотивационният климат, ориентиран към представяне - с неадекватното фаворизиране от страна на треньора (r=0,6; α=0,05); 
възприетия мотивационен климат, ориентиран към майсторство – с усъвършенстването (r=0,7; α=0,01) и значимата роля на всеки  за 
успеха на отбора (r=0,8; α=0,01); съперничеството – с усъвършенстването (r=0,7; α=0,05) и значимата роля на всеки  за успеха на 
отбора (r=0,9; α=0,01);  усъвършенстването със значимата роля на всеки  за успеха на отбора (r=0,8; α=0,01). 

При отбора по свободна борба мъже, се наблюдават значими взаимозависимости между когнитивната тревожност от една страна 
и кооперативното учене (r=0,8; α=0,01);  съперничеството (r=0,8; α=0,01);  мотивационния климат, ориентиран към майсторство(r=0,8; 
α=0,01); между мотивационния климат, ориентиран към представяне и съперничеството (r=0,9; α=0,01);  между мотивационния 
климат, ориентиран към майсторство и кооперативното учене (r=0,8; α=0,01);  и съперничеството (r=0,7; α=0,01). 

При отбора по класическа борба се установяват значими взаимозависимости между: възприетия мотивационен климат, 
ориентиран към майсторство от една страна и неадекватното фаворизиране от страна на треньора,  кооперативното учене,  
усъвършенстването и значимата роля на всеки  за успеха на отбора. Резултатите се движат в границите от r=-0,65 до r=0,8 (α=0,01). 
Значими са корелациите и между мотивационния климат, ориентиран към представяне и: неадекватното фаворизиране от страна на 
треньора (r=0,8; α=0,01); усъвършенстването (r=-0,6; α=0,01); наказанието за допуснати грешки (r=0,7; α=0,01). Съществува 
взаимозависимост между субскалите неадекватно фаворизиране от страна на треньора и: наказание за допуснати грешки (r=0,75; 
α=0,01), както и обратна зависимост с усъвършенстването (r=-0,7; α=0,01). 

Обсъждане на резултатите 
Една от задачите на нашето изследване беше да се установи доминиращия мотивационен климат в националните отбори по 

свободна и класическа борба. Установи се, че възприетият мотивационен климат, ориентиран към майсторство е доминиращ като цяло 
и при всички отбори и групи изследвани лица, което подкрепя резултатите и от други изследвания [1,2,10]. Най-високи стойности по 
този показател, както и по отношение на кооперативното учене, се наблюдават в отбора по класическа борба, където съотношението 
между групата състезатели, класирани до трето място и групата на заелите от четвърто място нататък е 50:50, в отбора по свободна 
борба мъже където се наблюдават средни резултати, съотношението е 41,7:58,3, а най-ниски – в отбора по свободна борба - жени, 
където това съотношение е 27,3:72,3. Обратната тенденция се наблюдава по отношение на мотивационния климат, ориентиран към 
представяне – най-високи резултати при отбора на жените, състезателки по свободна борба и най-ниски – при отбора на мъжете, 



състезатели по класическа борба. Следователно мотивационният климат, ориентиран към майсторство се свързва с по-ефективната 
спортна реализация, което потвърждава резултатите и от други изследвания за свързаността на тази променлива с удовлетворението на 
състезателите [4,7]. 

Като водещ компонент на предсъстезателната тревожност се очертава самоувереността, което отговаря на очакванията, тъй като 
изследваните лица са елитни състезатели от националните отбори на България. Най-висока самоувереност се наблюдава в групата на 
състезателите, класирани от първо до трето място, което е свързано със степента  на сигурност и увереност в способностите им за 
постигане на успехи в спорта.  

Друга задача на изследването ни беше свързана с проучването на въпроса дали възприетия мотивационен климат въздейства 
върху компонентите на предсъстезателната тревожност. Наблюдават се частични взаимозависимости между компонентите на 
възприетия мотивационен климат и на предсъстезателната тревожност, което не отговаря на очакванията за по-тясна взаимовръзка 
между тях и определящо въздействие на мотивационния климат върху компонентите на предсъстезателната тревожност, което може да 
значи, че мотивационният климат може да въздейства индириктно върху тревожността чрез целевата ориентация. Обяснение може да 
се потърси и във факта, че доминиращ е мотивационният климат, ориентиран към майсторство, а не мотивационният климат, 
ориентиран към представянето, свързван по-често с прояви на тревожност [6]. 

Получените резултати са важни за треньорите и психологическата среда, която се опитват да създават в спорта основно чрез 
използваните инструкции, механизмите на позитивната обратната връзка и поставяне на ударението върху индивидуалния прогрес. 
Повишаването на ефективността на състезателната реализация изисква осигуряването на мотивационна подкрепа от страна на 
треньора, насочена към създаване на мотивационен климат, ориентиран към майсторство и повишаване на самоувереността на 
състезателите за справяне с предизвикателствата и постигане на максимални резултати.  
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ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ОЧАКВАНИЯ, САМОКОНТРОЛ И 
САМОРЕГУЛАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО В АЛПИНИЗМА 

 
Мишева-Алексова Цвета  

Докторант – Национална спортна академия „Васил Левски”, гр. София 
 
Алпинизмът е спорт, при който не просто постижението, а често здравето и оцеляването на 
практикуващите го, зависи от бързата и адекватна оценка на ситуацията, гъвкавостта при взимане на 
решение и неговото прилагане. Ето защо саморегулацията и самоконтролът на поведението са от 
съществено значение за ефективните действия на алпинистите. 
Настоящото изследване си постави за цел да провери хипотезата за наличие на връзка между нивото на 
генерализирани очаквания (оптимизъм, негативни очаквания), самоконтрол и саморегулация при хора, 
активно занимаващи се с алпинизъм, както и спецификата на зависимостта между изследваните 
параметри при алпинисти с различна квалификация. 
Обект на изследването бяха 64 алпинисти (48 мъже и 16 жени) на възраст 19-50 години. 
За целите на проведеното изследване бе използвана комплексна методика, която включва: 1) Метод за 
измерване на генерализирани очаквания на валентността на резултата; 2) Скала за оценка на 
самоконтрола; 3) Адаптиран вариант на въпросника "Стил на саморегулация на поведението - 98" (В. И. 
Моросанова). 
В статията са представени зависимостите между изследваните параметри според пол и ниво на 
квалификация на алпинистите. 
Резултатите сочат, че съществуват значими различия в психологическия профил на алпинисти с 
различно ниво на квалификация, които се дължат на спецификата на връзките между изследваните 
личностни променливи. 

 
GENERALIZED EXPECTANCIES, SELF-CONTROL AND SELF-REGULATION OF 

BEHAVIOR IN HIGH-ALTITUDE ALPINISM 
 

Alpinism is a sport in which not only the performance, but often the health and survival of the people who 
practice it depends on their quick and adequate assessment of the situation, on the flexibility of their decision 
making and its realisation. That’s why self-control and self-regulation of behavior is of extreme importance. 
The objective of the presented study was to examine the relation among the level of generalized expectancies 
(optimism and negative expectancies), self-control and self-regulation as well as to study its specifics depending 
on the level of qualification of the alpinists. 
In the study took part 64 alpinists (48 men and 16 women), ages 19 to 50. 
The following psychological tests were used: 1)Method for measurement of generalized expectancies for 
outcome valence (optimism and negative expectations), (A. Velichkov, M. Radoslavova, M. Rasheva, 1993); 2) 
Scale for assessment of self-control, (M. Rosenbaum, adapted by M. Georgiev, 2001); 3) Adapted version of the 
method “Style of self-regulation of behavior – 98”, (V. I. Morosanova, 1998). 
The results show significant differences in the psychological profile of alpinists with different level of 
qualification, which are due mainly to the differences in the relations among the studied variables. 
 
 

Разглеждането на въпросите за самоконтрола и саморегулацията  на поведението се 
основава на две основни допускания: 1) хората са способни сами да регулират своите мисли, 
действия и емоции в съответствие със собствените си цели; 2) подобни умения, както и 
подпомагащите ги процеси могат да бъдат използвани за дългосрочно и краткосрочно 
подобряване на способността за обучение, адекватността на поведението в кризисни 
ситуации и продължителността на ангажирането с дадена задача. 

Основната идея на автора на настоящата разработка бе, че за по-ефективната 
подготовка за работа в екстремалните условия на алпийската дейност е необходима 
целенасочена работа за развиване на умението за саморегулация. За да може да се разработи 
програма за адекватно обучение и подготовка е наложително разширяване на психологичното 
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знание за спецификата на психологическия профил на висококвалифицирания алпинист, част 
от който са и особеностите на стила на саморегулация.  

Кароли [10] определя саморегулацията като “тези вътрешни или транзакционни 
процеси, които дават възможност на индивида да ръководи своите насочени към целта 
дейности във времето и при променящи се условия”. Друго определение гласи, че „под 
саморегулация се разбира способността на индивида за самостоятелно формиране на цели и 
съответни програми за действие, както и за осигуряване на съобразената им със ситуацията 
регулация въз основа на обобщена, външна информация за поведението” [5]. 

Според Р. Баумайстер и кол. саморегулацията се свързва с „вътрешни ресурси, 
използвани от индивида при взимане на решения, активен отговор на въздействията на 
средата и упражняване на самоконтрол” [9]. В този смисъл саморегулацията може да се 
разглежда като по-широк термин, включващ самоконтрола. 

Самоконтролът е дефиниран от М. Розенбаум като „характерно за личността 
поведение в състояние на високо психическо напрежение или стрес, което е насочено към 
промяна в степента на контрол над ситуацията” [14]. 

Все по-често в психологическата литература понятията самоконтрол и саморегулация се 
свързват с генерализираните очаквания и по-специално с оптимизма и негативните 
очаквания. Генерализираните очаквания се разглеждат като регулативни структури в 
системата на личността, които насочват поведението в непознати или сложни ситуации. Т. 
Янчева подчертава, че генерализираните очаквания влияят на целеполагането, планирането, 
организацията и регулацията на поведението, особено в условията на неясна, неопределена, с 
постоянно променящи се параметри среда [6]. 

Проблемите на саморегулацията на поведението са широко застъпени в психологията, 
като спортната психология е сред областите, в които те заемат централно място. 

В съвременния спорт самоконтролът и саморегулацията са сред решаващите фактори, 
определящи постижението, а доколкото високите постижения са една от основните цели на 
състезатели и треньори, множество изследователи се насочват към изясняване на същността 
на тези конструкти и връзките им с други личностни параметри.  

Сред достъпните за нас публикации за изследвания, представящи разглежданите 
проблеми през призмата на характеристиките на отделните спортове [3, 7, 8, 15], не 
попаднахме на нито едно в областта на алпинизма.  Подобен дефицит би могъл лесно да бъде 
обяснен със спецификата на условията, в които се практикува алпинизмът, както и с някои 
характеристики, които го разграничават от „типичните” спортове и състезания. От друга 
страна, алпинизмът е спорт, в който проблемите за саморегулацията и самоконтрола на 
поведението изпъкват особено ярко, защото често не става въпрос само за постигането на 
даден желан резултат, а за физическото оцеляване на алпиниста и неговите партньори.  

Особеностите на средата при алпийската дейност се свързват както с конкретните й 
характеристики и произтичащите от тях опасности,така и с непредсказуемостта на техните 
изменения. Ефективното действие в подобна среда зависи от способността на алпиниста за 
бърза и адекватна оценка на ситуацията, гъвкавост при взимане на решение и неговото 
прилагане. Голямата продължителност на изкачванията дава известна възможност за 
компенсация на направени пропуски, но в същото време е и предпоставка за допускането на 
по-голям брой грешки, както и за прекалено късното откриване на пропуски, допуснати на 
предишни етапи. Ето защо саморегулацията и самоконтрола на поведението са от 
съществено значение за ефективните и адекватни действия на алпинистите.  

Настоящото изследване си постави за цел да провери хипотезата за наличие на връзка 
между нивото на самоконтрол, оптимизъм, негативни очаквания и отделните компоненти на 
саморегулацията в алпинизма, както и нейната специфика при алпинисти с различна 
квалификация. Предполагахме, че с увеличаване на квалификацията на алпинистите ще се 
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наблюдава промяна в съотношението на основните компоненти, участващи в процеса на 
цялостна саморегулация на поведението.  

Обект на изследването бяха 64 алпинисти (48 мъже и 16 жени) на възраст 19-50 години. 
За целите на проведеното изследване е използвана комплексна методика, която 

включва: 
1. Метод за измерване на генерализирани очаквания на валентността на резултата 

(оптимизъм и негативни очаквания ( А. Величков, М. Радославова и М. Рашева, 1993) [1]. 
2. Скала за оценка на самоконтрола (M. Rosenbaum, адаптирана от М. Георгиев, 2001) [2]. 
3. Адаптиран вариант на въпросника "Стил на саморегулация на поведението - 98" (ССП-

98). (В.И. Моросанова, 1998) [4]. 
 
Резултати 
Оригиналният въпросникът, разработен от В. И. Моросанова се състои от 46 твърдения. 

При стандартизацията ние получихме следните резултати:  
Въпросникът бе преведен независимо от трима психолози. След обсъждане на 

преводните айтеми,  с първоначалната му версия бяха тестирани 276 изследвани лица (116 
мъже и 160 жени) на възраст 15-57 години.  

Структурата на теста бе проверена с помощта на експлораторен факторен анализ с 
използване на метода на главните компоненти и варимакс-ротация.  Получени са 5 ясно 
разграничени фактора, обясняващи общо 40, 62% от вариацията.  

Предлаганият съкратен вариант на въпросника включва 35 айтема и съдържа 5 скали. 
Проверката за консистентната надеждност на скалите на съкратения вариант даде следните 
резултати : Планиране: α =0,7143; Моделиране: α =0,6314; Програмиране: α =0,6994; 
Гъвкавост: α =0,7210; Самостоятелност: α =0,6230.  

Трябва да се отбележи, че получените стойности са значително по-високи от 
посочените от авторите на пълния вариант на теста. 

Стойностите по скалите имат нормално разпределение. Значими полови различия не 
се наблюдават.  

 
Според нашата първоначална хипотеза могат да се очакват определени различия в 

личностните профили на алпинистите в зависимост от тяхната квалификация. Ето защо при 
обработката на данните освен анализа на резултатите като цяло, изследваните лица бяха 
разделени на три групи, съответно изкачвали върхове 1) до 5000м; 2) до 8000м; и 3) над 
8000м. В първата група попаднаха 20 изследвани лица, във втората – 28, а в третата – 16. 
 В таблица 1 са представени резултатите от вариационния анализ на получените данни, 
съпоставени с изведените норми за българска извадка.  
 

Таблица 1. Резултати от сравнителен анализ на данните: Оптимизъм, Негативни очаквания, 
Самоконтрол (Ск), Планиране, Моделиране, Програмиране, Гъвкавост, Самостоятелност 
 

норми 
изследване 

 цяла извадка до 5000 5000-8000 над 8000 
 X SD X SD X SD X SD X SD 

Оптимизъм 34,31 7,03 40,84 4,63 40,10 5,91 40,64 4,20 42,13 3,83 
Негативни очаквания 19,03 5,84 19,06 3,73 18,50 3,86 18,14 3,37 20,75 4,43 

Ск-мъже 148 18,7 154,90 18,96 159,30 15,62 149,78 22,63 158,37 15,27 Ск-жени 156 12,4 
Планиране* 19,64 3,78 19,38 3,99 17,80 5,27 19,21 3,09 21,63 2,77 

Моделиране* 25,87 4,08 27,34 3,12 27,50 3,50 26,71 2,37 28,25 3,88 
Програмиране* 19,80 2,91 20,53 2,78 19,80 3,71 20,79 2,39 21,00 2,20 

Гъвкавост* 14,47 3,13 16,63 2,24 16,90 2,42 16,29 2,40 16,88 1,89 
Самостоятелност* 22,15 3,76 22,42 3,28 21,40 3,69 22,46 3,53 23,63 2,07 

 Забележка: * нормите са изведени при адаптацията на въпросника 
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 При съпоставка на резултатите трябва да се отбележат като цяло по-високите нива на 
оптимизъм при алпинистите в сравнение с изведените за българска извадка норми (t=7,973, 
P(t)%=100). По високи резултати се наблюдават и по някои от скалите на теста за стилове на 
саморегулация, а именно по скала Моделиране (t=2, 674, P(t)%=98) и по скала Гъвкавост 
(t=5,443, P(t)%=100). 

Можем да отчетем разлики и в обособените от нас в зависимост от квалификацията 
групи алпинисти.  

Между втората и третата група се отбелязват следните статистически значими различия 
и тенденции: 1) повишаване на нивото на негативни очаквания (t=2,013, P(t)%=95) и 2) 
повишаване на стойностите по скала Планиране (t=2,640, P(t)%=98,8) при алпинистите с най-
висока квалификация. 

В сравнение с първата група, при алпинистите, изкачвали осемхилядници, се 
наблюдават значимо по-високи нива на самостоятелност (t=2,216, P(t)%=96,7). 

 
В анализа на процеса и компонентите на саморегулацията В. И Моросанова отбелязва, 

че от съществено значение не е отделното проявление на даден параметър, а съотношението 
му с останалите и тяхното съвкупно действие. Ето защо при анализа на резултатите се 
насочихме към разкриването на връзките между изследваните параметри в отделните групи.  
 

Таблица 2. Линейна корелация между Оптимизъм (О), Негативни очаквания (НО), Самоконтрол (Ск), 
Планиране (Пл), Моделиране (М), Програмиране (Пр), Гъвкавост (Г), Самостоятелност (С) при  групата 

на алпинистите, изкачвали върхове до 5000 метра 
 О НО Ск Пл М Пр Г С 

Оптимизъм 1        
Негативни очаквания -,853(**) 1       

Самоконтрол ,843(**) -,740(**) 1      
Планиране ,475(*) -,055 ,202 1     

Моделиране -,308 ,226 -,350 ,060 1    
Програмиране ,543(*) -,295 ,370 ,516(*) -,676(**) 1   

Гъвкавост -,255 ,148 -,134 -,359 ,360 -,139 1  
Самостоятелност -,170 -,016 -,051 -,619(**) ,000 -,180 ,688(**) 1 

Забележка: **  корелацията е значима при p< 0.01, * корелацията е значима при p< 0.05 
 

В групата на алпинистите, изкачвали се до 5000м (Таблица 2), се наблюдава силна 
корелационна зависимост между оптимизъм, негативни очаквания и самоконтрол. Нивото на 
самоконтрол се свързва правопропорционално с нивото на оптимизма и 
обратнопропорционално с нивото на негативните очаквания. 

В тази група се отбелязва и връзка между оптимизма и планирането (r=0,475, p<0,05) и 
програмирането (r=0,543, p<0,05). Програмирането корелира положително с планиране 
(r=0,516, p<0,05) и отрицателно с моделиране (r=-0,676, p<0,01). Самостоятелността корелира 
отрицателно с планирането (r=-0,619, p<0,01) и положително с гъвкавостта (r=0,688, p<0,01). 
 

Таблица 3. Линейна корелация, при групата на алпинистите, изкачвали върхове до 8000 метра 
 О НО Ск Пл М Пр Г С 

Оптимизъм 1        
Негативни очаквания ,160 1       

Самоконтрол ,231 ,003 1      
Планиране ,060 ,114 -,263 1     

Моделиране ,345 ,319 ,089 ,398(*) 1    
Програмиране ,091 -,301 ,234 ,433(*) ,355 1   

Гъвкавост ,309 -,010 ,643(**) ,126 ,056 ,548(**) 1  
Самостоятелност -,083 ,155 -,320 ,349 -,103 -,260 -,228 1 

Забележка: **  корелацията е значима при p< 0.01, * корелацията е значима при p< 0.05 
 

Във втората група (Таблица 3) не се наблюдава връзка между оптимизъм, негативни 
очаквания и самоконтрол. Оптимизъм и негативните очаквания не корелират с нито един от 
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компонентите на саморегулацията, а единствената статистически значима корелация между 
самоконтрола и изследваните параметри е с гъвкавостта (r=0,643, p<0,01).  

Планирането корелира положително и с моделирането (r=0,398, p<0,05) и с 
програмирането (r=0,433, p<0,05). Гъвкавостта корелира положително и с програмирането 
(r=0,548, p<0,01). Тук вече нивото на моделиране се включва като един от компонентите, 
положително свързан с нивото на планиране и програмиране.  

При третата група алпинисти (Таблица 4) се установява връзка между нивото на 
самоконтрол и два от компонентите на саморегулацията – моделиране (r=0,839, p<0,01) и 
гъвкавост (r=0,592, p<0,05). Програмирането корелира положително с моделиране (r=0,501, 
p<0,05) и планиране (r=0,911, p<0,01). 

Таблица 4. Линейна корелация, при групата на алпинистите, изкачвали върхове над 8000 метра 
 О НО Ск Пл М Пр Г С 

Оптимизъм 1        
Негативни очаквания -,259 1       

Самоконтрол ,231 ,282 1      
Планиране ,166 ,305 ,371 1     

Моделиране ,151 ,029 ,839(**) ,448 1    
Програмиране ,000 ,044 ,348 ,911(**) ,501(*) 1   

Гъвкавост ,378 ,115 ,592(*) -,120 ,200 -,138 1  
Самостоятелност -,480 ,706(**) -,108 ,446 -,129 ,251 -,307 1 

Забележка: **  корелацията е значима при p< 0.01, * корелацията е значима при p< 0.05 
 

Трябва да се отбележи и появилата се за първи път в тази група зависимост между 
самостоятелността и негативните очаквания (r=0,706, p<0,01). 
 
Обсъждане 

Отбелязаните по-високи стойности на оптимизма при алпинистите са в съответствие с 
изнесените в литературата данни за по-високи нива на оптимизъм при активно спортуващи 
[6]. 

Имайки предвид непрекъснато и непредсказуемо изменящата се среда, в която се 
извършва алпийската дейност, по-високите нива на гъвкавостта и моделирането са 
предпоставка за успешната й реализация. В психичната регулация на дейността моделът на 
значимите условия изпълнява функцията на източник на информация за факторите, които 
трябва да се вземат под внимание при определяне на начина на реализация на дейността. От 
друга страна, гъвкавостта отразява способността за промяна в системата на саморегулация в 
отговор на изменения във външните и вътрешните условия 

Интересно е наблюдаваното по-високо ниво на планиране и липсата на подобно 
завишение при програмирането. Алпинистите с най-висока квалификация притежават в по-
голяма степен в сравнение с другите алпинисти умението за целеполагане и съхранение на 
целите, но то не се свързва с по-детайлизирано разработване на конкретни програми и стъпки 
за постигането им. Едно възможно обяснение на този факт би могло да бъде потърсено 
отново в спецификата на средата, в която се изпълнява алпийската дейност и по-специално 
нейната непрестанна и непредсказуема промяна, обезсмисляща предварителното точно 
програмиране на бъдещите стъпки. 

По-високото ниво на самостоятелност при алпинистите, изкачвали осемхилядници, би 
могло да се дължи на друга типична особеност на алпинизма. За разлика от повечето 
спортове, по време на алпийската проява липсва възможност за контакт с треньора. Дори и в 
случаите, когато има радиовръзка, треньорът е прекалено далеч от мястото на събитието и 
съветите и наставленията му могат да бъдат приемани единствено след съотнасянето им с 
реалната ситуация, пряк свидетел на която е само алпинистът и неговите партньори.  От 
друга страна опитният алпинист не може сляпо да разчита и да се доверява и на преценката 
на партньорте си. За да бъде ефективен, във високата планина всеки трябва сам да преценява 
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своите сили, състояние и възможности и именно този факт логично обяснява по-високото 
ниво на самостоятелност при алпинистите от третата група. 

В групата на алпинистите, изкачвали върхове до 5000м се наблюдават статистически 
значими корелации между оптимизма, самоконтрола и негативните очаквания. С други думи, 
колкото по-уверен е човек в благоприятния изход от дадена ситуация, толкова по-склонен е 
да упражни поведение, насочено към контрол над нея. И обратно, колкото по-високо е нивото 
на негативните очаквания, толкова по-ниско е нивото на самоконтрол.  

Изследвания в областта на височинния алпинизъм сочат, че до 5000 метра не се 
наблюдават значими разлики в когнитивните способности на алпинистите в сравнение с 
демонстрираните от тях на морското равнище [11]. Следователно, ако при подготовката си за 
дадено изкачване алпинистът по една или друга причина успешно се е справял с 
изискванията на средата, той има достатъчно основание да вярва, че би се справил и по време 
на конкретното изкачване. Подобни оптимистични очаквания от своя страна биха довели до 
проява на самоконтролиращо поведение.  
 

 
 

Фигура 1. Схема на корелационните зависимости между изследваните конструкти при алпинисти, 
изкачвали върхове до 5000 м. (с пунктир са отбелязани отрицателните корелации) 

 
В тази група оптимизмът корелира положително и  с нивото на планиране и 

програмиране. Възможността за по-точно планиране на целите и програмиране на  бъдещите 
действия корелира положително с нивото на оптимизъм. Интересна е положителната 
корелация на програмирането с планирането и обратната му корелация с моделирането. До 
5000 метра по-голямата част от възможните промени в средата и в състоянието на 
участниците са известни и следователно може да бъдат програмирани отделни стратегии за 
справяне с тях. Високото ниво на моделиране на ситуацията по-скоро пречи на планирането и 
програмирането на бъдещите действия.  

 

 
 

Фигура 2. Схема на корелационните зависимости между изследваните конструкти при алпинисти, 
изкачвали върхове до 8000 м. 
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С увеличаване на надморската височина се увеличават и различията между 
тренировъчните условия и тези на реалната алпийска дейност. Успешната саморегулация 
вече не може да бъде сведена до контролиране на съвършеното  повтаряне на заучени 
комбинации и изпълнението на предварително разработени програми. Т.Нелсън отбелязва,  
че над 6000 метра се установяват множество промени в когнитивните способности на 
алпинистите, като например намалена способност за усвояване на нова информация и 
намалено субективно чувство за „знаене” и способност за припомняне [12]. В същото време 
се увеличава и непредсказуемостта на измененията в средата. Съответно самоконтролът при 
опитни алпинисти, изкачвали осемхилядници, се свързва с проявата на качества, които могат 
да противостоят на променящите се характеристики на средата, а именно моделиране 
(наблюдение и оценка на значимите външни и вътрешни условия) и гъвкавост (способност за 
промяна в системата на саморегулация в отговор на измененията във външните и вътрешните 
условия). 

 

 
 

Фигура 3. Схема на корелационните зависимости между изследваните конструкти при алпинисти, 
изкачвали върхове над 8000 м. 

  
Положителната корелация между самостоятелността и негативните очаквания е в 
съответствие с изнесените данни от К. Петие за намаляване на чувството за приемане на 
другите и увеличаване на оценката на собствените способности [13].  
  
Изводи  
 1. При изследваните от нас алпинисти се наблюдават като цяло по-високи стойности 
по скала оптимизъм, но при алпинисти с висока квалификация оптимистичните нагласи не са 
пряко свързани с проявите на саморегулация и самоконтрол. 
 2. По-високите нива на моделиране и гъвкавост при алпинистите могат да бъдат 
обяснени със специфичните изисквания на средата. Остава неизяснен въпросът дали по-
високите стойности на тези компоненти на саморегулацията са предпоставка за по-ефективна 
алпийска дейност или са следствие от дългогодишната алпийска практика на изследваните 
лица. 
 3. Съществуват значими различия в психологическия профил на алпинисти с различно 
ниво на квалификация. 
 4. С повишаване на квалификацията в алпинизма се повишава ролята и значимостта на 
моделирането и гъвкавостта като компоненти на саморегулацията. Съответно при 
психологическата подготовка на алпинистите трябва да се наблегне на развитието и 
значението именно на тези компоненти. 
 5. На базата на проведеното изследване можем да препоръчаме психологическата 
подготовката на алпинистите да се развива от подготовка с преобладаваща насоченост към 
елементите на планиране и програмиране, към фокусираща се главно върху моделирането на 
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значимите условия и гъвкавото прилагане на адекватни стратегии в зависимост от 
конкретните условия. 
 
Използвана литература: 
 
1. Величков, А., М. Радославова, М. Рашева,  Метод за измерване на генерализираните 

очаквания за валентността на получените резултати (оптимизъм и негативни очаквания), 
Българско списание по психология, 1993, бр.3 85-100 

2. Георгиев, М., SCS-скала за оценка на самоконтрола – същност и възможности за 
приложение, Личност, мотивация, спорт, т.6, НСА-Прес, 2001 

3. Желязкова-Койнова, Ефективност на психичната саморегулация в ситуации на надмощие 
по време на състезание, Спорт. Общество. Образование, том 5, НСА, София, 2002 

4. Моросанова, В.И.., Е. М. Коноз, Стилевая саморегуляция поведения человека, Вопроси 
психологии, 2000, бр. 2 

5. Речник по психология, С, НИ, 1989 
6. Янчева, Т., Влияние на генерализираните очаквания върху състезателното поведение, 

Личност, мотивация, спорт, Т. 10, София, 2005, 47-52 
7. Anshel, M. H., A. Porter, (1996), Efficacy of a model for examining self-regulation with elite 

and non-elite male and female competitive swimmers. International Journal of Sport 
Psychology, 27, 321-336. 

8. Anshel, M. H., A. Porter, (1996), Self-regulatory characteristics of competitive swimmers as a 
function of skill level and gender. Journal of Sport and Behaviour, 19(2), 91-110. 

9. Baumeister, R. F., M. Muraven, D.M. Tice, (2000), Ego Depletion: A resource model of 
volition, self-regulation, and controlled processing. Social Cognition, 18 (2), 130-150 

10. Karoly, P., (1993), Mechanisms of self-regulation: a systems view, Annual review of 
psychology, 44:23-52 

11. Kida M., А. Imai, (1993), Cognitive performance and event-related brain potentials under 
simulated high altitudes, Journal of Applied Physiology, 74(4):1735-41 

12. Nelson,Th., J. Dunlosky, (1990), Cognition and metacognition at mount Everest, Journal of 
Experimental Psychology, Vol 109, No 4, 367-374 

13. Petiet, C. A, B. Townes, R Brooks, J. Kramer, (1989), Neurobehavioral and psychological 
functioning of women exposed to high altitude in mountaineering, Journal of Perceptual and 
motor Skills, 67, 443-452 

14. Rosenbaum, M. Learned resourcefulness. On coping skills, self-control and adaptive behavior, 
NY, 1990 

15. Stevens, M. J., Andrew M. Lane, Mood-Regulating Strategies Used By Athletes, Online Journal 
of sport psychology, Vol 3, Iss. 3 

 
 



 1 

АДАПТАЦИЯ НА СКАЛА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВИТЕ ЗА 
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ПЪЛНОЛЕТНИ ГЪРЦИ 

 
Мутафова-Заберска Юлия*, Димитриос Пападопулос** 

*Докторант 
**Доц., д-р - Катедра “Психология, педагогика и социология”, Национална спортна 

академия „Васил Левски”, гр. София 
 
Настоящото проучване подлага на проверка гръцката версия на EMI-2 (Exercise Motivations Inventory 
– 2 - Markland & Ingledew, 1997), за да установи степента на съответствие и културна съвместимост 
между скалата, разработена в Англия нейния гръцки вариант.  
Скалата EMI е създадена на базата на теорията за себеопределението на Deci & Ryan (1985). След като 
EMI – 2 бе преведена на гръцки език, бе попълнена от 366 души на различна възраст, над 18 години, 
които се упражняват, прекъснали са упражненията, възнамеряват сериозно да започнат отново или да 
започнат за първи път. Извадката не включва професионални спортисти или висококласни 
спортисти-аматьори.  
За математико-статистическа обработка на данните е приложен конфирматорен факторен анализ.  
Резултатите показват, че EMI – 2, след изключване на 6 айтема, може да се използва за оценяване на 
мотивите на гърците за занимания с физически упражнения. 
 

ADAPTATION OF A SCALE FOR STUDYING MOTIVES FOR PHYSICAL 
EXERCISES IN ADULT GREEKS 

 
Prof. Mutafova-Zaberska Yulia, PhD 

Dimitrios Papadopulos, MA, doctoral student 
Department of Psychology, pedagogy and sociology, 

National Sports Academy, Sofia 
 
The aim of this study is to test the Greek version of  EMI-2 (Exercise Motivations Inventory – 2 - Markland 
& Ingledew, 1997), in order to find out in what extent does the Greek variant correspond to the English one 
and if there is cultural compatibility between English and Greek variant of EMI-2.  
EMI is based on the self-determination theory of Deci & Ryan (1985). After EMI-2 was translated into Greek 
language, it was administered to 366 subjects of different ages, over 18, who exercise, or who has exercised 
but has quitted and intend to continue with exercises, or to begin exercising. The sample does not include any 
professional athletes or elite athletes-amateurs. Data was processed using confirmatory factor analysis.  
The results show that EMI – 2, after excluding 6 items, can be used for estimation of motives of Greeks for 
involvement in physical exercises.  
 
Въведение 
Въпреки че са развити множество теории във връзка с мотивите за участие в занимания с 
физически упражнения, познанията ни в областта на мотивацията на пълнолетните за 
занимания с физическа дейност все още са твърде елементарни (Biddle, 1992). Главната 
част от съответните проучвания се концентрира върху мотивацията на спортистите за 
участието им в състезания или на студентите за участието им в часа по физическо 
възпитание (Герон, Мутафова, 2004). 
Все пак, през последните десетилетия, участието на пълнолетните в програми за 
физически упражнения имат изключително голямо значение, след като то е определено 
категорично като значителен фактор за запазване и повишаване на доброто физическо и 
психическо здраве (Mirkin & Hoffman, 1985; Fleck & Dean, 1987; Shepard 1990; Raglin & 
Morgan, 1986). Между целите си за Европа – 2000, Световната Здравна Организация, 
поставя и значителното стимулиране на поведението, което спомага за здравето, като 
например балансираната храна, въздържанието от тютюнопушене, подходящите 
физически упражнения и справянето със стреса (World Health Organization, 1986). По 
подобен начин целта на Службата по Обществено Здраве на съединените Американски 
Щати за 2000 е увеличаването с 20% на пълнолетните, които участват три пъти седмично 
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за поне 20 минути в интензивни спортни дейности, помагащи за подобряването на 
дейността на сърдечно-съдовата система, (U.S. Public Health Service, 1990). 
В медицинско проучване, проведено в Гърция в рамките на Европейската Програма за 
Сътрудничество между Медицината и Обществото, участват 28 000 мъже и жени от 
различни райони на страната. Първите резултати са представени от професора по 
Здравеопазване и Епидемиология към Атинския Университет и Harvard  Димитрис 
Трихопулос. Съгласно тези резултати, всеки ден в Гърция се регистрират 20 смъртни 
случая, свързани с наднорменото тегло. Това, се дължи на факта, че повече от половината 
пълнолетни гърци са с наднормено тегло, а процентът на затлъстяване стига до 33%. 
Същевременно във възрастта над 35 г., една трета от гъркините са с наднормено тегло. 
Един от всеки десет преждевременни смъртни случая в Гърция се дължи на затлъстяване. 
От възраст 55 и повече години, се появява и хипертония, както и диабет. Процентът на 
хората с високо кръвно налягане при мъжете стига до 51,5 %, докато при жените 
надвишава 62 %. Най-големите проценти на хората с диабет се наблюдават във възрастта 
55-64 години (16,6 % при мъжете, 15% при жените). Увеличение на т.нар. “лош 
холестерол” (LDL) се наблюдава след 45-годишна възраст. Тук жените са повече от 
мъжете. Едновременно, както сочи проучването, повече от половината мъже до 55 години 
имат рисково ниско ниво на „добър” холестерол (HDL). След тази възраст се увеличават 
твърде много и смъртните случаи от коронарни болести. 
Физическите упражнения допринасят за намаляването на сърдечно-съдовите заболявания 
и за борба с излишните килограми, но гърците не изглежда да ги предпочитат особено. 
Едва един от 10 мъже се упражнява системно. Съответният процент при жените стига едва 
7,5. Докато до 1965 гърците са живеели по-продължително от всеки друг народ, то днес те 
са на 10-то място и средната продължителност на живота им спада драстично (Куклаки, 
2003). 
В Гърция участието на пълнолетните в занимания с физически упражнения, отстъпва до 
голяма степен в сравнение с други страни от Европа. Правейки приблизителна оценка, 
Колимбалис (2003, стр. 83) изчислява, че само 24 % от населението на Гърция се занимава 
макар и несистемно, от време на време, с някаква спортна дейност. В действителност 
обаче, както споменава и самият изследовател, реално този процент е много по-нисък, тъй 
като има дублирани документи и неточности. Например, учениците от всички степени на 
образователната система се изчисляват като занимаващи се със спорт, но сред 
занимаващите се в спортни клубове участващите ученици са преброени за втори път. 
Освен това, от студентите с упражнения се занимава само една малка част, около 9,11 % 
(Масманидис, и др., 2001). Въпреки това обаче, проучването посочва всички студенти 
като спортуващи. Трихопулос изчислява, че относителният дял на мъжете от Гърция, 
които се занимават с упражнения системно, възлиза на 10 %, докато при жените този 
процент е 7.5 (Куклаки, 2003). 
При едно проучване, извършено в 12 европейски страни (сред които не се включва 
Гърция), е установено, че през 1998 г. 50% от населението е участвало в някаква спортна 
дейност. Най-голям е относителният дял на спортуващите във Великобритания и Франция 
(Andreff, 2001). В Германия процентът на населението, което се занимава с физически 
упражнения,  достига 70 % (Колимбалис, 2000, стр.57). 
От гореспоменатото става ясна ползата от проучването на разпространението на 
физическите упражнения сред пълнолетните в Гърция. Най-напред считаме за особено 
важно да бъдат идентифицирани и разбрани мотивите, които подтикват пълнолетните 
гърци да започнат физически упражнения. Мотивите на участващите гърци е много 
вероятно да се отличават от съответните мотиви на жителите на други страни, след като са 
различни и социалните, културните, икономическите, климатичните и др. условия. 
Достатъчно изследователи подкрепят идеята, че различните цивилизации и култури 
създават различни цели, мотиви и стойности (Markus, Kitayama & Heiman, 1966; Triandis 
& Gelfand, 1998). 
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Познанието на мотивите на пълнолетните за упражнение може да помогне на спортния 
педагог и инструктора да мотивират по подходящ начин занимаващите се със спорт и да 
стимулират дългосрочното им постоянство в програмите за упражнение. Може също така 
да помогне на по-малко мотивираните да започнат да се занимават с физически 
упражнения. 
За определяне мотивите за упражнение на гръцкото население бе избран Exercise 
Motivations Inventory – 2. EMI-2 представлява усъвършенстван вариант на EMI (Markland 
& Hardy, 1993), чиято теоретична основа е теорията за себеопределението на Deci & Ryan 
(1985). 
Exercise Motivations Inventory – 2 се състои от 51 въпроса, на които се отговаря с 
шестстепенна Ликертова скала. Петдесетте и един айтема, съгласно създателя на EMI-2, 
съставляват 14 фактора: Регулиране на стреса, Ревитализиране, Наслада, 
Предизвикателство, Социално признание, Социална принадлежност, Съревнование, 
Здравен натиск, Избягване на болести, Позитивно здраве, Регулиране на теглото, Външен 
вид, Сила и издръжливост, Гъвкавост.  
 
Проучване 
Цел на настоящото проучване е да подложи на проверка гръцката версия на EMI-2 
(Exercise Motivations Inventory – 2 - Markland & Ingledew, 1997), за да установи степента на 
съответствие и културна съвместимост между скалата, разработена в Англия нейния 
гръцки вариант.  
Факторната валидност на автентичния модел и стабилността на факторната структурата 
(invariance of the factor structure) при двата пола са изследвани  чрез процедурата на 
конфирматорния факторен анализ (Confirmatory Factor Analysis - (Markland & Ingledew, 
1997). Изследвана е устойчивостта на факторната структура при упражняващи се и не 
упражняващи се, като се установи, че тя важи и за двата вида население. Установи се, че 
Exercise Motivations Inventory – 2 диференцира изследваните  лица в зависимост от 
степента на промяна при упражнението и предвижда промяната за един период от три 
месеца, по такъв начин, че да е в съответствие с теорията за себеопределението (self – 
determination) - Ingledew, Markland & Madley, 1998. 
 
Методика 
Извадка 
Извадката на настоящото проучване се състои от 366 души, случайно избрани на възраст 
над 18 години (N = 366, 186 жени и 180 мъже, средна възраст M = 36.6 години, SD = 10.31), 
които са участвали в спортни дейности и продължават или пък са прекъснали, обмисляйки 
обаче много сериозно отново да започнат участието си. Не са изследвани професионални 
спортисти, които тренират в рамките на състезателния спорт или аматьори с високи 
постижения, които се стремят към професионално усъвършенстване. Изследваните лица 
се разделят на възрастови групи, както следва: 18 до 26 години (21.3 %), 27 – до 35 г. 
(22.4 %), 36 до 44 г. (33.9 %), 45 до 53 г. (16.9 %), 54 до 62 г. (3.8 %) и над 62 г. (1.1 %).  
Анкетираните, които са взели или продължават да взимат участие във физически дейности, 
предпочитат главно фитнес (32.2 %), футбол, в класическия му вид или във вид 5 х 5 
(12.0 %), плуване (8.2 %), джогинг (6.6 %) и баскетбол (6.0 %). Една част от запитаните 
заявяват, че трите последни години участват във физическа дейност системно и редовно 
(26.5 %), докато друга, по-голяма част заявяват, че са прекъснали  заниманията за кратък 
период от време, но започват отново (32.5 %). Трета, по-малка група от изследваните 
заявява, че са прекъснали упражненията за по-дълъг период от време и започват отново 
(13.7 %), докато достатъчен брой запитани заявиха, че не спортуват въобще (8.7 %).  
 
Процедура 
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Exercise Motivations Inventory – 2 е преведена на гръцки език и е проверена чрез съответна 
преводаческа техника. Преведени са и 51 определящи променливи, които съставляват 14-
те фактора. Тестът се състои от 51 айтема, които се изчисляват въз основа на 
шестстепенна Ликертова скала, започваща от „0” (въобще не се отнася за мен) и стигаща 
до „5” (изцяло се отнася за мен). Скалата е дадена за попълване на хора от Гърция, на 
възраст над 17 години: действително упражняващи се; упражняващи се, които са 
прекъснали тренировките; лица, които възнамеряват сериозно да започнат за пръв път 
упражнения. Попълването на анкетата продължава около 6 минути и всички, които са 
отговорили, са го направили доброволно и с готовност. 
За контрола на надеждността на EMI-2 да оценява мотивацията за упражнение на 
гръцкото население, е приложен конфирматорен факторен анализ (Confirmatory Factor 
Analysis – CFA), проведен с употребата на LISREL 8.54 (Joreskog & Sorbom, 2001). Чрез 
конфирматорен факторен анализ извършваме контрол над конкретни моменти във връзка 
със структурата на данните, произтичащи от конкретна теория или наследени от 
предходни автентични проучвания (Hair et al., 1995; Sharma, 1996). В библиографията се 
споменават над 30 индекса, които измерват до каква степен данните отговарят на 
определен модел (March et al., 1988). 
Изчислени са следните коефициенти: 
1. Хи-квадрат  (Chi-square).  
Този измерител съставлява най-значимата статистика за оценяване на модела (Hair et al., 
1995). Хи-квадрат  се предлага за употреба, когато размерът на извадката е между 100 и 
200 единици, при ниво на значимост 0,05 (Hair et al., 1995). Във всеки случай и по-
специално, когато размерът на пробата е извън гореспоменатите граници, се препоръчва 
употребата на други измерители (Dimitriadis, 2004). 
2. Нормиран Хи квадрат (Normed Chi-square). 
Тази мярка съставлява корекция на Хи квадрат, според степените на свобода (Joreskog, 
1969). И този индекс обаче (основан на стойността на Хи квадрат, се влияе значително от 
размера на извадката (Hair et al., 1995). 
3.Индекс Среден корен квадратен на грешката на апроксимимация (Root Mean Square 
Error of Approximation – RMSEA).  
Доказано е, че няма сериозни последици при съблюдаването на правилата, когато 
стойността на индекса RMSEA е по-малка от 0.1 (Joreskog, 2002). 
4. Goodness of Fit Index – GFI. 
Този индекс е развит от Joreskog & Sobrom (2001) и не зависи от размера на пробата. 
Високи стойности, близо до 1, показват по-добро пасване, но няма конкретни граници на 
приемане (Hair et al., 1995). 
5. Adjusted Goodness of Fit Index – AGFI. 
Стойности, по-големи от 0,9, се считат за добри (Hair et al., 1995).  
6. Comparative Fit Index – CFI  
Стойности, по-големи от 0,9 показват добро приспособяване (Kelloway, 1998).  
Освен това за качеството на приспособяване на метричния модел бе извършен контрол 
над: 
1. Факторните тегла 
Факторните тегла представят съотношението между първоначалните променливи и 
фактора, към когото принадлежат. Според Sharma (1996) високо тегло на една променлива 
при даден фактор показва, че съществуват много общи неща между фактора и 
променливата. Тъй като обаче не е определено понятието висока стойност, той предлага 
това да са теглата, по-големи от 0,60, въпреки че много изследователи са използвали като 
гранична точка стойността 0,40. 
2. Надеждност на конструкта (Construct reliability).  
Този индекс е предложен от Werts, Linn и Joreskog (1974) и е съответен на индекса за 
вътрешна консистентност Cronbach Alpha. Като критерий за достоверност се използват 
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стойности от и над 0,7 (Hair et al., 1995; Nunnally, 1978). Въпреки това стойностите, по-
малки от 0,7 биха могли да се приемат, ако проучването е от експлоративно естество (Hair 
et al., 1995). 
3. Обяснена дисперсия (Variance Extracted). 
Този индекс изразява обяснената дисперсия на фактора, която се дължи на дадената 
променлива. Препоръчва се стойностите му да надвишават 0,5 за всяка променлива (Hair 
et al., 1995; Gerbing & Anderson, 1998; Fornell & Larcker, 1981). 
 
Резултати 
Консистентността на определящите променливи на всеки фактор бе изследвана в рамките 
на смисловото единство на факторите, както те се определят от Markland & Ingledew 
(1997). 
 
Раздел І 
От фактор Регулиране на стреса (Stress Management) бе изключена променливата Х6 
„Защото ми дава време за мислене”, тъй като теглото й бе ниско (0.37). От фактор 
Ревитализиране (Revitalisation), се изключва променливата Х31, „за да се презаредя”, 
понеже теглото й също бе ниско (0,40). 
От фактор Наслада (Enjoyment) се изключва променливата Х9 „Понеже се наслаждавам на 
усещането за влагане на усилие”, понеже теглото й беше ниско (0,51). 
След като бяха изключени посочените айтеми, бяха получени следните резултати:  
 
0,36  Х20   
     0,80   
0,33  Х34   0,82     - 1,00  
     0,85    
0,28  Х46         0,60 
            0,75 
0,51  Х3   0,70      
          -1,00 
0,34   Х17   0,81 
            0,64 
0,46  Х23         0,80  
     0,74 
0,42  Х37   0,76     - 1,00 
     0,75 
0,44  Х48 
            0,53 
0,42  Х14         0,71 
     0,76 
0,42   Х28   0,76     - 1,00 
 
0,46  Х42   0,74 
     0,75 
0,43  Х51  
 
Chi – Square = 137,07, df = 48, P – value = 0.00000, RMSEA = 0.071, Normed – X2 = 2,856, 
GFI = 0,94, AGFI = 0,90, CFI = 0,98,  
 
Construct reliability = 0,946,  Variance extracted = 0,595.  
 

Регулиране 
на стреса 

Ревитализира
не 

Наслада 

Предизви-
кателство 
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Забелязва се, че стойността P – value на Chi – Square не е в полето на приемливите 
стойности, това обаче може да се отдаде на множеството анкети. Обаче Normed – X2 се 
представя с приемлива стойност. Същото се случва със стойностите на останалите 
контроли.  
 
Раздел ІІ 
От фактора Социално признание (Social Recognition) се изключва променливата Х5 „за да 
покажа значимостта си на другите”, понеже теглото й е изключително ниско (0,38). След 
като се изключи тази променлива, са получени следните резултати:  
 
 
 
0,38  Х13   
     0,79   
0,47  Х33   0,73     - 1,00  
     0,73    
0,46  Х45 
0,57 
0,44  Х10          
     0,75 
0,44   Х24   0,75     - 1,00 0,82 
 
0,28  Х38   0,85 
     0,79 
0,38  Х49  
 
0,48  Х12         0,68 
     0,72 
0,35   Х26   0,81     - 1,00 
 
0,20  Х40   0,90 
     0,88 
0,23  Х50  
   
Chi – Square (Х2) = 112.18, df = 41, P – value = 0.00000, RMSEA = 0,081, Normed – X2 = 
2,736, GFI = 0.94, AGFI = 0,90, CFI = 0,98,  
Construct reliability = 0.948, Variance extracted = 0,626. 
Забелязва се, че стойността P – value на Chi – Square не е в полето на приемливите 
стойности, това обаче може да се отдаде на множеството анкети. Обаче Хи квадрат 
нормирано – X2, се представя с приемлива стойност. Същото се случва със стойностите на 
останалите показатели.  
 
Раздел ІІІ 
От фактор Здравен натиск (Health pressures) се изключва променливата Х11 „защото 
докторът ми го препоръча”, тъй като теглото му е изключително ниско (0.23). Резултатите 
са следните:  
 
0,53  Х3   0,69      
          -1,00 
0,60   Х17   0,63 
 
0,48  Х13         0,68  

Социално 
признание 

Социална 
принадлежност  

Съревнование  

Здравен 
натиск  
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     0,72   
0,27  Х33   0,85     - 1,00  0,51  
     0,76    
0,42  Х45 
           0,70 
0.59  Х13   
     0,64   
0,23  Х33   0,88     - 1,00  
     0,76    
0,42  Х45 
 
Chi – Square = 22,1, df = 17, P – value = 0.17899, RMSEA = 0,029, Normed – X2 = 1,302, GFI 
= 0,99, AGFI = 0,97, CFI = 1,00,  
Construct reliability = 0,909, Variance extracted = 0,557.  
Забелязва се, че стойността P – value на Chi – Square не е в полето на приемливите 
стойности, обаче Хи квадрат нормирано – X2 се представя с приемлива стойност. Същото 
се случва със стойностите на останалите показатели.  
 
Раздел ІV 
От фактор Регулиране на теглото (Weight Management) се изключва променливата Х1 „за 
да остана слаб”, тъй като теглото му е изключително ниско (0.23). След изключването на 
този променлива, резултатите са следните:  
 
0,48  Х15   
     0,72   
0,62  Х29   0,61     - 1,00  
     0,88    
0,23  Х43 
 
0,73  Х4         0,53 
     0,52 
0,49   Х18   0,71     - 1,00 
 
0,29  Х32   0,84 
     0,76 
0,43  Х44  
 
Chi – Square = 31,06, df = 13, P – value = 0.00331, RMSEA = 0,062, Normed – X2 = 2,389, 
GFI = 0,98, AGFI = 0,95, CFI = 0,99,  
Construct reliability = 0.886, Variance extracted = 0.532.  
Забелязва се, че стойността P – value на Chi – Square не е в полето на приемливите 
стойности, обаче Хи квадрат нормирано – X2 се представя с приемлива стойност. Същото 
се случва със стойностите на останалите показатели.  
 
Раздел V 
От този раздел на се изключва нито една променлива. Резултатите са следните:  
 
0,34  Х8          
     0,81 
0,49   Х22   0,71     - 1,00 
 
0,22  Х36   0,88 

Позитивно  
здраве 

Външен 
вид 

Регулиране 
на теглото 

Избягване  на 
болести 

Сила и 
издръжливост 
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     0,64 
0,60  Х47  
0,67 
0,45  Х13   
     0,74   
0,26  Х27   0,86     - 1,00  
     0,88    
0,22  Х41 
 
Chi – Square = 37,70, df = 13, P – value = 0,00000, RMSEA = 0,090, Normed – X2 = 2,90, GFI 
= 0,96, AGFI = 0,92, CFI = 0,98,  
Construct reliability = 0,922, Variance extracted = 0,631.  
 
Забелязва се, че стойността P – value на Chi – Square не е в полето на приемливите 
стойности, обаче Хи квадрат нормирано – X2 се представя с приемлива стойност. Същото 
се случва със стойностите на останалите показатели.  
 
Обсъждане и заключение 
 
Сборът на всички стойности е в обхвата на стойностите, подкрепящи надеждността на 
модела. Минималните отклонения от приетите стойности се дължат най-вероятно на 
големия размер на извадката (N=366). Въпреки че показателят Хи квадрат (Chi – Square) е 
най-значимата и единствена статистика за измерването на качеството на приспособяване 
на модела, от момента, в който размерът на модела надвиши 200, показателят става много 
чувствителен и като резултат става много трудно да се отхвърли нулевата хипотеза 
(Kelloway, 1998; Hair et al., 1995; Loehlin, 1992). 
За да се постигне надеждността на модела, се изключват шест променливи (Х1, Х5, Х6, Х9, 
Х11, Х31) от петдесет и една, включени в автентичния EMI-2, тъй като имат факторно 
тегло по-ниско от 0,50. Много е вероятно гръцкото население да не свързва конкретните 
променливи с останалите, които участват в образуването на самия фактор, поради 
придаването на различен смисъл в тях. Например, в английския израз на Х31 променлива 
„за да презаредя” (To recharge my batteries) отговорите не се свързват с тези на 
променливите Х3 „защото ме кара да се чувствам добре” (Because it makes me feel good) и 
Х17 „защото намирам упражненията за освежаващи” (Because I find exercise invigorating). 
Въпреки това изключването на шестте определящи променливи не застрашава 
образуването на 14-те фактора. 
След изключването на гореспоменатите променливи и въз основа на проведения контрол, 
може да се твърди, че гръцката версия на EMI-2 е подходяща, за да бъдат преценени 
мотивите на гръцкото население от гледна точка на теорията за себеопределението на Deci 
& Ryan (1985).  

Ловкост 
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Аз-ефективността се свързва с увереността на човека в способността му да действа така, че неговите 
изяви да доведат до желания резултат. Аз-ефективността е един от личностните конструкти,  които имат 
съществено значение за активността на спортиста, целеполагането и волевата му активност, 
организацията и регулацията на състезателното му поведение, а оттам и за неговата ефективна 
състезателната реализация. В този смисъл ние приемаме, че изследването на регулаторните функции на 
Аз-ефективността  крие големи обяснителни и прогностични възможности в спорта. 
Целта на настоящото изследване е да се разкрият особеностите на Аз-ефективността при състезатели от 
различни видове спорт и ефектите на този личностен конструкт върху състезателното поведение и 
реализация на спортиста. 
Обект на изследване са 181 състезатели от 11 вида спорт с различно ниво на квалификация, обособени в 
три групи: 1) медалисти и състезатели с призови класирания в световни и европейски първенства; 2) 
състезатели от републиканско ниво; 3) неизявени спортисти. 
Използвана е методика за изследване на АЗ-ефективността в спорта, която включва две подскали: 1) Аз-
ефективност; 2) Себепрпятстване. 
Установено е специфичното проявление на изследвания личностен конструкт в зависимост от вида спорт, 
пола и нивото на квалификация. Установени са взаимозависимостите между изследваните параметри и 
някои личностни конструкти. 
 
Self-efficacy is defined as the belief one has in being able to execute a specific task successfully. Self-efficacy is 
one of the psychological parameters which greatly influences sport performance, goal-setting, organization and 
regulation of competitive behavior and hence its effectiveness. We therefore believe that the study of regulatory 
functions of self-efficacy would help us explain and predict sport performance more adequately. 
The present study focused on revealing the specifics of self-efficacy depending on the type of sport and the level 
of qualification of the sportsman, as well as the influence of that personal construct of sport performance. 
In the study took part 181 sportsmen from 11 different sports, divided in three groups according to their 
qualification level: 1) medalists from World and European championships; 2) award winners on National 
competitions; 3) active sportsmen with no significant awards. 
Self-efficacy was assessed using the Methodology for Self-efficacy research in sport, which has two subscales: 
Self-efficacy and Self-handicapping. 
The results show differences in the studied psychological parameters depending on the practiced sport, gender, 
and level of qualification of the sportsman. Correlations among the studied psychological parameters and other 
personal constructs are established. 

 
Идеята за Аз-ефективността, развита от А. Бандура [6] в рамките на социално-

когнитивната теория, през последните години привлича вниманието на редица автори и днес 
успешно се прилага за предвиждане на поведението в множество области на психично 
функциониране, включително и в спорта [7], [10], [11], [19], [21].  

Аз-ефективността се свързва с увереността на човека в способността му да действа 
така, че неговите изяви да доведат до желания резултат. Тя се разглежда не във връзка с 
обективната оценка на собствените уменния, а по-скоро с оценка на това, което човек може 
да направи с тях [9]. Убежденията в собствената ефективност са продукт на сложния процес 
на самооценка и самоубеждение, които се основават на когнитивната преработка на 
информация за личната ефективност, постъпваща от различни източници: минали 
постижения, сравнение с другите, убеждаване, физиологично състояние [8]. Към източниците 
на информация за Аз-ефективността се прибавят и емоционалните състояния и 
преживяванията във въображаем план [16]. 
 Според А. Бандура “Аз-ефективността” представлява “Аз-перцепция” за личната 
способност да се организират и да се прилагат действия в конкретни ситуации, които могат 
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да съдържат нови характеристики. С други думи това е оценката на хората за тяхната 
ефективност, компетентност и каузална субектност и на това доколко добре човек може да 
действа в специфична среда. Самоефективността е представата на човек за своите 
способности да действа успешно в конкретни ситуации [8].  

А. Бандура различава “очакването за ефективност” от “очакването за резултат”. Докато 
първото е свързано с убеждението, че човек може успешно да извърши дадено действие, т.е. 
убеждение в лична компетентност, то второто, “очакването за резултат”, засяга убедеността, 
че дадено действие ще доведе до определен резултат, или убеждение в собствената среда.  

В последните си разработки А. Бандура разглежда възприемането на собствената 
ефективност като когнитивен посредник на дейността [9]. Така, очакванията за лична 
ефективност влияят върху мисленето, емоциите, поведението и обуславят по определен 
начин действията на човека. 

Самоефективността влияе на упоритостта и усилията, които влагаме за осъществяване 
на поставената цел. Редица изследвания [2] показват, че лицата с висока Аз-ефективност 
изпълняват значително по-добре поставените им задачи, в сравнение с тези, които имат  
формирана ниска Аз-ефективност [22]. Някои автори установяват, че различията в 
убежденията за самоефективност практически унищожават големите различия във 
физическата сила между половете [22]. За спортната практика и насочеността на 
психическата подготовка в спорта, тези научни факти имат съществено значение. 

Убедеността в собствената самоефективност, като една от страните на личния контрол,  
влияе и върху това как хората се справят с разочарованията, стреса, загубата в процеса на 
реализация на своите жизнени цели [3]. По този начин самоефективността е една от 
ключовите детерминанти на адаптацията след стресиращи събития. Хората, уверени в своята 
самоефективност демонстрират по-голямо старание и настойчивост, изпълняват задачите по-
добре, с по-добро настроение са и са способни да се справят по-добре със стреса и загубите, в 
сравнение с тези, които са с ниска самоефективност. Това от своя страна увеличава 
вероятността те да успеят [3]. 

Установено е, че хора с висока самоефективност изпитват по-малка тревожност, когато 
изпълняват трудни задачи и тяхната имунна система функционира по-добре [2]. 

Очакванията за самоефективност и атрибуциите, които хората формират за своята 
дейност са важни детерминанти на психическата и физическата адаптация. Проведени 
изследвания показват, че очакванията за контрол, самоефективност и оптимистичните 
атрибуции помагат в значителна степен на човек да се справи с възникващите трудности и да 
постига успех в дейността си. Това е от съществено значение за спорта, където трудностите и 
тяхното системно преодоляване са ежедневие. 

Направеният литературен обзор ни дава основание да приемем, че Аз-ефективността е 
един от личностните конструкти,  които имат съществено значение за активността на 
спортиста в учебно-тренировъчния процес, целеполагането и волевата му активност, 
организацията и регулацията на състезателното му поведение, а оттам и за неговата 
ефективна състезателната реализация. В този смисъл ние приемаме, че изследването на 
регулаторните функции на Аз-ефективността  крие големи обяснителни и прогностични 
възможности в спорта. 
 Измерване на аз-ефективността 
 В спорта Аз-ефективността обикновено се измерва чрез така наречените „йерархични 
инструменти за измерване на аз-ефективността”, състоящи се от серия задачи, вариращи по 
трудност, сложност и напрегнатост на обстановката, в която се изпълняват. Изследваните 
лица оценяват с кои от задачите биха се справили (ниво на ефективност), а за всяка задача - 
степента на сигурност, с която биха я изпълнили (сила на ефективността) [12]. 
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 Някои изследователи използват едно-айтемни въпроси, в отговор на които 
изследваните лица оценяват доколко са убедени в успешното си представяне или в победата 
над противника. При тези едно-айтемни скали, обаче изникват сериозни проблеми с 
надеждността и валидността, особено в ситуации на състезание, където изходът зависи от 
множество фактори. 
 Въпреки че повечето скали за Аз-ефективността в спорта са създадени и насочени към 
задачите на конкретно изследване има и скали, измерващи общото ниво на Аз-ефективност, 
като Скала за Физическа Аз-ефективност, разработена от Рикмън и кол. [17]. Скалата 
съдържа две подскали: Възприемани физически способности, измерваща възприятията за 
общите физически способности на човека и Увереност във физическите способности, 
отразяваща възприеманата ефективност при изпълнението на физическите действия.  
 Изследванията в областта на убежденията в Аз-ефективността при спортисти разкрива, 
че тя е пряко свързана с нивото на представяне на състезание. Високите очаквания за Аз-
ефективност се свързват с по-ниска предстартова тревожност, позитивен афект, значимост на 
поставената цел, високи лични цели и висока спортна увереност.  

На практика всички хора са мотивирани да поддържат висока себеоценка. Много хора 
се опитват да постигнат и съхранят високата самооценка, като правят най-доброто, на което 
са способни. Но когато се изправят пред възможността да се провалят, за да запазят своята 
самооценка, много хора използват самопрепятстващо поведение [15]. 

Сeбепрепятстването включва целенасоченото създаване на препятствия за себе си пред 
изпълнението на дадена задача. Трудностите за добро изпълнение, създадени от пречката, 
помагат на човека да припише атрибуцията на неуспеха на липсата на възможност за добро 
представяне [13]. Ако човекът се провали при изпълнението на съответната задача, той може 
да си каже: „Ако това не ми беше попречило, щях да се справя.” а ако успее, ще си каже: 
„Явно наистина съм талантлив, след като се справих, въпреки всичките трудности”.  

Установено е [14], [18], че поведенческото себепрепятстване се свързва с действия на 
личността, които конструират спънки и препятствия. На практика човек прави нещо, което го 
поставя в неблагоприятна позиция в очакваната ситуация. Някои автори [14] разглеждат 
себепрепятстването като „механизъм за запазване на крехката самооценка” [1]. Според други 
[18] себепрепятстването е свързано в по-голяма степен със запазване на публичния образ на 
човека, а не толкова с личната оценка на способността му. Редица изследвания са установили, 
че хората са по-склонни да си създават препятствия в дейността, ако пречката, която избират 
за обяснение на лошия резултат е публична и видима за околните.  

Изследванията сочат, че честотата на използване на стартегии за себепрепятстване 
корелира отрицателно с Аз-ефективността и качеството на изпълнението [20]. 

Целта на нашето проучване беше да се разкрият особеностите на Аз-ефективността 
при състезатели от различни видове спорт и различно ниво на квалификация и влиянието и 
върху състезателното поведение и реализация на спортиста. 

Обект на изследването бяха 181 състезатели от 11 вида спорт с различно ниво на 
квалификация на възраст между 15 и 34 години. Състезателите бяха обединени в три групи: 
1) медалисти и състезатели с призови класирания на олимпийски игри, световни и 
европейски първенства; 2) състезатели от републиканско ниво; 3) неизявени състезатели.   

Според нашата първоначална хипотеза състезателите с по-високо ниво на квалификация 
би трябвало да имат по-високи очаквания за лична ефективност и по-ниски стойности на 
себепрепятстване. Очакваме, че те ще се справят по-добре  в ситуации на по-високо 
напрежение. 

Метод 
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За реализиране на целта на нашето изследване използвахме методика за изследване на 
АЗ-ефективността в спорта [5]. Тя включва 25 айтема, обединени в две подскали: Аз-
ефективност и себепрепятстване. 

От изследваните лица се изискваше да оценят степента на съгласие с всяко от 
твърденията, като използват петстепенна скала Ликертов тип.  

Резултати 
Получените резултати показват, че срeдните стойности по изследваните показатели са 

съответно: М=45,05; SD=5,32 за Аз-ефективността и М=27,30; SD=7,11 (табл.1). Налице са 
значими полови различия по показателя Аз-ефективност – F=9,197; p<,003. При мъжете се 
наблюдават по-високи очаквания за лична ефективност, в сравнение с жените. По отношение 
на себепрепятстването не се наблюдават полови различия. 
 
Таблица 1. Резултати от сравнителния анализ на данните по пол 

 
  М SD Min Max F P(F) 
Аз-ефективност мъже 45,86 5,14 31,00 55,00 9,197 

 
99,7 

  жени 43,23 5,33 32,00 55,00 
 общо 45,05 5,32 31,00 55,00   
Себепрепятстване мъже 27,38 7,38 11,00 48,00 ,050 

 
21,7 

  жени 27,12 6,55 12,00 43,00 
 общо 27,30 7,11 11,00 48,00   

 
Анализът на резултатите в зависимост от нивото на квалификация не разкрива значими 

различия между изследваните групи. Частично се потвърждава нашата хипотеза за по-високи 
стойности (макар и не статистически значими) на Аз-ефективността при елитните 
състезатели. В същото време трябва да отбележим, че при висококвалифицираните 
състезатели са налице и най-високи стойности на себепрепятстване. Интерпретацията на тези 
резултати може да се търси от една страна в по-високите социални и лични очаквания по 
отношение на състезателната реализация на елитните състезатели. От друга страна, 
публичността на резултатите, неодобрението при евентуален неуспех създават предпоставки 
за активиране на защитните механизми на Аз-а. Както посочихме себепрпятстването се 
свързва със запазване на публичния образ [18] и самооценката на човека [14]. 

Сравнителният анализ на резултатите по фактора спорт (табл. 2) показва, че са налице 
значими различия по отношение на Аз-ефективността при състезателите от различните 
спортове (F=2,554; p<,007). Най-високи стойности се наблюдават при състезателите по 
хандбал (48,33), футбол (47,84) и бокс (46,43), най-ниски – при състезателите по тенис 
(41,25), алпинизъм (43,09)и ръгби (43,55). И по отношение на себепрепятстването са налице 
определени различия в зависимост от спорта, но те нямат необходимата статистическа 
значимост. Най-високи стойности по този показател имат боксьорите (32,00), 
бадминтонистите (29,18) и футболистите, а най-ниски – състезателите по хандбал (22,83), 
туризъм (24,13) и ски (24,60). 
 

Таблица 2. Резултати от сравнителния анализ на данните по фактора спорт 
 

 Спорт М SD Min Max F P(F) 
Аз-ефективност Худ.гимн. 45,28 5,72 35,00 55,00 

2,554 99,3 

Бокс 46,42 4,85 38,00 53,00 
Бадминтон 44,05 4,80 32,00 53,00 
Футбол 47,84 4,94 36,00 55,00 
Ски 45,80 3,27 41,00 49,00 
Тенис 41,25 5,63 33,00 55,00 
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Туризъм 46,13 4,75 32,00 55,00 
Алпинизъм 43,09 4,74 36,00 53,00 
Борба 44,63 4,44 36,00 51,00 
Хандбал 48,33 3,39 45,00 54,00 
Ръгби 43,55 6,04 31,00 53,00 

Себепрепятстване Худ.гимн. 26,78 6,95 12,00 42,00 1,785 93,3 
Бокс 32,00 10,48 20,00 48,00   
Бадминтон 29,18 6,45 20,00 43,00   
Футбол 28,72 7,05 13,00 42,00   
Ски 24,60 5,41 19,00 31,00   
Тенис 26,25 7,00 11,00 39,00   
Туризъм 24,13 7,82 11,00 43,00   
Алпинизъм 28,18 5,04 19,00 37,00   
Борба 27,25 6,27 16,00 37,00   
Хандбал 22,83 6,62 13,00 32,00   
Ръгби 26,73 4,51 20,00 35,00   

 
Интерес представляват резултатите от сравнителния анализ на данните по пол и 

квалификация (табл.3). Наблюдава се различна картина на проявление на изследваните 
показатели при жените и мъжете. Резултатите при жените потвърждават нашите 
предварителни очаквания и изнесените в литературата данни. С повишаване на 
квалификацията на състезателките се повишават стойностите на Аз-ефективността (фиг.1) и 
намаляват тези на себепрепятстването (фиг.2).  

 
Таблица 3. Резултати от сравнителния анализ на резултатите по пол и квалификация 
 

  квалиф. х SD Min Max F P(F) 
мъже 
 

Аз-ефективност Спортуващи 46,52 4,02 38,00 55,00 
,509 39,7 Републ.ниво 45,49 5,40 31,00 55,00 

Елитни 46,45 5,40 36,00 55,00 
Себепрепятстване Спортуващи 24,52 7,06 11,00 37,00 

3,274 95,9 Републ.ниво 27,52 6,20 11,00 42,00 
Елитни 30,15 10,45 13,00 48,00 

жени Аз-ефективност Спортуващи 39,57 5,50 32,00 45,00 
2,491 90,7 Републ.ниво 43,27 4,54 34,00 53,00 

Елитни 44,87 6,20 35,00 55,00 
Себепрепятстване Спортуващи 28,71 10,63 32,00 45,00 

,748 52,2 Републ.ниво 27,57 5,91 34,00 53,00 
Елитни 25,47 5,54 35,00 55,00 

 
При мъжете са налице близки стойности на Аз-ефективността в трите изследвани групи 

При себепрепятстването обаче се наблюдават значими различия между състезателите с 
различно ниво на квалификация. С нарастване на квалификацията се повишават стойностите 
на себепрепятстването. Може би мъжете преживяват по-силно опасността от загуба на 
престиж и социално неодобрение. 

Резултатите от корелационния анализ на данните разкрива интересни зависимости 
между изследваните показатели и някои личностни конструкти. Нашите резултати 
потвърждават изнесените в литературата данни за наличие на обратна корелация между Аз-
ефективността и нивото на себепрепятстване (r = -,480; р=0.01). По-високото ниво на 
себепрепятстване намалява очакванията за лична ефективност при изследваните състезатели. 
Налице е обратна корелация между Аз-ефективността, емоционалната лабилност след загуба 
(r=-,503; р=0.01) и емоционалната реактивност след победа (r =-574; р=0.05). 
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Данните разкриват значима корелация между нивото на себепрепятстване, депресивните 

симптоми (r=,559; р=0.01) и емоционалната лабилност (r=,413; р=0.05) след загуба. Високото 
ниво на себепрепятстване намалява способността за мобилизация след загуба (r =,-364; 
р=0.05).  

Обсъждане 
Получените резултати от изследването разкриват интересни особености и поставят 

редица въпроси, свързани със спецификата на психическото натоварване в различните видове 
спорт, особеностите на педагогическите въздействия и насочеността на психическата 
подготовка. 

Нашите резултати потвърждават, макар и не категорично, първоначалната ни хипотеза, 
че състезателите с по-висока квалификация имат и по-високи очаквания за лична 
ефективност. Те демонстрират по-голяма убеденост в постигането на успеха. Същевременно 
трябва да отбележим, че при елитните състезатели се наблюдават най-високи стойности на 
себепрепятстване, факт, който се отличава от изнесените в литературата данни. Тези 
резултати могат да бъдат обяснени със спецификата на спортната дейност. Спортът е 
прстижна, елетарна, подчертано публична дейност. Поведението и действията на спортистите 
са свързани с високи изсквания и очаквания от страна на обществото. Всяка победа или 
поражение в големия спорт намират своя социален отклик и е подложена на публични оценки 
и дискусии. Това от една страна повишава очакванията за лична ефективност и перспективи 
за развитие, което е от особена важност за тяхната реализация и по-нататъшна спортна 
кариера. От друга страна обаче по всяка вероятност нараства страха от неуспех и неговата 
публичност, което задейства защитните механизми на Аз-а. 

Установените различия по пол и вид спорт са ценен ориентир за спецификата на 
психическото натоварване и насочеността на психическата подготовка. 

Получените от нас резултати показват,че състезателите с по-високи очаквания за лична 
ефективност са емоционално по-устойчиви и използват по успешни стратегии за справяне 
след загуба. В същото време високите нива на себепрепятване засилват емоционалните 
реакции спрямо резултата и стимулират появата на депресивни симптоми след загуба. 

Резултатите от проведеното изследване имат не само теоретическа, но и значителна 
практическа стойност по отношение на индивидуалното консултиране и насочеността на 
психическата подготовка в спорта. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Янчева Татяна  

Доц., д.пс.н – катедра „Психология, педагогика и социология”, Национална спортна 
академия „Васил Левски”, гр. София 

 
Състезателната реализация на спортиста е сложен и комплексен феномен. Нейната ефективност 
зависи от влиянието на редица фактори. При проявлението си те взаимно си влияят и в своето 
единство определят ефективността на действията и поведението на спортиста. Голяма част от 
научните разработки са насочени към разкриване на причините, факторите и условията, 
комплексното влияние на които обуславя постигането на спортния успех. На заден план остава друга 
страна на проблема за състезателната реализация на спортиста – специфичното влияние на резултата 
(победа или загуба) върху ефективността на състезателното поведение и реализация на спортиста. 
Целта на настоящото изследване е да се изследва влиянието на генерализираните очаквания, като 
опосредстващи личностната активност, и на резултата (победа или загуба), като следствие от тази 
активност, върху поведението и състезателната изява на спортиста при състезатели от различни 
видове спорт и различно ниво на квалификация. Обект на изследването са 181 състезатели от 
различни видове спорт с различно ниво на квалификация на възраст между 15 и 25 г. 
За реализиране на целта на изследването използвахме: 1) Методика за изследване на Аз-
ефективността в спорта (Т.Янчева, Цв.Мишева, 2005). 2) Методика за изследване на локализацията на 
кинтрола (А. Величков и сътр., 1986). 3) Методика за изследване на оптимизма и негативните 
очаквания (А. Величков и сътр., 1999). 4)Скала за изследване на отношението към победата и загубата 
(Т. Янчева, 2005). Установени са взаимозависимостите между изследваните параметри и тяхното 
специфично проявление при състезатели от различни спортове и различно ниво на квалификация. 
 
The performance of the athletes is a complex  phenomenon.  Its efficacy depends on the influence of a range 
of factors. They interact between them and determine in their unity the efficacy of athletes’ activities and 
behaviour. Most of the studies in sport psychology focus on reveling the factors and conditions influencing the 
performance in sport. Little is said though about the specific influence of the sport result (victory or loss) on 
the self-effectiveness, on the behavior and the level of activity of the sportsmen in future competitions. The 
aim of the present study was to examine and assess the influence of generalized expectancies, as mediating 
personal activity, and of sport result (victory or loss), as a consequence of that personal activity, on sport 
performance of people with different sport qualification and practicing different sports. 181 sportsmen (ages 
15-24) took part in the present study. The following psychological methods were used: 1)Methodology for 
Self-efficacy research in sport (T. Iancheva, Tz. Misheva-Aleksova, 2005); 2) Methodology for locus of control 
research  (A. Velichkov and collaborators, 1986); 3) Methodology of optimism and negative expectations 
research  (A. Velichkov and collaborators, 1999); 4) Methodology of the research of the attitude towards win 
and loss (T. Iancheva, 2005). We present the results and the established correlations among the studied 
psychological parameters and focus on the specifics in different sports and among sportsmen with different 
level of qualification. 
 
Състезателната реализация на спортиста е сложен и комплексен  феномен. Тя се явява 
завършващия, интегрален резултат от подготовката на спортиста. Нейната ефективност 
зависи от редица фактори. При проявлението си те взаимно си влияят и в своето единство 
определят ефективността на действията и поведението на спортиста. 
Голяма част от научните разработки в областта на спортната психология са насочени към 
разкриване на причините, факторите и условията, комплексното влияние на които 
обуславя постигането или непостигането на спортния успех.  
На заден план остава друга страна на проблема за състезателната реализация на спортиста 
– специфичното влияние на резултата (победа или загуба) и неговото субективно 
преживяване върху ефективността на състезателното поведение, върху равнището на 
активността и преживяванията на спортиста в последващата спортно-състезателната 
дейност. В същото време, наблюденията ни върху спортната кариера на редица изявени 
състезатели показват, че начинът, по който един спортист се справя с успеха и неуспеха в 
състезателната си изява в значителна степен определя по-нататъшната му успешна или 
неуспешна реализация.  



Състезателната реализация не е еднократен акт, a продължителен и комплексен феномен. 
В този аспект и в контекста на връзката между предшестващото и бъдещото поведение на 
спортиста, възникват редица въпроси, свързани с проблема: „Кои са факторите, които 
влияят върху активността, поведението и действията на спортиста, а оттам и върху 
спортния резултат?”, “Как се преживява резултата?”, “Как се интерпретират неговите 
причини?”, “Какъв е ефектът върху последващата активност, поведение и състезателна 
реализация на спортиста?”.   
Адаптацията на спортиста към специфичните условия на спортно-състезателната дейност, 
формулирането на целта за предстоящия старт и на тази база, динамичната регулация на 
поведението му до голяма степен зависят от субективното моделиране на средата 
(тренировъчна и състезателна), както и от мястото на личността в нея.  
Съществено място в регулацията на поведението и действията на личността заемат т.нар. 
“генерализирани очаквания”. Те отразяват най-общите допускания на човек за 
особеностите на средата и мястото на личността, един „предполагаем свят на 
личността”[4], който в зависимост от своето съдържание и конфигурация влияе върху 
организацията и протичането на регулативните процеси, върху генерирането на хипотези 
за това какво е вероятно да се случи и какви фактори имат определяща роля в дадена 
ситуация, контролираме ли ние изхода и действията, необходими за овладяване на 
ситуацията. Очакванията за контрол над средата и за лична ефективност водят до 
обобщена нагласа за упражняване на личен контрол. Разглеждането на себе си като 
причина, а средата като поддаваща се на контрол и изменение влияе върху 
целеполагането, личностната активност, мотивацията и самочувствието на спортиста и по 
този начин създава определена личностно-поведенческа нагласа за пълноценно участие в 
процеса на подготовка и състезание. В този смисъл генерализираните очаквания могат да 
опосредстват влиянието на други променливи, способни да повишат, или съответно да 
понижат, нивото на постиженията.  
Специален интерес за нас представлява изучаването на различията в поведението на 
състезателите, в зависимост от Аз-ефективността, локализацията на контрола, оптимизма 
и негативните очаквания. 
Аз-ефективността (Self-Efficacy) се свързва с увереността на човека в собствената му 
способност да действа така, че неговите изяви да доведат до желания резултат. Според А. 
Бандура „Аз-ефективността” е свързана с представата на човек за своите способности да 
действа успешно в конкретни ситуации [10]. Субективно възприеманата „Аз-ефективност” 
може да послужи за предвиждане на поведението в редица области – когнитивното 
функциониране, справянето със стресори, свързаното със здравето поведение, 
включително и в спорта [18, 11, 8,12, 16]. 

Локализацията на контрола е личностен конструкт, който “описва начина, по 
който хората разглеждат причинно-следствените връзки между себе си и околната среда” 
[2]. Той се свързва със степента, в която хората очакват подкреплението или резултатът от 
техните действия да зависи от собственото им поведение и личните им способности или 
обратно – да е функция на шанс, късмет или съдба, да е под контрола на властни други, 
или да е просто непредвидим. 

Оптимизмът се разглежда като “генерализирано очакване за получаване на 
положителни резултати”. За разлика от локализацията на контрола, в него е отразена само 
валентността на предстоящите събития [3]. 

Изследванията върху оптимизма показват, че той се свързва с очакването за 
преобладаване на положителни резултати, ориентация към успех и отсъствие на 
предвиждания за възможен неуспех [13]. Tой се разглежда като един от факторите, които 
повишават устойчивостта на стресови въздействия [15] и ефективността на психичната 
адаптация [13]. 
От друга страна спортният резултат (победа или загуба) влияе върху последващото 
поведение на спортиста. При психологическия анализ на феномените „победа” и “загуба” 



в спорта се разкрива тяхната сложна и многопосочна обусловеност. Очертава се 
специфична връзка и взаимовлияние между субективното преживяване на победата и 
загубата и характеристиките на състезателното поведение на спортиста. Могат да се 
изведат най-малко три аспекта на интерпретация: 
1. Победата и загубата като изход – резултат или “продукт” от състезателната 
надпревара. 
2. Победата и загубата като субективно преживяване. 
3. Победата и загубата като когнитивна оценка  на резултата от собствените 
действия и положените усилия и мотиватор на последващото поведение. 
Съществено значение за характера на преживяването  на успеха или неуспеха има 
обяснението, което човек си дава за причините, които са го породили. В дадена ситуация 
човек може да припише действията си на способност, усилие, трудност на задачата или 
късмет [19]. След неуспех, някои хора започват да се стараят повече, ако са формирали 
вътрешни нестабилни атрибуции, например, недостатъчни усилия [5]. Така в субективната 
интерпретация на даден резултат като успех или неуспех и причините за това се намесва и 
механизмът на каузалните атрибуции. Приписването на загубата на ниски способности 
едва ли ще доведе до очакването в бъдеще човек да се справи по-добре [14]. От друга 
страна, оправданието на загубата с външни и нестабилни фактори – “късмет”, “жребий”, 
“субекивно съдийство” и др., води до очакването, че няма причини да се смята, че в 
бъдеще спортистът ще се провали. В действителност преживяването на неуспех може да 
бъде ценно, ако се припише на недостатъчно усилие и после, след упорита работа, да 
последва успех. За спортната дейност това е от особено значение и би трябвало да е 
специален акцент в подготовката на спортиста.  
Когнитивната интерпретация на успеха и неуспеха и тяхната вторична оценка до голяма 
степен определят как ще се чувства и как ще реагира състезателят в бъдеще при подобни 
обстоятелства.  

Целта на настоящото изследване беше да се изследват влиянието на 
генерализираните очаквания (Аз-ефективност, локализация на контрола, оптимизъм и 
негативни очаквания) като опосредстващи личностната активност, и на  резултата 
(победата и загубата), като следствие от тази активност, върху поведението и 
състезателната изява на спортиста  при състезатели от различни видове спорт и различно 
ниво на квалификация. 

Обект на изследването бяха 181 състезатели от 11 вида спорт с различно ниво на 
квалификация. Изследваните бяха на възраст между 15 и 34 год., обособени в три групи: 
1) медалисти и състезатели с призови класирания на световни и европейски първенства; 2) 
състезатели от републиканско ниво; 3) неизявени спортисти. 

Метод 
За реализиране на целта на изследването използвахме: 
1. Методика за изследване на Аз-ефективността в спорта, която включва две 

подскали - Аз-ефективност и себепрепятстване (Т.Янчева, Цв. Мишева, 2005). 
2. Методика за изследване на локализацията на контрола, адаптирана от А. 

Величков и сътр. (1986). 
3. Методика за изследване на оптимизма и негативните очаквания (А. 

Величков и сътр., 1999). 
4. Специално разработени скали за изследване на отношението към победата и 

загубата - преживяване на победата и загубата, интерпретиране на причините за победата 
и загубата, поведение след победа или загуба. Те включват по четири подскали, както 
следва: 

За загубата: необходим опит, депресивни симптоми, мобилизация, емоционална 
лабилност. 

За победата: престиж, опит, мобилизация, емоционални реакции. 
Резултати 



Получените резултати показват, че като цяло оптимистичните очаквания се приемат с по-
голяма готовност – Мо = 37.76; Мно = 22.05 (табл.1). При изследваните от нас спортисти 
(фиг. 1) се наблюдават по-високи, но не статистически значими, стойности на оптимизма в 
сравнение със средните за българска извадка (Мсп = 37.76; Мнесп = 36,13). При елитните 
спортисти обаче (републиканско и международно ниво) стойностите са значимо по-
високи, т.е. може да се счита, че състезателите са в по-голяма степен ориентирани към 
успех и очакване на положителни резултати.  
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Фиг12. Средни стойности на Оптимизма и Негативните очаквания при спортуващи 
и неспортуващи 

Тези резултати са благоприятни като се има предвид спецификата на спортната 
дейност и фактът, че оптимизмът се разглежда като един от факторите, които повишават 
устойчивостта към стресови въздействия [15] и равнището на активация [17]. 

Същевременно трябва да посочим, че резултатите от нашето изследване показват, че 
при състезателите са налице значимо по-високи стойности на негативните очаквания, в 
сравнение с неспортуващите – Мсп=22.05; Мнесп=17.69. Подобна тенденция беше 
установена в предишни наши изследвания [6]. Това ни накара да разширим контингента 
изследвани лица, особено в групата на елитните състезатели. 

Aнализът на резултатите в зависимост от нивото на квалификация показва, че са 
налице значими различия по показателя оптимизъм - F = 10.727; р = .001 (табл. 1). 
 
Таблица 1 Средни стойности на изследваните показатели в зависимост от      
квалификацията 

 
Показатели 

 
Квалификация Мin Max Mean SD F Sig. 

Аз-ефективност Елитни 
Републ. ниво 
Спортуващи 
Общо 
 

35.00 
31.00 
32.00 
31.00 

55.00 
55.00 
55.00 
55.00 

45.77 
44.85 
44.90 
45.05 

5.72 
5.24 
5.24 
5.32 
 

,399 ,672 

Себепрепятстване Елитни 
Републ. ниво 
Спортуващи 
Общо 

12.00 
11.00 
11.00 
11.00 

48.00 
42.00 
43.00 
48.00 

28.14 
27.53 
25.50 
27.30 

8.90 
6.09 
8.02 
7.11 

1,267 ,284 

Локус на контрола Елитни 
Републ. ниво 
Спортуващи 
Общо 

5.00 
3.00 
8.00 
3.00 

15.00 
14.00 
14.00 
15.00 

8.00 
7.87 
9.75 
9.07 

3.09 
3.10 
2.87 
3.07 

,658 ,523 

Оптимизъм Елитни 25.00 43.00 37.14 5.84 10,727 ,001 



Републ. ниво 
Спортуващи 
Общо 

35.00 
17.00 
17.00 

48.00 
43.00 
48.00 

40.64 
35.50 
37.76 

4.43 
8.06 
7.77 

Негативни 
очаквания 

Елитни 
Републ. ниво 
Спортуващи 
Общо 

13.00 
17.00 
17.00 
13.00 

24.00 
30.00 
30.00 
30.00 

20.29 
22.64 
23.50 
22.05 

3.64 
4.15 
5.69 
4.27 

,925 ,383 

 
При елитните състезатели се наблюдават по-ниски стойности на оптимизма в 

сравнение със сътезателите от републиканско ниво и най-ниски стойности на негативните 
очаквания от трите изследвани групи. Независимо от това обаче стойностите на 
негативните очаквания са значимо по-високи от тези при неспортуващите (17.69). На пръв 
поглед се получава известно противоречие. От една страна постигнатите от състезателите 
резултати повишават оценката на личните им възможности и перспективи за развитие, 
което се явява от особена важност за визията за тяхната по-нататъшна спортна кариера и 
логично повишава оптимистичните очаквания. Заедно с това обаче се наблюдава един 
интересен факт, който се отличава от изнесените в литературата данни. По-високите 
стойности на негативните очаквания, в сравнение с неспортуващите по всяка вероятност 
се дължат на по-високите изисквания към подготовката и състезателната реализация на 
елитните спортисти. Високите социални очаквания и публичност на резултатите, 
неодобрението при евентуален неуспех създават предпоставки за повишаване на 
психологическия дискомфорт, а може би и за защита на Аз-а срещу евентуален неуспех. 
Това от своя страна оказва влияние върху стресоустойчивия потенциал на спортиста и 
според данни от литературата се явява допълнителен личностен рисков фактор. 
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Фиг.2 Средни стойности по изследваните показатели при състезатели с различно 
ниво на квалификация 

Възможно е това да рефлектира и върху установените по-високите стойности на 
себепрпятстването (фиг.2) при елитните състезатели (Мсп = 25.50; Мреп. = 27.53; Мел = 
28.14).  

Независимо от по-високите стойности на Аз-ефективността при елитните 
състезатели, не се потвърдиха нашите предварителни очаквания за значими различия по 
този показател, в зависимост от нивото на квалификация. 

Получените резултати от изследването на влиянието на резултата и неговата 
субективна оценка върху състезателното поведение и реализация сочат, че 
преобладаващата част от изследваните състезатели приемат победата като логичен 
резултат от своя труд – М = 4.46, като стимул да се представят добре и в следващите 
състезания – М = 4.33, като лично постижение – М = 4.29, като нормално явление в спорта 



- М = 4.29. Трябва да отбележим, че най-ниски са стойностите на преживяване на 
победата като случайност – М = 1.29 и увереност, че ще последват серия победи. 

Като положителен може да се отбележи фактът, че по-голямата част от изследваните 
състезатели приемат загубата като стимул да се докажат на следващото състезание – М = 
4.13, като нормално явление в спорта – М = 4.10, като необходим опит – М = 3.88, като 
временен неуспех – М = 3.56. При не малка част от състезателите обаче загубата се 
преживява като лично поражение (М = 3.21) и загуба на престиж (М = 2.79), т.е отнесена 
към личността, а не към резултата, към конкретното постижение. 

Интересен е фактът, че докато победата по никакъв начин не се свързва със 
случайността, то при ибяснение на загубата случайността заема съществено място – М = 
3.02. 
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Фиг. 3 Средни стойности по отделните подскали Фиг. 4 Средни стойности по 
отделните подскали                      на победата                                          на загубата 

 
Анализът на резултатите по изведените подскали разкрива следните особености 

(Фиг.3). Изследваните състезателите оценяват в най-голяма степен победата като опит – 
М = 20.58 (4.12), като логичен резултат от своя труд, нормално явление в спорта. На второ 
място се нарежда мобилизацията – М = 57.83 (3.85) – стимул за доказване, психичен 
подем, увереност в собствените способности, по-голямо желание за тренировки и др. По-
ниско са оценени айтемите, включени в скалата „престиж” (М = 14.67; 3.67). Те 
отразяват нагласата да се свързва победата с лично постижение, източник на престиж, 
начин за доказване пред себе си и другите. Най-ниско са оценени емоционалните 
реакции, свързани с победата – надценяване, отпускане и намаляване на активността, 
затваряне в себе си, прекалено големи очаквания. 
Съществен и със значима практическа стойност е установеният факт, че с най-високи 
стойности по отношение на загубата (Фиг. 4) са отговорите,  съответстващи на 
стратегията “мобилизация” – М = 16.13 (4.03), мобилизиране на усилията и очакване 
на следващия старт, активизиране на стратегиите за справяне. Преобладаващата част от  
изследваните състезатели приемат загубата като предизвикателство, като стимул да се 
докажат в следващото състезание. Трябва да отбележим, че в тази група попадат 
състезатели с продължителен спортен стаж и много високо ниво на квалификация. Може 
би това е един от белезите на ефективното състезателно поведение. 
Относително високи са стойностите по скалата „необходим опит” – М = 24.98 (3.57), т.е 
приемане на загубата като нормално явление в спорта и временен неуспех, следствие от 
недостатъчна подготовка и вложени усилия. 



Като положителен можем да отбележим факта, че емоционалната лабилност и 
депресивните симптоми са по-слабо изразени. 
Една от задачите на нашето изследване беше да проверим съществуват ли различия в 
преживяването на загубата и победата, както и в последващото поведение при състезатели 
с различно ниво на квалификация. Данните от сравнителния анализ (Таблица 2) показват, 
че са налице статистически значими различия по две от изследваните скали – 
емоционална лабилност (F = 3.385; p = .002) и мобилизация (но само по отношение на 
победата), съответно F = 4.703; p = .008. Явно те се явяват от съществено значение за 
начина, по който състезателите се справят с победата и загубата, а от там и за нивото на 
състезателна реализация. 
Не се наблюдават значими различия по фактора спорт. 
 
Таблица2. Средни стойности по отделните подскали 

 
Показатели min max X SD Приравнени 

стойности 
F Sig. 

1.1.Престиж 10.00 19.00 14.67 2.51 3.67 1,881 ,155 
1.2.Опит 16.00 25.00 20.58 2.36 4.12 1,497 ,243 
1.3.Мобилизация 52.00 69.00 57.83 4.77 3.85 4,703 ,008 
1.4.Емоционални    
      реакции 

9.00 18.00 13.17 2.96 2.19 ,563 ,692 

2.1.Необходим  
      опит 

15.00 31.00 24.98 3.82 3.57 1,522 ,204 

2.2.Депресивни  
      симптоми 

22.00 50.00 35.88 7.18 2.24 1,403 ,243 

2.3.Мобилизация 10.00 20.00 16.13 2.31 4.03 1,832 ,127 
2.4.Емоционална  
      лабилност 

9.00 25.00 17.79 399 2.97 3,385 ,002 

 
Резултатите от корелационния анализ разкриват наличие на определени зависимости 
между изследваните показатели. Аз-ефективността е силно отрицателно повлияна от 
нивото на себепрепятстване (r = -.480; р = .01), т.е. при по-високо ниво на 
себепрепятстване намаляват очакванията за лична ефективност. Получените от нас 
резултати потвърждават изнесените в литературата данни за наличие на корелация между 
Аз-ефективността и оптимизма - r = - .503, р = 0.05. 
Данните разкриват наличието на определени връзки и между генерализираните очаквания 
и начина на преживяване на резултата. Налице е значима корелация между Аз-
ефективността, емоционалната лабилност (r = 0.503; р = 0.01) след загуба и емоционалната 
реактивност след победа (r = 0.574; р = 0.05), между себепрепятстването и депресивните 
симптоми. По-високите стойности на себепрепятстване водят до по-силно изразени 
депресивни реакции (r = 0.559; р = 0.01) и емоционална лабилност след загуба (r = 0.413; р 
= 0.05), намаляват способността за мобилизация (r = 0.364; р = 0.05). Данните разкриват и 
наличие на значима корелация между оптимизма и мобилизацията след загуба (r = 0.658; р 
= 0.05). Оптимистичните очаквания активират стратегията за мобилизация и активно 
справяне след загуба, а това е от съществено значение за спортната практика. Налице са и 
значими корелации между скалите мобилизация и необходим опит (r = 0.412; р = 0.01), 
опит и престиж (r = 0.416; р = 0.05), мобилизация и престиж (r = 0.427; р = 0.05).  
Обсъждане 
Получените резултати от изследването разкриват интересни особености и дават ценни 
насоки за по-нататъшни изследвания. 

Нашите резултати потвърждават допускането [3], че оптимизмът и негативните 
очаквания са две независими генерализирани очаквания, които имат относително 
независими ефекти върху емоционалната сфера и нивото на активация и самостоятелна 
роля в организацията и регулацията на състезателното поведение. 



Оптимизмът се очертава като една от универсалните особености на състезателното 
поведение. Същевременно оптимизмът се явява един от факторите, които оказват 
съществено влияние върху стратегиите за справяне, особено след загуба. Изненадващо за 
нас беше високото ниво на негативните очаквания. 

При елитните състезатели се наблюдават по-високи стойности на себепрепятстване. 
Възможно е високите социални очаквания, опасенията от евентуален неуспех и неговата 
публичност да задействат механизмите на защита на Аз-а. Тези резултати се нуждаят от 
допълнителни изследвания и анализ. 

Оптимистичен е фактът, че при преобладаващата част от състезателите загубата се 
приписва на вътрешни, контролируеми и нестабилни причини. Спортистите в по-голямата 
си част развиват оптимален атрибутивен стил, при който загубата не е поражение и 
обезверяване, а условие за мобилизация на силите и стремеж към подобряване на 
последващото изпълнение.  

От друга страна, установените депресивни симптоми при някои от изследваните 
състезатели като самообвинения, страх от нови загуби, съмнения в собствените 
възможности могат да доведат не само до негативно влияние върху ефективността на 
спортно-състезателната дейност, но не рядко и до отказ от активна спортна дейност. 

Генерализираните очаквания играят съществена роля не само по отношение на 
активността и ефективността на състезателното поведение, но и по отношение на 
преживяването, когнитивната оценка и стратегиите за справяне след победа и загуба. В 
този смисъл те имат съществена роля в състезателната реализация на спортиста. 

Получените резултати имат не само теоретическа, но и значителна практическа 
стойност по отношение на индивидуалното консултиране и насочеността на 
психологическата подготовка.  Установените закономерности налагат необходимостта 
от установяване на трайна практика за психологическо подпомагане на спортистите по 
време и след приключване на активната им спортна дейност. 
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