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ТЕМА НА БРОЯ: 

 

VI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 
София, октомври 2011 година 

 

 

 

Уважаеми колеги и читатели на Българско списание по психология, 

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в България най-учтиво Ви кани да 

вземете участие в VI Националния конгрес по психология, който ще се проведе в края на 

октомври 2011 година в София. Общото събрание на Дружеството на психолозите (27 ноември 

2010 г.) упълномощи Управителния съвет и избраните от събранието Програмен и 

Организационен комитети да започнат подготовка за провеждането на конгреса като привлечат 

за участие представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и 

институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи 

специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. 

Конгресът ще продължи три дни в края на октомври 2011 година в София. Точното място и 

датите за провеждане на конгреса ще се уточнят допълнително и ще бъдат обявени във втората 

покана за участие с подробна програма през март 2011 година в http://www.psychology-bg.org. 

Програмата на конгреса ще включва пленарни заседания, основни доклади, секционна работа с 

представяне на научни доклади и съобщения, кръгли маси, тематични дискусии, тренинг 

семинари, методически демонстрации, изложба на литература, постер-сесии и др. 

Обръщаме се към вас с покана да участвате активно в подготовката и реализацията на 

конгреса. Очакваме вашите предложения за тематичната ориентация, програмата и 

организацията на конгреса. Вашите идеи, очаквания и предложения ще бъдат разгледани от 

Програмния и организационния комитети на конгреса в процеса на подготовката на 

официалната програма и организационната концепция на конгреса. Споделете с нас идеите и 

предложенията си как да направим конгреса вълнуващо и полезно събитие за всички участници 

и психолози в България. 

Моля, разпространете тази информация и поканата ни сред вашите колеги и партньори. 

Адрес за кореспонденция:   Дружество на психолозите в Република България (ДПБ) 

1505 София, ул.‖Черковна‖ 52, ап. 2, E-mail: office@psychology-bg.org 

Телефони:   02/843 5854   0888 429730  

Пламен Димитров, Председател на УС на ДПБ 

АРХИВ НА V-я НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2008  

http://NCP2008.wordpress.com    

Всички доклади могат да бъдат свалени от интернет-страницата на списанието  http://BJoP.wordpress.com 



 

ЦЕННОСТНАТА КРИЗА – СОЦИАЛНО-ИСТОРИЧЕСКИ, 

ЛИЧНОСТНИ, ВЪЗРАСТОВИ И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИ АСПЕКТИ 

Красимира Байчинска
*
, Магдалена Гарванова

**
 

 

Настоящата статия проследява влиянието на социално-историческото време, ориентацията 

към индивидуализъм/колективизъм, възрастта и стресиращите жизнени събития върху степента на 

ценностната криза. 1520 лица от четири социално-професионални групи (учители, бизнесмени, 

студенти от ВУЗ и от факултета по теология на СУ) взеха участие в две изследвания, проведени през 

1995 и 2005 г. Резултатите от изследването показват, че за десетгодишния период от 1995 до 2005 г., 

ценностната криза като цяло намалява. Ориентацията към индивидуализъм/колективизъм влияе 

съществено върху интензивността на ценностната криза, която остава неизменна при 

индивидуалистите, но намалява при колективистите. Доказано е още, че докато определени повратни 

жизнени обстоятелства предизвикват ценностна криза, влиянието на възрастовия период – стабилен 

или преходен, е статистически незначимо. 

Ключови думи: ценностна криза, ценности, ориентация към индивидуализъм/колективизъм 

 

VALUE CRISIS – SOCIAL-HISTORICAL, PERSONAL, AGE, AND LIFE ASPECTS 

Krassimira Baytchinska, Magdalena Garvanova 

This article focuses on the influence of the social-historical time, orientation to 

individualism/collectivism, age and stressful life events on the degree of value crisis. 1520 persons from four 

social professional groups (teachers, businessmen, students from University and Faculty of theology, Sofia 

University) took part into two studies that were carried out in 1995 and 2005. The results show that within the 

10 years period from 1995 to 2005 the degree of value crisis decreases as a whole. The orientation to 

individualism or collectivism influences the intensity of the value crisis that remains stable for the individualists 

but decreases for the collectivists. It is also proved that while some stressful life events provoke the value crisis, 

the influence of the age period – stable or transitional, is statistically not significant. 

Key words: value crisis, values, individualism/collectivism orientation 

  

Въведение  

Проблемът за ценностната криза е особено актуален за всяко едно общество, 

което се намира в преход от една ценностна система към друга. Точно такова е 

съвременното българско общество, в което се осъществяват всеобхватни социални 

реформи, които поставят индивида през личен избор и необходимост от 
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трансформация и адаптация на неговите ценности към новата социална реалност. 

Редица социални изследователи установяват, че обществените процеси в нашата страна 

се съпътстват с хаос, аномия, криза на ценностите или морален вакуум (Байчинска, 

2000; Байчинска и Гарванова, 2006, Клинчарски, 1998; Бюлетин на НЦИОМ, май 1996). 

Пребиваването в състояние на перманентна ценностна и нормативна недостатъчност 

води до поведенческа нестабилност, екзистенциална неувереност, понижена 

способност за социална идентификация, адаптация и личностна реализация и се 

превръща в предпоставка за засилване на противообществените прояви (Бюлетин на 

НЦИОМ, май 1996).  

В областта на психологията на развитието на възрастните въпросът за 

ценностната криза се поставя също, но в един по-различен от социологическата и 

социално-психологическата перспектива аспект. Например, Ериксън дефинира по-

общото понятие ―психосоциална криза‖ като нормативна възрастова криза – 

стратегически момент, който настъпва в определен период от развитието на индивида. 

Той описва жизнения цикъл като последователност от 8 психосоциални кризи. 

Позитивното решаване на всяка една от тях води до придобиване на нови добродетели, 

а негативното – до неадаптивни стратегии и забавяне или блокиране на 

индивидуалното развитие (Ериксън, 1996).  

В контекста на психоаналитичната теория човешкият живот се разглежда като 

вътрешно драматичен, поради непрекъснатото противоборство на биологичните нагони 

и репресивните по отношение на тях интернализирани културни предписания (Фройд, 

1993). Според диалектичната концепция на Ригел обаче именно противоречията, 

конфликтите или кризите са източник за психическо и социално развитие (Riegel, 

1979). Вътрешните дилеми, себеконфронтацията, осмислянето на алтернативите в 

процеса на саморефлексия или вземане на решения, помиряването и интегрирането на 

противоположните аспекти на Аза имат развитиен и адаптивен характер от позицията 

на диалогичната перспектива на анализ в психологията (Oles & Hermans, 2005).  

В западноевропейската и американската психологическа литература особено 

внимание се отделя на кризата в средата на живота. Тя се дефинира като преход: мост 

от ―утрото‖ към ―следобеда‖ на жизнения цикъл и начало на процеса на 

―индивидуация‖ (Jung, 1971); период на нарастваща генеративност (Ериксън, 1996); 

промяна на времевата перспектива от ―времето след раждането‖ към ―оставащото 

време за живот‖ (Neugarten, 1968); ставане на самия себе си чрез помиряване и 

интегриране на полярните аспекти на Аза: младост–старост, разрушение–съзидание, 



мъжественост–женственост и привързаност–отделеност (Levinson et al., 1978); 

освобождаване от заблудата за индивидуалната всемогъщност и безсмъртие (Gould, 

1978; Jaques, 1965) и т.н. 

Кризата в средата на живота е интензивен процес на реинтерпретация на 

времевата перспектива, на преоценки на житейските ценности, цели и социални роли, 

свързани със семейството, работата и личностното развитие, на конфронтация с идеята 

за смъртта като бъдещо събитие и планиране на втората половина на живота. 

Емпиричните изследвания на Херманс и Олеш констатират, че мъжете на средна 

възраст с прояви на криза имат амбивалентно отношение към бъдещето, което се 

преживява като неясно и ограничено, показват по-ниско ниво на позитивните, респ. по-

високо на негативните афекти, както и на афектите, насочени към себеутвърждаването 

в сравнение с лицата без криза (Hermans & Oles, 1999; Oles, 1999). Трудностите в 

йерархизацията, интеграцията и реализацията на ценностите като симптоми на 

ценностна криза често съпътстват и са отличителна особеност на хората на прага на 

средната зрялост (Oles, 1999).  

В действителност обаче не всички лица в период на жизнен преход преживяват 

криза, тъй като тя зависи от редица индивидуални, личностни и контекстуални 

особености (Levinson et al., 1978; Градев, 1987). Психичната криза като процес на 

саморефлексия и активни преоценки на жизнените стратегии, мотиви и поведение на 

личността и проекции към бъдещето може да бъде причинена и от определени 

повратни жизнени събития като тежка болест или смърт на близък човек, развод, 

финансови трудности и др. (Neugarten, 1968; Hermans & Oles, 1996; Lachman, 2004; 

Ериксън, 1996; Градев, 1987; Стаматов и Минчев, 2003). Тези стресиращи събития 

(наличието на множество стресогенни фактори) с голяма вероятност предизвикват 

психосоматични разстройства – главоболие, повишаване на стомашната киселинност, 

язви, безсъние, емоционални проблеми и др. (Holmes & Rahe, 1967; Schwarzer & Schulz, 

2001; Темков и Попов, 1987).    

Редица хуманистично ориентирани психолози смятат, че кризите, в това число и 

ценностните кризи, са често срещани и необходими явления в нормалното личностно 

развитие (Rogers, 1964; Allport, 1968). Последните се дефинират като онези проблеми 

или трудности, които индивидите срещат в процеса на оценяване (Allport, 1968; 

Maslow, 1971). Други автори определят ценностната криза като отсъствие на 

светогледна идентичност – недостатъчна идеологична, професионална или 

интерперсонална обвързаност (commitment) на индивида със света (Ериксън, 1996; 



Baumeister, 1986), като загуба на основната посока, цел и смисъл в живота според 

аналитичния модел на логотерапията (Франкъл, 2000) или като вид духовна криза 

(Гроф и Гроф, 2000). 

Същност и операционализация на ценностната криза  

Олеш прави опит да интегрира съществуващите изследвания и операционализира 

понятието ценностна криза като състояние на напрежение, свързано най-често със 

следните симптоми: 

1) Невъзможност да се организират личностните ценности в консистентна 

система. Тя се появява, когато индивидът не може да определи ценностните си 

приоритети или преживява конфликт между важни ценности. Неконсистентността в 

ценностната система предизвиква чувство на неудовлетвореност от себе си (Rokeach, 

1973). 

2) Чувство на загуба на ценностите. То се изразява в откриване и 

интернализиране на нови ценности или дистанциране от приети в миналото ценности. 

Честа причина за това е социалният натиск и конфронтацията между нови и стари 

ценности (Allport, 1968; Maslow, 1971). 

3) Отсъствие на съгласуваност между когнитивните, афективните и 

мотивационните аспекти на ценностите. Може да се наблюдава, когато индивидът 

оценява високо определени ценности, но реагира на тях с негативни емоции или не е 

мотивиран да ги реализира. Причината за това е несъгласуваността между 

организмичните нужди и възприетите ценности (Rogers, 1964) или фрустрацията на 

първичните потребности, които блокират реализацията на по-висшите (Maslow, 1971). 

4) Чувство за нереализация на ценностите. То възниква, когато индивидът 

осъзнае неконсистентността между своите ценности и поведение. Това усещане може 

да бъде причинено от вътрешен конфликт, фрустрация на базисни нужди или социален 

натиск (Oles, 1991; Hermans & Oles, 1996). 

Проведените от Олеш изследвания показват, че ценностната криза най-често 

корелира с негативна Аз-концепция, чувство за личностна дезадаптивност, 

неудовлетвореност и разочарование от себе си, трудности в процеса на формиране и 

постигане на цели и реализиране на значими интерперсонални отношения (Oles, 1988). 

Хората с прояви на ценностна криза приписват по-нисък интензитет на афектите, 

отнасящи се до себеутвърждаването, взаимодействието и интеграцията със значимите 

други и преживяват негативно психично благополучие в сравнение с тези без криза. 

Докато при първите се наблюдава непоследователност на оценките за миналото и 



бъдещето, при последните се констатира непрекъснатост на времевата перспектива 

(Hermans & Oles, 1996). 

Позитивното решаване на ценностната криза води до по-голяма увереност в себе 

си, упоритост, отговорност, зрялост и др., а нейното хронифициране – до тревожност, 

ниска самооценка, неврози и т.н. (Caplan,1964; Allport, 1968; Maslow, 1971; Oles, 1991). 

Херманс и Олеш разглеждат ценностната криза като ―междинно състояние‖, което 

увеличава риска от дезорганизация на Аза, но в същото време предлага възможности за 

иновативно себеразвитие. През този период хората търсят нови посоки в своя живот, но 

изпитват неяснота и несигурност за себе си и за света (Hermans & Oles, 1996). 

Според Олеш ценностната криза се провокира от неадекватна структура и 

функциониране на ценностната система, което изисква да се анализира кои ценности са 

въвлечени в този процес. Проведено от него изследване върху студентска извадка 

показва, че трудностите в оценяването са свързани със слабо чувство на реализация и 

приемане на тези ценности, които обикновено са приоритетни за индивидите – любов, 

морална доброта, вяра в Бог, семейство (Oles, 1991). 

В психология на развитието съществуват изследвания относно влиянието на 

възрастта и на жизнените обстоятелства върху степента на ценностната криза (напр. 

Jaques, 1965; Jung, 1971; Levinson et al., 1978; Gould, 1978; Ериксън, 1996; Шихи, 2000). 

Така според Левинсън развитието на личността представлява своеобразна еволюция на 

индивидуалната жизнена структура – налице е редуване на стабилни периоди, 

характеризиращи се с устойчива жизнена структура и преходни периоди, в които 

формираната психична  структура се подлага на преоценка и се подготвя изграждането 

на нова. Ценностната криза е характерна преди всичко за преходните жизнени периоди, 

като най-висока е в периода на прехода в средата на живота. Следователно, жизнената 

криза е възрастово-нормативен феномен (Levinson et al., 1978.)  

Според Байчинска през стабилните жизнени периоди се наблюдава устойчивост 

на ценностите, дори когато тяхната реализация е затруднена. Това психично състояние 

авторката обозначава като ―ценностен стрес‖. Противоположно на него, ценностната 

криза диференцира един особен момент във функционирането на ценностната система, 

когато най-съществените ценности се ―изпразват‖ от съдържание и престават да 

регулират жизнедейността. Това състояние най-често се наблюдава през транзитивните 

жизнени периоди и 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 ценностни 

приоритети (Байчинска, 1994). 

В изследване на Триандис бе показано, че ценностната криза зависи от такава 

личностна характеристика като индивидуализъм/колективизъм. Според него 

индивидуалистите изпитват по-често когнитивен дисонанс и имат по-ясно изразени 

ценностни кризи поради по-слабата социална подкрепа, която получават от вътрешните 

групи (in-groups). Компенсаторен механизъм за тяхната несигурност е силната 

потребност от себеутвърждаване, постижение и независимо поведение (Triandis, 1990).         

В наши предишни изследвания също бе установено, че с нарастване на 

индивидуалистичната ориентация се наблюдава увеличаване степента на ценностната 

криза и обратно (Байчинска, 1996а, 1999, 2000; Байчинска и Гарванова, 2006). Ние 

считаме, че ценностната криза и свързаната с нея саморефлексия е източник на 

промяна в ценностната система и необходимо условие за формиране на нови ценностни 

приоритети (Байчинска и Гарванова, 2006; Гарванова, 2005). Следва да споменем и 

това, че някои изследвания показват, че хората без ценностна криза приписват по-

голяма значимост на колективистично ориентираните ценностни категории и интереси, 

а лицата с криза – на индивидуалистично насочените ценности (Байчинска и 

Гарванова, 2006; Гарванова, 2005).  

В настоящето изследване искахме да проверим тази хипотеза, като едновременно 

с това изясним дали някои жизнени събития също не оказват влияние върху степента 

на ценностната криза. Като особено важни сме разгледали някои стресиращи жизнени 

събития, такива като смърт на съпруг/а или близък от семейството, развод или 

прекратяване на съпружески отношения; влошаване на здравето на член от 

семейството;  сериозна болест или пътна катастрофа; женитба; уволнение; поява на нов 

член на семейството; силно влошаване на финансовото положение; смяна на работата и 

др.  

И така, на базата на съществуващите изследвания ние считаме, че ценностната 

криза представлява механизъм за личностна промяна, който се активира в периоди на 

промяна на  жизнената ситуация на индивида. Тя е израз на неговото взаимодействие с 

интензивно изменящите се социално-исторически, възрастови и ситуативни фактори. 

Върху ценностната криза оказват влияние, от една страна,  нормативно-историческите 

фактори като социално-историческото време, а от друга – нормативно-възрастовите 



фактори като хронологичната възраст на индивида.  Можем още да говорим и за 

влиянието на ненормативните фактори (повратни жизнени събития) върху появата и 

развитието на ценностната криза (Baltes, 1987). Едновременно с това, ценностната 

криза зависи от някои личностни характеристики, една от които е от особен интерес за 

нас в настоящето изследване, а именно ориентацията към индивидуализъм/ 

колективизъм. 

Цел и задачи на изследването 

Целта на настоящето изследване е да изучи ценностната криза на съвременния 

българин, който живее в условия на промяна на ценностите на макросоциално ниво. 

Предполагаме, че тази криза се стимулира от социално-историческите промени в 

страната ни, и си задаваме въпроса дали тя днес е по-висока от тази, характерна за 

началото на прехода в България. Едновременно с това, искахме да анализираме и 

влиянието на други  фактори – личностни, възрастови и екзистенциални – върху 

ценностната криза. 

По-конкретните въпроси, на които нашето изследване целеше да отговори, бяха 

следните: 

1) Как социално-историческите промени в България влияят върху степента на 

ценностна криза на индивида? По-висока или по-ниска е ценностната криза през 2005 

г., в сравнение с тази, която сме наблюдавали в началото на прехода през 1995 г.?   

2) Оказва ли ориентацията към индивидуализъм/колективизъм влияние върху 

степента на ценностната криза? Индивидуалистите или колективистите са с по-висока 

степен на ценностна криза?  

3) Съществува ли взаимодействие между двата фактора – социално-

историческото време и личностната характеристика индивидуализъм/колективизъм?  

4) Съществуват ли различия в степента на ценностната криза в устойчивите и 

преходните възрастови периоди?   

5) Влияят ли и как стресиращите жизнени събития върху степента на ценностна 

криза? 

В съответствие с данни от литературата издигнахме следните хипотези: 

1. Очакваме, че ценностната криза през 2005 г. ще бъде по-ниска в сравнение с 

1995 г., поради постепенната адаптация на индивида към обществените промени в 

България и новите социални ценности (Байчинска, 2000; Байчинска и Гарванова, 2008; 

Гарванова, 2008).  



2. Предполагаме, че при лица с индивидуалистична ориентация ценностната криза 

ще е по-висока отколкото при лица с колективистична ориентация, както в началото на 

социалните промени през 1995 г., така и 10 години по-късно през 2005 г. (Байчинска, 

1996а, 1998, 1999, 2000; Байчинска и Гарванова, 2006; Гарванова, 2005).  

3. Допускаме, че ценностната криза ще има по-голям интензитет в преходните 

жизнени периоди, като ще бъде най-висока в средата на живота (Hermans & Oles, 1999; 

Oles, 1999; Александрова, 2006). 

4. Предполагаме, че ценностната криза ще се предизвиква от някои стресиращи 

жизнени събития (Hermans & Oles, 1996; Ериксън, 1996; Градев, 1987; Темков и Попов, 

1987; Стаматов и Минчев, 2003). 

Изследвани лица 

В настоящата статия са използвани и сравнени данни от две емпирични 

изследвания, проведени през 1995 и 2005 г.
* 

В тях са включени 4 социално-

професионални групи, представящи консервативната (учители, студенти-богослови) и 

модернизиращата тенденция (бизнесмени, студенти от ВУЗ) в развитието на 

ценностите на личността и българското общество (Байчинска, 2000). Респондентите са 

от различни градове на страната: София, Стара Загора, Пазарджик, Панагюрище, 

Плевен, Враца, Бургас, Кюстендил и др. В първото проучване броят на лицата е 884 

(мъжете са 387 или 44.3%, а жените – 486 или 55.7%; средна възраст 33.21 г., sd=10.99), 

а във второто – 636 (от тях: мъже – 293 или 46.1%, жени – 343 или 53.9%; средна 

възраст 33.48 г., sd=11.96). 

Времево-последователният характер на изследването определя като основна 

променлива социално-историческото време, която де факто представлява съвкупност 

от икономическите, политическите, културните и т.н. промени, които настъпват в 

макросоциалната рамка в границите на определен исторически период. Ние сме 

разгледали  времеви интервал от 10 години – 1995-2005 г.  
 
   

Методи 

1) Въпросник за ценностна криза на Олеш – the Value Crisis Questionnaire (VCQ; 

Oles, 1989 – българска адаптация Байчинска и Гарванова, 2006). Адаптацията на 

методиката за български условия е започната през 1995 г. от Байчинска. Направен е 

прав (от полски на български език) и обратен (от български на полски език) превод с 

                                                 
*
 Данните от 2005 г. са част от проучване, осъществено от М. Гарванова, а тези от 1995 г. са част от 

изследване на ст. н. с. II ст., д-р К. Байчинска (вж. Байчинска, 1994, 1996а, б, 1998, 1999, 2000). 



цел да се уточнят речевите формулировки и смисловата интерпретация на айтемите. 

Въпросникът е включен в емпиричното изследване на Байчинска през същата година 

(Байчинска, 1996а, б, 2000). Десет години по-късно интересът към проблематиката за 

ценностната криза беше възобновен (Байчинска и Гарванова, 2006; Гарванова, 2005). 

Стандартизационната процедура продължи с извеждането на ключови психометрични 

характеристики на скалата. 

Въпросникът на Олеш се състои от 25 айтема, първият от които е маскиращ и не 

се включва в обработката на данните. Ето някои от твърденията, които са подложени 

на оценка от страна на изследваното лице: 1) В живота си осъществявам тези ценности, 

на които наистина държа; 2) Мога ясно да определя кое е най-важното в моя живот; 3) 

Моите действия са често спонтанни и не служат на някаква желана от мен цел. 

Респондентът трябва да прочете всяко изречение и да реши дали то е вярно за него 

лично или не. Изследването се провежда анонимно, без директно да се посочва 

неговата цел в инструкцията за по-голяма достоверност на информацията, и протича 

между 10-15 минути. Общият бал по скалата се изчислява, като на всеки айтем се 

приписва стойност 2, ако той е оценен като изразяващ криза, и 0 – в противен случай. 

Отговорът ―не знам‖ се оценява с 1. Суровият бал по скалата варира от 0 до 48. 

С помощта на йерархичен клъстърен анализ Олеш диференцира 4 субскали: 1) 

недостатъчна йерархия на ценностите; 2) чувство за загуба на ценностите; 3) слаба 

интеграция, и 4) чувство за нереализация на ценностите (Oles, 1991). Използването на 

същата процедура при адаптацията на въпросника за български условия с данните, 

получени през 1995 г. (N=1075), очертава наличие само на един основен клъстър. Този 

резултат се потвърждава и от факторния анализ на айтeмите чрез анализ на главните 

компоненти. Първият фактор има собствена стойност 5.88 и обяснява 24.51% от общата 

вариация. Останалите фактори при четирифакторно решение имат собствени стойности  

1.45, 1.32 и 1.24 и обясняват относително нисък процент от общата вариация, съответно 

6.05%, 5.51% и 5.16% (или 36.07 и 41.23 съвкупен, кумулативен %). Ето защо не бяха 

формирани подскали и бе използван единствено общият бал на айтeмите (Байчинска и 

Гарванова, 2006; Гарванова, 2005). 

Идентична факторна структура на въпросника се установява и с данните, събрани 

през 2005 г. (N=606). Анализът на главните компоненти и четирифакторното решение 

разкри, че първият фактор има собствена стойност 5.99 и обяснява 24.95% от общата 

вариация. Вторият компонент е със стойности съответно 1.64 и 6.82%, а третият – 1.29 

и 5.37%. Четвъртият фактор е най-слабо диференциран – има собствено тегло 1.14 и 



обяснява едва 4.77% от съвкупната вариация. Четирите фактора обясняват общо 

41.90% от вариацията, а при трифакторното решение този показател е 37.14%. Това 

още веднъж потвърждава еднофакторната структура на методиката, тъй като всички 

фактори, с изключение на първия, обясняват малък процент от общата вариация – под 

10%. Дендограмата от направения йерархичен клъстърен анализ също подкрепя 

еднофакторното решение, защото не очертава ясно диференцирани клъстъри. 

 Тест-ретест надеждността на въпросника е удовлетворителна. Коефициентът на 

стабилност при интервал от 1 месец върху 118 лица е 0.62 (p=0.01). В изследването от 

1995 г., проведено от Байчинска, скалата за оценка степента на ценностна криза има 

висока консистентна надеждност (N=1075 души; 24 айтема; алфа на Кронбах 0.86). 

Айтем-анализът показа, че не съществуват айтеми, които биха подобрили 

надеждността, ако бъдат отстранени (Байчинска и Гарванова, 2006). Резултатите от 

емпиричното изследване от 2005 г. потвърждават получения вече коефициент на 

вътрешна консистентност на скалата (N=606; 24 айтема; алфа на Кронбах 0.86). Те се 

доближават до посочените в литературата от Олеш коефициенти от полското 

изследване – тест-ретест rtt=0.88 след двуседмичен интервал върху извадка от 37 лица и 

вътрешна консистентност на цялата методика r=0.90 (N=218) (Oles, 1991).  

Тестът на Колмогоров-Смирнов разкри, че променливата степен на ценностна 

криза, както може да се очаква, и в двете изследвания няма нормално разпределение 

(α=0.000) поради специфичните й особености, което се дължи на факта, че повечето 

изследвани лица не се намират в криза. Затова тя беше стандартизирана чрез 

използването на z-оценки. С цел да се диференцират лицата с и без ценностна криза 

скалата беше превърната в интервална, стенова (от 1 до 10 единици). Тя се базира на z-

оценките, като разпределението има средна стойност 5.5 и стандартно отклонение 2. 

Прилага се следната формула: 5.52  zsten  (Eatwell, 1997). 

Индивидуалният бал на респондента в стенове дава възможност да бъде оценена 

степента на неговата ценностна криза. Ако този бал е в интервала от 1 до 4 стена, 

изследваното лице се отнася към групата на лицата без криза (или със слаба степен на 

рефлексия). Ако индивидуалният бал е над 7 стена, лицето се отнася към групата на 

хората, преживяващи криза. Със средна степен на проява на ценностна криза са лицата, 

които имат 5 и 6 стена. Следва да се подчертае обаче, че в полската извадка мъжете и 

жените показват значими различия в средните балове по скалата, което се отчита при 

стеновото й нормиране (Oles, 1989). В българското изследване обаче полови различия 

не бяха установени, затова се използват еднакви стенови интервали при оценката на 



степента на ценностна криза както за мъжете, така и за жените (Байчинска и Гарванова, 

2006).  

2) Българска скала за индивидуализъм/колективизъм – БИК-скала (Герганов и др., 

1996). Тази скала е разработена на базата на психосемантичния подход.  

Индивидуализмът, респ. колективизмът се определя като лично предпочитание към 

ценности, чиято семантика в поредица от експерименти се установява, че е свързана с 

индивидуалистичната ориентация (богатство, успех, самочувствие) или към ценности, 

смислово свързани с колективистичната ориентация (традиционност, ред, 

сътрудничество, справедливост). От изследваното лице се изисква да направи избор 

по предпочитание на една от всеки две думи, представени в набор от 21 двойки 

(например: ―Кое предпочитате?‖ – ред или богатство; справедливост или успех; 

самочувствие или традиционност и т.н.). Двойките думи са образувани така, че да 

репрезентират всички възможни комбинации от посочените по-горе седем основни 

ценности, характеризиращи индивидуалистичната и колективистичната ориентация. 

Първият избор на дума във всяка двойка се кодира с 1, а вторият – с 2. Двойките, 

в които се повтаря една и съща дума, са максимално отдалечени една от друга. Всяка 

дума се повтаря еднакъв брой пъти отляво и отдясно в двойката. Чрез техниката на 

разгъване на Кумбс (Coombs, 1964) по косвен начин от направените от респондентите 

предпочитания се извлича латентен общ континуум ―индивидуализъм–колективизъм‖, 

върху който се подреждат и субектите, и стимулите, представени като точки в 

семантичното пространство.  

Първичните данни от БИК-скалата бяха обработени по алгоритъма за метрично 

решение на задачата за ранжиране на думите и лицата, разработен от Нишисато 

(Nishissato, 1989) и изпълняван от компютърната програма DUAL SCALING. Тъй като 

при всяко приложение на метода върху нова съвкупност от изследвани лица може да се 

очаква различна скалова стойност и разпределение на ценностите върху имплицитния 

семантичен континуум ―индивидуализъм–колективизъм‖, общата матрица от данни 

включваше предпочетените избори на всички участници от емпиричните изследвания 

през 1995 и 2005 г. (N=1520). Поотделната обработка и сравняване на резултатите от 

двете съвкупни извадки с цел да се установят тенденциите на промяна в 

индивидуалистично–колективистичната ориентация в хода на прехода би било 

некоректно, което наложи тяхното обединяване. 

Дуалното скалиране позволява да се анализира както структурата на обектите, 

така и тази на изследваните лица. В резултат на обработката на данните бяха получени 



3 измерения, едното от които беше идентифицирано като ―индивидуализъм–

колективизъм‖. Седемте ценности, индикативни за индивидуалистичната и 

колективистичната ориентация, получиха следните скалови стойности: богатство (-

1.74); успех (-0.95); самочувствие (-0.56); сътрудничество (0.54); ред (0.84); 

традиционност (0.84) и справедливост (1.03). Те образуват биполярен континуум 

(дименсия) ―индивидуализъм–колективизъм‖, в краищата на който се разполагат 

богатството и справедливостта, а в средата и останалите ценности – успех, 

самочувствие, сътрудничество, ред и традиционност.  

Критерий за надеждността на метода е групирането на ценностите богатство, 

успех и самочувствие в една група, а справедливостта, традиционността, реда и 

сътрудничеството – в друга група, противоположна на първата (Герганов и др., 1996). 

Както се вижда от скаловите стойности на 7-те ценности, те напълно отговарят на 

изискванията за надеждност на БИК-скалата. 

Чрез техниката на многомерното скалиране на изследваните лица беше приписан 

бал, определящ характера и степента на ориентацията им към индивидуализъм или 

колективизъм. Колкото по-близо до единия или до другия полюс на тази дименсия се 

намира индивидуалният бал, толкова по-силно изразена е нагласата към 

индивидуализъм/колективизъм. С други думи, коефициентите с отрицателен знак се 

отнасят до индивидуалистичната част на скалата (скалови стойности под 0.00), а тези с 

положителен знак – към колективистичната (скалови стойности над 0.00). 

Разпределението има широк диапазон на вариативност и се доближава до нормалното 

( x =-0.07, sd=1, т.е. има лек превес на лицата с индивидуалистична ориентация). 

С цел да се формират контрастни групи между индивидуалистите и 

колективистите е използвано -0.5 и +0.5 стандартно отклонение от средната стойност 

на разпределението на измерванията от БИК-скалата. Следователно, лица със скалови 

стойности, които влизат в интервала от -0.5sd до +0.5sd от x , са премахнати от анализа 

като респонденти без ясно изразена ориентация към индивидуализъм и колективизъм.   

3) Скала за оценка на стресиращи жизнени събития на Холмс и Рейх – the Social 

Readjustment Rating Scale (SRRS; Holmes & Rahe, 1967 – кратка и модифицирана версия 

Байчинска, 1996). Тази методика е създадена за установяване на вероятността, с която 

стресът, предизвикан от определени жизнени събития, може да причини 

психосоматична болест. Оригиналната скала включва 43 събития (както негативни, 

така и позитивни).  



Кратката версия на тази методика, предложена от Байчинска и включена в 

настоящето изследване, се състои от 13 жизнени събития, подбрани чрез критерия 

честота и интензивност на реализация. Това са: 1) Смърт на съпруг/а; 2) Развод или 

прекратяване на съпружески отношения; 3) Смърт на близък от семейството Ви; 4) 

Влошаване на здравето на член от семейството Ви; 5) Сериозна болест или пътна 

катастрофа; 6) Женитба; 7) Уволнение; 8) Поява на нов член на семейството; 9) Силно 

влошаване на финансовото Ви положение; 10) Смяна на работата; 11) Забележително 

лично постижение; 12) Съпругът/ата остава без работа, и 13) Смяна на местожителство. 

Те се предлагат за оценка на изследваните лица със същата инструкция (дали са се 

случили през последната година), но с дихотомна ―да–не‖ скала на отговорите. 

Отговорът ―да‖ се кодира с 1, а ―не‖ – с 0.  

Коефициентът на вътрешна консистентност на методиката е алфа на Кронбах 0.48 

(N=493). Айтем-анализът разкри, че премахването на въпрос № 11 (―Забележително 

лично постижение‖) повишава индекса на надеждност на емпиричния инструмент (12 

айтема; алфа на Кронбах 0.50) и беше изключен от скалата. Въпреки това този 

психометричен показател не е много висок, което най-вероятно се дължи на голямата 

вариативност, разнородност и комплицираност на изучаваните явления. Така например, 

някои ненормативни повратни събития могат да не предизвикат криза и промяна в 

интра- или интерпсихичен план, ако се оценяват като нормални и предсказуеми в 

живота на човека (Neugarten, 1968). Различните хора приписват различна валентност на 

едно и също жизнено преживяване – брак, бременност, развод и т.н. (Schwarzer & 

Schulz, 2001). Не на последно място, когато едно значимо събитие се оценява 

ретроспективно, конотацията за него неминуемо отчита настоящите последствия и 

бъдещата корекция на индивидуалната жизнена стратегия (Градев, 1987). Това прави 

връзката между жизнените обстоятелства и психосоциалното развитие изключително 

непредвидима и трудна за изследване. 

Резултати и обсъждане 

С цел да проверим първите две хипотези бе направен двуфакторен дисперсионен 

анализ (Two-Way ANOVA) с независими фактори ―социално-историческо време‖ и 

―ориентация към индивидуализъм/колективизъм‖. Резултатите са отразени в таблица 1. 

 

Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения на степента на ценностната 

криза при индивидуалистите и колективистите през 1995 и 2005 г. Посочени са и 

резултатите от двуфакторния дисперсионен анализ  



 

От таблица 1 (колона 6) се вижда, че факторът социално-историческо време влияе 

върху степента на ценностна криза (F=6.37, р=0.012). При това степента на ценностна 

криза през 2005 г. е по-ниска отколкото през 1995 г. ( x =5.24 vs. x =5.69; T=4.35, 

p=0.000). 

Личностната характеристика индивидуализъм/колективизъм също оказва влияние 

върху степента на ценностната криза (F=15.85, р= 0.000) (виж колона 5). 

Накрая, липсва взаимодействие на тези два фактора (F=3.87, р=0.051). 

Графичното представяне на средните стойности на ценностната криза в зависимост от 

социално-историческото време и ориентацията към индивидуализъм/колективизъм 

очертава някои интересни тенденции (виж фиг. 1). 
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Фигура 1. Влияние на факторите ориентация към индивидуализъм/колективизъм и 

социално-историческо време върху степента на ценностната криза 

 

Следва да се подчертае обаче, че степента на ценностна криза при 

индивидуалистите се запазва на едно ниво през 1995 и 2005 г. Сравнението на средните 

стойности с Т-теста показва отсъствие на значими различия (T=0.38, p=0.706). Както 

през 1995, така и през 2005 г. индивидуалистите имат по-висока степен на ценностна 

криза от колективистите. Степента на ценностна криза се изменя значимо само при 

колективистите. При тях ценностната криза през 1995 г. е значимо по-висока, 

отколкото през 2005 г. (T=3.42, p=0.001). 

Сега да видим данните, отнасящи се до анализа на влиянието на възрастта върху 

степента на ценностната криза. Хронологичните граници на жизнените периоди, към 

които се придържахме в нашето изследване, следват тези, определени от теорията на 

Левинсън: 17-22 г. – преход към ранната възрастност; 22-28 г. – стабилен период на 

навлизане в света на възрастните; 28-33 г. – преход на 30-те години; 33-40 г. – стабилен 

период на улягане на младите хора; 40-45 г. – преход в средата на живота; 45-50 г. – 

стабилен период на навлизане в средната възрастност; 50-55 г. – преход на 50-те 

години; 55-60 г. – стабилен период на кулминация на средната възрастност; 60-65 г. – 

преход към късната възрастност; 65
+ 

г. – късна възрастност (Levinson et al., 1978).  

Както вече посочихме по-горе, нашата хипотеза бе, че степента на ценностна 

криза ще бъде по-висока в преходните периоди и навярно най-висока в средата на 

живота. За определяне влиянието на възрастта върху степента на ценностната криза бе 

използван  еднофакторен дисперсионен анализ (One-Way ANOVA). Не бяха установени 

статистически значими възрастови различия в степента на ценностната криза (F=1.72, 

p=0.091). Бе направен също и двуфакторен дисперсионен анализ, с фактори възраст и 

социално-историческо време, който също показа отсъствие на влияние, а също и на 

взаимодействие между тях (p>0.05).  

Последната задача на изследването бе свързана с очертаване на екзистенциалните 

измерения на ценностната криза. Чрез линеен множествен регресионен анализ по 

метода Enter (виж табл. 2) бяха установени кои жизнени събития, включени в общото 

уравнение като независими величини, провокират симптомите на ценностна криза, 

която е въведена като зависима променлива. 



 

Таблица 2. Резултати от линейния множествен регресионен анализ за влиянието на 12 

жизнени събития върху степента на ценностна криза (по данни от изследването през 2005 г.; 

N=493) 

 

Независими променливи Beta T p 

1. Смърт на съпруг/а 0.09 2.07 0.039 

2. Развод или прекратяване на съпружески отношения 0.15 3.46 0.001 

3. Смърт на близък от семейството -0.01 -0.22 0.826 

4. Влошаване на здравето на член на семейството 0.02 0.31 0.756 

5. Сериозна болест или пътна катастрофа -0.01 -0.13 0.894 

6. Женитба -0.03 -0.64 0.525 

7. Уволнение 0.14 3.05 0.002 

8. Поява на нов член на семейството -0.07 -1.43 0.154 

9. Силно влошаване на финансовото положение 0.16 3.46 0.001 

10. Смяна на работата 0.11 2.32 0.021 

11. Съпругът/ата/ остава без работа -0.07 -1.54 0.125 

12. Смяна на местожителството 0.01 0.23 0.816 

 

От таблица 2 се констатира, че 5 жизнени събития причиняват трудности в 

процеса на оценяване или дезинтеграция на ценностната система, свързани с промяна 

на семейния статус (смърт на съпруг/а; развод или прекратяване на съпружески 

отношения); динамика в индивидуалната трудова заетост (уволнение; смяна на 

работата) и материална несигурност (силно влошаване на финансовото положение).  

Интерпретация на резултатите и обобщение 

И така, получените резултати относно влиянието на социално-историческото 

време върху степента на ценностната криза потвърждават хипотеза 1. За периода 

1995-2005 ценностната криза намалява! Това навярно е свързано с известна 

адаптация на индивидите към новите социални ценности на демократичното общество.  

Получените резултати показват, че личностната черта индивидуализъм/ 

колективизъм влияе върху степента на ценностната криза. Степента на ценностна криза 

е различна в групата на колективистите и на индивидуалистите. Така за изследвания 

10-годишен времеви интервал при индивидуалистите степента на ценностна криза 



се запазва неизменна. При това особено важно е да се подчертае, че както през 1995, 

така и през 2005 г., индивидуалистите имат по-висока степен на ценностна криза от 

колективистите. Това съответства на резултатите oт анализите на Триандис (Triandis, 

1990), а също така и на данните, получени от нас в други изследвания (Байчинска и 

Гарванова, 2006; Гарванова, 2005). Едно възможно обяснение е това, че 

индивидуалистите са активни субекти на социалната промяна в България и влизат в 

конфликт със старите утвърдени ценностни норми (Байчинска, 1996а, 1998, 2000). 

Изразяването на нови ценности и убеждения в много случаи среща съпротива и се 

санкционира от лица и социални групи, подкрепящи старите нормативни модели на 

поведение (Sagiv & Schwartz, 2000). 

Намаляването на ценностната криза като цяло се определя от намаляването 

й в групата на колективистите. В тази група интензивността на ценностната 

криза през 1995 г. е значимо по-висока, отколкото през 2005 г. (T=3.42, p=0.001). 

Това навярно е така, защото промените, започнати през 1989 г. на макросоциално ниво, 

поставиха под въпрос основната ценност на социализма – колективната организация на 

социума и доминантната роля на колектива над индивида. България тръгна с много 

перипетии към други ценности, тези на демократичното общество, за които основната 

ценност е индивидът. От тази гледна точка, хората с колективистична ориентация бяха 

носители на консервативната тенденция в ценностите на българското общество, а тези 

с индивидуалистична – на модернизиращата тенденция. Борбата на тези две тенденции 

представлява съществена характеристика на прехода към демократично общество в 

България. Естествено е, че адаптирането на колективистите към новите демократични 

ценности е сложен процес, който е съпроводен с ценностна криза. Както показват 

нашите резултати, в началото на прехода интензивността на кризата в тази група е по-

висока, отколкото през 2005 г. Струва ни се, че едно възможно обяснение е, че 

преходът към нови демократични ценности в България, бе много бавен и мъчителен 

процес. Ето защо при носителите на новите ценности – индивидуалистите – все още 

наблюдаваме същото ниво на ценностна криза, както и в началото на прехода. Що се 

отнася до групата на колективистите, то тяхната ориентация към групови интереси бе 

фрустрирана в началото на прехода, но постепенно тези интереси бяха приспособени 

към новите социални условия. Вероятно това води до по-ниски нива на ценностен 

стрес и криза при колективистите през 2005 г.  



Този извод се подкрепя и от други наши резултати, отнасящи се до промените в 

категориалната и дименсионалната структура на ценностната система при двете групи 

лица за същия период – 1995-2005 г. При индивидуалистите се наблюдава опит за 

координация на конфликтуващи ценности, а при колективистите се констатира 

противоположният процес – изкристализиране на ценностния идеал чрез подчертана 

субординация и по-ясно ранжиране на ценностите по степен на важност (Гарванова, 

2008). 

Получените от нас резултати не потвърдиха третата хипотеза. Не се установява 

статистически изразен пик на ценностната криза нито в една възрастова група, дори 

при лицата в преход в средата на живота – 40-45-годишните. Това съответства на данни 

от друго проучване върху клинично здрави мъже и жени, които показват, че във 

възрастовите групи, формирани по периодизацията на Левинсън, има малък процент 

лица, които преживяват криза, като не се наблюдава тяхното струпване около 40-те 

години или около някаква друга възраст (Shek, 1996). Неслучайно някои автори 

разглеждат кризата в средата на живота като събитие, което в значителна степен зависи 

от социокултурните предписания и стереотипи (Kruger, 1994; Shek, 1996; Lippert, 1997; 

Oles, 1999; Lachman, 2004).  

Резултатите свидетелстват, че в условията на българския преход към демокрация, 

социално-историческите промени са значително по-съществен фактор, оказващ 

влияние върху степента на ценностната криза, отколкото възрастовият период, в който 

се намира индивидът. Социалните промени оказват влияние върху всички възрастови 

групи, както върху тези в устойчив жизнен период, така и върху тези в преходен. Това 

се изтъква и от Александрова, която счита, че социалната криза оказва влияние върху 

всички членове на обществото, макар и най-силно да се преживява от хората, които се 

намират във втората половина на своя живот (Александрова, 2006). Именно в тази 

възраст ясно личи връзката между жизнения път на личността и социалните процеси в 

пресечната точка на проспективното самоопределение. Друго изследване разкрива, че 

конструирането на социалното време при българските мъже и жени в активна възраст е 

в процес на сериозни трансформации и се характеризира с несъгласуваност на 

представите за миналото, което се отрича; на настоящето, което се оценява като 

неприемливо и несигурно; на бъдещето, което се интерпретира като неясно или 

умерено оптимистично (Пехливанова, 2006).  



Като цяло обаче липсата на ясно изразен пик на ценностната криза в настоящето 

изследване най-вероятно насочва към възможностите за личностно развитие на всеки 

един етап от жизнения път, където процесите на стабилност и промяна вървят ръка за 

ръка (Caspi, Roberts, & Shiner, 2005) – базисно допускане в контекстуално-

диалектичната парадигма в психологията на развитието (Riegel, 1979). 

Взаимодействието на личността с динамичната социокултурна среда непрекъснато 

актуализира избора на оптимални цели и поведенчески модели при реализацията на 

индивидуалния жизнен проект през целия жизнен обхват (Силгиджиян, 1998; 

Христова, 2001). Социалната ситуация в България, която от началото на прехода се 

характеризира с неопределеност и непредсказуемост (Клинчарски, 1998), с голяма 

вероятност обуславя наличието на относително високи стойности на ценностна 

саморефлексия при хората от всички възрастови групи.      

От тази гледна точка навярно теориите за възрастовото развитие, които са 

създадени в общества с относително устойчиво икономическо и политическо развитие, 

могат да не бъдат приложими към общества, като българското например, което се 

намира в повратна точка на своята история. В подобни общества социално-

историческите промени засягат всички индивиди и размиват границите на устойчивите 

и преходните възрастови  периоди. В такива общества други фактори, които могат да 

отключат кризата, са навярно по-действени. Такива вероятно са определени 

стресиращи жизнени събития, използването на дисфункционални копинг-стратегии, 

усещането за времеви натиск, неясна концепция за собственото бъдеще, някои 

личностни черти и др. (Neugarten, 1968; Oles, 1999; Lachman, 2004; Градев, 1987).  

В рамките на нашето изследване бе показано, че някои стресогенни събития като 

смърт на съпруг/а, развод или прекратяване на съпружески отношения, уволнение, 

смяна на работата, силно влошаване на финансовото положение отключват симптомите 

на ценностната криза. Тези 5 жизнени събития причинят трудности в процеса на 

оценяване или дезинтеграция на ценностната система, свързани с промяна на семейния 

статус (смърт на съпруг/а; развод или прекратяване на съпружески отношения); 

динамика в индивидуалната трудова заетост (уволнение; смяна на работата) и 

материална несигурност (силно влошаване на финансовото положение). Може да се 

счита, че семейството, работата и средствата за препитание се очертават като главни 

фактори, чиято дестабилизация индуцира с голяма вероятност напрежение и стрес в 

живота на съвременния българин. В светлината на теорията на ценностите на Шварц и 



базираните на нея изследвания те могат да се разглеждат като постоянни дългосрочни 

цели (ценностни приоритети), които детерминират поведението и насочват жизнената 

активност на индивидите (Schwartz, Sagiv, & Boehnke, 2000).        

Според Градев събитията от ежедневието могат да видоизменят индивидуалната 

жизнена стратегия и внасят корекции в доминиралата до този момент представа на 

личността за собствените й възможности и умения (Градев, 1987). Кризата, която 

предизвикват стресогенните обстоятелства, е междинно състояние, което може да 

доведе до личностно израстване или до дезадаптация и разклащане на психичното и 

телесното здраве, което зависи от наличието на богат арсенал от индивидуални и 

социални ресурси за справяне с проблемите (Темков и Попов, 1987; Алексиев, 1998). С 

други думи, повратните жизнени събития, които причиняват ценностна криза, са важен 

предиктор за потенциална промяна във вътрешния свят на хората. Тя се изразява в 

търсене и намиране на нов смисъл и върховна цел в живота, преформулиране на 

жизнените планове, преодоляване на собствените интрапсихични разделения между 

Аза и другите и т.н. (Ериксън, 1996; Франкъл, 2000; Levinson et al., 1978; Gould, 1978). 

В обобщение ще се върнем към разликата между ―криза‖ и ―преход‖, която правят 

някои съвременни изследователи (Pomp, 2001). Докато моделът на кризата разглежда 

нормативните възрастови изменения, свързани с процеса на стареене като индикативни 

за кризата в средата на живота, моделът на прехода не приема възрастово-нормативния 

характер на това събитие (Крайг, 2003). ―Кризата‖ насочва по-скоро към 

дезорганизация на Аза и наличие на сериозни интрапсихични проблеми, които водят до 

значими вътрешни и външни промени, а ―преходът‖ се разбира като период на 

личностна реорганизация без проява на симптоми на дистрес (Hermans & Oles, 1999). 

Така не всички хора в период на жизнен преход преживяват криза, което зависи от 

редица биологични, психични и социално-контекстуални предпоставки (Levinson et al., 

1978; Градев, 1987). На базата на проведеното от нас проучване можем да заключим, че 

изучаването на ценностната криза като възрастово-специфичен феномен изисква още 

по-задълбочени бъдещи анализи на базата не само на номотетични, стандартизирани, 

но и на идеографски, качествени методики, както и мултифакторен дизайн на 

изследването. 

Представеният в настоящата разработка анализ е начална стъпка в изучаването на 

социално-контекстуалните, личностните, развитийните и жизнените аспекти на 



ценностната криза. Надяваме се бъдещите изследвания да могат да ги продължат и 

задълбочат. 
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА КОГНИТИВНИ 

ПРОПУСКИ 

 

Ангел Величков 

 

Резюме. Представени са данни от две изследвания за адаптиране на въпросник за 

когнитивни пропуски. За изходна основа е взет метода на Wallas, Kass & Stanny (2002), 

които намират четири фактора в структурата на въпросника – памет, разсеяност, 

нетактичности и забравяне на имена.  
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Първото изследване представя груба репликация на оригиналното 4-факторно 

решение, но два от факторите (1 и 4) не са така ясно очертани, както в изходния 

въпросник. 

Второто изследване повтаря полученото 4-факторно решение с еднозначни за 

интерпретация фактори. Те са: нарушения в работната памет, разсеяност, нарушения в 

мисловните процеси и забравяне на имена. Докладвани са данни за конструкт-

валидността на въпросника. 

В заключението е посочено, че са необходими изследвания в нормативна извадка 

за извеждане на норми и приложимост на метода за индивидуална диагностика. 

 

BULGARIAN ADAPTATION OF COGNITIVE FAILURES QUESTIONAIRE 

(CFQ) 

 

Angel Velichkov 

 

Abstract 

Two studies, based on Wallas, Kass & Stanny (2002) version of CFQ were conducted in 

order to make the questionnaire useable with Bulgarian samples.  

First study replicated the original four-factor solution, but roughly. Factors Memory and 

Names were contaminated with items that in the original version fall elsewhere. 

In the second study we again replicated the four-factor solution. Factors obtained are 

clear for interpretation. These are Working memory, Distractability, Thinking and Names. 

Construct-validity of the questionnaire was proven through examining the correlations 

of CFQ with free time boredom scale (Ragheb, M.G., Merydith, S.P., 2001) and normative 

beliefs survey (based on the theoretical proposals of  Feldman, S.. 2003).  

 

 

Когнитивните пропуски са погрешни действия при изпълнение на прости или 

добре усвоени задачи. Примери за когнитивни пропуски са неволно изтърване на 

предмет, блъсване в ръба на маса или бюро, забравяне първоначалната цел на 

действието, лесно отвличане на вниманието, изхвърляне на нужни вещи или забравяне 

къде са оставени. 

Установено е, че когнитивните пропуски се наблюдават по-често при 

емоционална преумора, психологично прегаряне и загуба на интерес към работата (Van 

Der Linden, Keijsers, Eling, Van Schaijk, 2005). Докладват се връзки на когнитивните 

пропуски с тревожност/невротизъм, лесна възбудимост и обсесивни импулси (Smith, 

Chapelow, Belyavin, 1995). Значими връзки са намерени с депресия и симптоми на 

тревожност, дори при контрол на чертата тревожност (Merckelbach, Muris, Nijman, 

deJong, 1996). Има данни, че около 50% от вариацията на когнитивните пропуски е 

генетично обусловена, както това е установено за други личностни черти, например за 



невротизма (Boomsma, 1998). Друго изследване (Groome, Grant,2005) намира, че 

когнитивните пропуски са свързани с нарушения във функционирането на работната 

памет. Тези данни подсказват, че изследването на когнитивните пропуски е само част 

от по-комплексно изучаване дефицитите в организацията на регулативните процеси на 

индивидуално равнище. Това очертава изследователска проблематика за 

диференциалната психология и психологията на личността. Значимостта на 

предлагания метод е да стимулира изследванията на българските психолози в указаната 

проблемна област. 

Въпросникът има и практическа приложимост. Изследванията на уморяемостта и 

психологичното прегаране на работни места, които изискват повишен когнитивен 

контрол показват, че лицата с по-високи показатели по когнитивни пропуски влагат 

повече усилия да се справят с трудовите задачи, изпитват по-голямо напрежение и по-

бързо стигат до психологично прегаряне (burnout) (Schmidt, Neubach, Heuser, 2007). 

Когнитивните дефицити на вниманието, паметта и мисленето също така носят големи 

рискове при назначаване на лица за работа със сложни оперативни системи, в 

транспорта, авиацията, енергетиката и т.н., където кратко отвличане на вниманието, 

пропускане на детайли от работната инструкция или погрешно предприета насока на 

действие могат да имат фатални последици.  

Освен за оценка на риска при назначаване на лица с повишени равнища на 

когнитивни пропуски, данните от използването на въпросника могат да служат като 

научно основание за даване на препоръки за психохигиена на труда и оптимизиране 

условията на труд при изпълнение на рискови и отговорни задачи, разбира се, при 

допълнително контролно тестиране на когнитивното функциониране в течение на 

работното време.  

Първи вариант на въпросник за оценка на когнитивните пропуски е предложен от 

Бродбент и сътр. (Broadbent, Cooper, FitzGerald, Parkes, 1982). Въпросникът съдържа 25 

симптома на когнитивни пропуски, които се оценяват в 5-степенна скала за честота на 

поява. Методът е самоотчетен. Авторите докладват наличие на един факгор, който 

обяснява 23% от вариацията.  

На основата на оригиналния въпросник са правени различни опити за разкриване 

по-детайлна факторна структура на когнитивните пропуски. Предлаганата адаптация 

на въпросника взема за изходна позиция решението, което предлагат Wallas, Kass & 

Stanny (2002). Авторите са предоставили въпросника на 335 лица с приблизително 

равно представяне на двата пола. Като използват метода на главните компоненти и 



Varimax ротация те получават четири фактора – памет (37,79% обяснена вариация), 

лесно отвличане (6,06% обяснена вариация), нетактичности (5,36% обяснена вариация) 

и забравяне на имена (2 признака, 4,34% обяснена вариация). Формираните на базата 

на факторите субскали имат задоволителна консистентна надеждност ( алфа на 

Кронбах между .86 и .76). Консистентната надеждност на целия въпросник е още по-

висока (α=.91).  

 

Първо изследване  

Задачата, която си поставяме тук, е да се провери дали може да се получи 

репликация на факторното решение, предложено от Wallas, Kass & Stanny (2002). Тя е 

решена в рамките на по-обширно изследване, което е публикувано (Величков, 2009). 

Изследването е проведено в случайно набрана извадка от 105 лица на възраст между 18 

и 58 г. Тук са представени само данните от анализа на въпросника за когнитивни 

пропуски. 

За разкриване на факторната структура на въпросника е използван метода на 

главните компоненти и Varimax ротация, като са спазени критериите, описани в 

изходната публикация.  

Резултати  

В таблица 1 са представени резултатите от проведения факторен анализ. 

 

Таблица 1. Факторен анализ на признаците от въпросника за когнитивни 

пропуски. 

 п

амет 

вни

мание 

Н

етак-

тичност 

и

мена 

12. Губите ли ориентация на познати места, 

които отдавна не сте посещавали? 

.

70 

   

13. Случва ли се в супермаркета да не 

забележите онова, което търсите? 

.

69 

   

3. Когато пътувате с кола случва ли се да не 

забележите указателна табела за отбиване в 

нужната посока? 

.

69 

   



1. Случва ли се докато четете нещо да 

установите, че не следите текста и трябва отново 

да се върнете? 

.

65 

   

15. Трудно ли ви е да подредите мислите 

си? 

.

64 

   

14. Случва ли се внезапно да се чудите за 

това, дали сте употребили най-подходящата 

дума, за да се изразите правилно? 

.

63 

   

18. Изхвърляте ли поради разсеяност неща, 

които са ви нужни, а в същото време пазите 

ненужни вещи? 

.

62 

   

21. Случва ли се у дома да се заемете с 

нещо, но да го изоставите защото вниманието ви 

е привлечено от друго? 

.

50 

   

25. Има ли случаи, когато се чудите какво 

да кажете по въпрос, който ви засяга? 

 .76   

24. Препъвате ли се в неравности или 

просто така? 

 .76   

5. Случва ли се да се сблъскате с някого, 

просто защото не сте го забелязали? 

 .75   

30. Удряте ли се в предмети (напр. стол, 

ръб на маса и др.) поради разсеяност? 

 .74   

27. Случва ли се след като сте излезли от 

дома да установите, че сте забравили нещо, 

което ви трябва? 

 .52   

28. Губите ли дребни вещи (чадър, запалка, 

връхна дреха)? 

 .51   

9. Пропускате ли да чуете какво ви говорят, 

докато изпълнявате друга задача? 

  .7

2 

 

8. Случва ли се да кажете нещо и чак след   .6  



това да се сетите, че сте избързали неуместно? 3 

19. Разсейвате ли се в ситуации, когато 

трябва да изслушате нещо важно? 

  .6

0 

 

11. Оставяте ли с дни важни писма и 

съобщения за вас без да отговорите? 

  .6

0 

 

7. Забравяте ли бързо имената на хора, с 

които в момента ви запознават? 

   .

83 

20. Забравяте ли имена на хора?    .

83 

6. Когато излизате от дома съмнявате ли се, 

че сте забравили включена печка, ютия, лампа 

или водата в тоалетната не е спряна?  

   .

49 

% обяснена вариация 1

8,48 

16,8

6 

11

,62 

1

0,59 

Консистентна надеждност α .

86 

.80 .6

9 

.

71 

 

Сравнението с английската версия показа, че само по фактора ―памет‖ има 

съществени разминавания между нашата версия и оригинала. От 8 признака, попдащи в 

този фактор 5 са идентични, но признаците 1, 14 и 21 от нашата версия в оригинала 

попадат към дефицити на вниманието. Също така, признак 6 от нашата версия по 

съдържание не се отнася към забравяне на имена, но и не попада в първия фактор.  

Обсъждане 

Получените резултати като цяло са обнадеждаващи. По грубо очертано 

съдържание е получена репликация на факторната структура на изходния въпросник. 

Извлечените от нас фактори обясняват по-голям процент от вариацията. Освен това, за 

разлика от изходния въпросник, където факторите след първия обясняват малък 

процент вариация, полученото тук решение дава основание с по-голяма сигурност да се 

предполага действително наличие на отделни функционално специфични прояви на 

когнитивни пропуски.  



Допускането на Бродбент за наличие на един генерален фактор не трябва да се 

пренебрегва. Малкият процент обяснена вариация след извличане на първия фактор в 

данните на Wallas, Kass & Stanny (2002) може да се приеме като илюстрация на това 

допускане, а извлечените фактори просто да отразяват отделни аспекти в общия 

дефицит на когнитивно функциониране. Ако това е така, лесно може да се намери 

обяснение на размитостта на факторите, в които попадат признаци, които здравият 

смисъл би групирал по друг, по-логичен начин. Може да се предполага, че 

организацията на когнитивната регулация на поведението включва комплекс от 

взаимосвързани процеси. Търсенето на отделни фактори, които да идентифицират 

състоянието на всеки от тях -  памет, внимание, мислене, избор на поведенчески 

програми - не е лесно. Намирането на удовлетворително факторно решение очевидно е 

задача, която изисква последователни и независими изследвания за установяване на 

общоприета форма на въпросника чрез повторяемо потвърждавне на факторната 

структура с един и същ набор от признаци. Независимо от това, една по-

диференцирана оценка на когнитивните пропуски е за предпочитане, поне заради 

възможността да оценяваме, макар грубо и приблизително, влиянието на отделните 

аспекти на когнитивна регулация върху текущото поведение. 

 

Второ изследване  

Това изследване си поставя две задачи. Първо, да провери в друга, независима, 

извадка дали се получава същата факторна структура, както в изходния въпросник и в 

първото изследване и, доколкото е възможно, да се получи по-еднозначна 

интерпретация на факторите. Втората задача е свързана с получаване на данни за 

конструкт-валидността на въпросника. 

Конструкт-валидността на метода е проверена по отношение на връзките му с 

други състояния, репевантни на дисфункционалните нарушения на когнитивната 

регулация и спрямо поддържането на система от нормативни убеждения, които са 

продукт на социализацията. Липсата на връзки между когнитивните пропуски и 

нормативните убеждения е показателна за специфична ориентация на въпросника.  

Wallace, Vodanovich & Restino (2003) намират, че преживяванията на скука и 

сънливост през деня са предиктивни за по-високи показатели по въпросника за 

когнитивни пропуски. Това насочва към проверка на връзките с преживяванията на 

скука като част от конструкт-валидирането на въпросника. За тази цел е използвана 

многомерната скала за преживяване на скука в свободното време (Ragheb, Merydith, 



2001). Скалата измерва 4 аспекта на преживяванията на скука – физическа отпуснатост, 

липса на увлеченост, когнитивна демобилизация и забавяне на времето (като 

субективно преживяване). Тези субскали са еднозначно потвърдени чрез факторен 

анализ в рамките на докладваното тук изследване. 

Скалата за нормативни убеждения се основава на анализа на Feldman (2003) за 

социалния конформизъм и предложения от него метод. Скалата е модифицирана и 

включва 22 гнърдения, които се оценяват за степен на съгласие. Консистентната и 

надеждност е добра – α=.88. Чрез факторен анализ са очертани три субскали – строго 

възпитание, очаквана защита при спазване на нормите и необходимост от поддържане 

на социален ред.  

 Метод  

Извадка. В изследването взеха участие 121 лица – студенти от ВУЗ. Средната 

възраст на изследваните е 22,6 г. със стандартно отклонение 4,3 г. По пол 92 от 

изследваните са жени, 27 са мъже и 2 лица не са отбелязали пола си. В това отношение 

извадката не е балансирана и не могат да се правят обосновани заключения за наличие 

или липса на междуполови различия. 

Материали. Изследваните лица получиха тестови набор, в който са включени 

Въпросник за когнитивни пропуски, Тест за преживявана скука в свободното време и 

Метод за оценка на нормативни убеждения. 

Процедура. Въпросниците бяха предоставяни на групи от изследваните лица при 

спазване на изискването всяко от тях да изрази и докладва своите преживявания и 

становища, като не се влияе от изказвания и коментари от други лица.
1
  

Резултати 

В табл. 2 са представени резултатите от факторния анализ на въпросника за 

когнитивни пропуски. Използван е метода на главните компоненти с Varimax ротация. 

Таблица 2. Факторен анализ на въпросника за когнитивни пропуски 

 1 2 3 4 

27. Случва ли се след като сте излезли от 

дома да установите, че сте забравили нещо, което 

ви трябва? 

.

752 

   

28. Губите ли дребни вещи (чадър, запалка, .    

                                                 
1
  Изказвам благодарност на доц. д-р И. Зиновиева за оказаната помощ при набирането на 

емпиричните данни. 



връхна дреха)? 730 

24. Препъвате ли се в неравности или просто 

така? 

.

627 

.

406 

  

30. Удряте ли се в предмети (напр. стол, ръб 

на маса и др.) поради разсеяност? 

.

619 

   

29. Случва ли се да причините неприятност 

на друг човек по невнимание (напр. да го 

настъпите)? 

.

594 

   

16. Случва ли се да забравите за уговорени 

срещи? 

.

529 

   

17. Забравяте ли къде сте оставили вещи, 

които в момента ви трябват? 

.

528 

   

18. Изхвърляте ли поради разсеяност неща, 

които са ви нужни, а в същото време пазите 

ненужни вещи? 

.

475 

   

11. Оставяте ли с дни важни писма и 

съобщения за вас, без да отговорите? 

.

440 

   

3. Когато пътувате с кола случва ли се да не 

забележите указателна табела за отбиване в 

нужната посока? 

 .

703 

  

13. Случва ли се в супермаркета да не 

забележите онова, което търсите? 

 .

665 

  

4. Обърквате ли посоките ―ляво‖ и ―дясно‖ 

когато давате указания на някого накъде да 

тръгне? 

 .

623 

  

9. Пропускате ли да чуете какво ви говорят 

докато изпълнявате друга задача? 

 .

607 

  

12. Губите ли ориентировка на места, които 

познавате, но отдавна не сте били там? 

 .

493 

  



8. Случва ли се да кажете нещо и чак след 

това да се сетите, че сте избързали неуместно? 

 .

477 

  

25. Има ли случаи, когато се чудите какво да 

кажете по въпрос, който ви засяга? 

  .

816 

 

15. Трудно ли ви е да подредите мислите си?   .

717 

 

14. Случва ли се внезапно да се чудите за 

това, дали сте използвали най-подходящата дума, 

за да се изразите правилно? 

  .

650 

 

19. Разсейвате ли се в ситуации, когато 

трябва да изслушате нещо важно? 

  .

597 

 

7. Забравяте ли бързо имената на хора, с 

които в момента ви запознават? 

   .

823 

20. Забравяте ли имена на хора?    .

809 

% обяснена вариация 1

6,709 

1

3,571 

1

2,157 

9

,078 

Консистентна надеждност α на Кронбах .

81 

.

74 

.

75 

.

81 

 

Консистентната надеждност на целия тест е α=.87. Средната стойност по теста е 

Х=33,54 и SD=11,71. 

Първият фактор описва нарушения в работната памет и свързана с това частична 

загуба на пространствена ориентация. Очевидно в работната памет се губи част от 

информацията за физическата среда, в която се осъществява действието, поради което 

се допускат моторни грешки. Като се имат предвид тези съображения с увереност 

фактора може да се обозначи като ―работна памет‖. 

Вторият фактор съдържа признаци, които еднозначно могат да се разглеждат като 

описващи нарушения на вниманието. Той е обозначен като ―разсеяност‖. 

Интересен е третият фактор. Признаците, които влизат в неговото съдържание 

описват нарушения в мисловния процес. Тези нарушения се изразяват в забавено и 



влошено подреждане на вътрешния план за действие. Факгора е обозначен като 

―мислене‖, за да подчертае отделен аспект на когнитивната регулация. Полученото тук 

факторно решение и идентифицирането на латентната променлива е по-убедително от 

извлечения в изходния въпросник фактор ―нетактичност‖. ―Нетактичност‖ се отнася до 

междуличностните взаимоотношения и концептуално е далеч от общата ориентация на 

въпросника. В предлаганата българска адаптация на въпросника за когнитивни 

пропуски е постигнато по-строго придържане към идеята за оценка на качеството на 

когнитивната регулация.  

Четвъртият фактор, както е и в изходния въпросник, е съставен от два признака и 

се обозначава като ―имена‖.  

Конструкт-валидността на въпросника е проверена чрез анализ на корелациите му 

с другите два метода, включени в тестовия пакет. Тези данни са представени в табл. 3.  

 

Таблица 3. Корелации на когнитивни пропуски със скука в свободното време и 

нормативни убеждения. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1.Работна 

памет 

1

,00 

         

2.Разсеян

ост 

.

48*** 

1

,00 

        

3. 

Мислене 

.

38*** 

.

54*** 

1

,00 

       

4. Имена .

24** 

.

28*** 

.

26** 

1

,00 

      

5. 

Физическа 

отпуснатост 

.

05 

.

25** 

.

16* 

.

02 

1

,00 

     

6. Липса 

на увлеченост 

-

.07 

.

05 

.

28*** 

.

01 

.

48*** 

1

,00 

    



7. 

Когнитивна 

демобилизация 

.

25** 

.

35*** 

.

49*** 

.

20** 

.

38*** 

.

24** 

1

,00 

   

8. 

Забавяне на 

времето 

0

2. 

.

12 

.

14 

.

08 

.

24** 

.

22** 

.

40*** 

1

,00 

  

9. 

Строгост при 

възпитание 

-

.09 

.

11 

.

00 

-

.11 

.

17 

.

03 

.

04 

.

00 

1

,00 

 

10. 

Нормативна 

защита 

-

.14 

.

05 

.

14 

-

.04 

.

18* 

.

09 

.

12 

.

08 

.

54**

* 

1

,00 

11. 

Социален ред 

-

.11 

-

.14 

.

12 

.

00 

.

19* 

.

00 

.

01 

-

.05 

.

51**

* 

.

43**

* 

 

* - p<.05, ** - p<.01, *** - p<.000 

 

Получените резултати потвърждават конструкт-валидността на въпросника.  

Субскалите са положително свързани с общото състояние на снижена когнитивна 

активност. Изключение е скалата за забравяне на имена, която слабо корелира с 

останалите скали и вероятно е по-скоро отнесена към регулацията на 

междуличностните взаимодействия. Както се очакваше, въпросникът за когнитивни 

пропуски няма връзки с нормативните убеждения, което впрочем е валидно и за теста 

за скука в свободното време.  

Обсъждане 

Второто изследване дава задоволително факторно решение, което по-еднозначно 

може да се интерпретира в термините на нарушения на когнитивната регулация на 

поведението. Данните за конструкт-валидността на въпросника потвърждават, че той 

измерва специфични аспекти от регулацията на поведението. Слабите, до умерени 

корелации с преживяваната скука в свободното време са доказателство, че се измерват 

различни, макар и функционално взаимосвързани, конструкти. Така, въпросникът за 



когнитивни пропуски изглежда ориентиран към оценяване на дефицити в базисните 

когнитивни процеси памет, внимание и протичане на мисловните операции. 

Преживяваната скука в свободното време, от друга страна, има и други детерминанти – 

самота и социална изолация, липса на устойчиви интереси, дефицити в ценностната 

система и т.н.  

Взаимовръзките между субскалите на въпросника разкриват две интересни 

наблюдения. Първо, забравянето на имена е слабо свързано с останалите три субскали 

и явно е страничен ефект от дефицитите в работната памет, вниманието и мисленето. 

Второ, неустойчивостта на вниманието като че има водещо значение при формирането 

на целия комплекс от когнитивни пропуски, измерван чрез въпросника. Възможно е 

обаче дефицитите в работната памет и мисленето да влияят, всеки по определен начин, 

върху стабилността и насочеността на вниманието. Тези две наблюдения показват, че в 

този си вид адаптираният въпросник може да служи като отправна точка за генериране 

на хипотези, подлежащи на по-нататъшна проверка.  

 

Общо обсъждане  

Признаците, влизащи във факторното решение от второто изследване могат да се 

използват за създаване на диагностичен инструмент. За изследователски цели е добре 

анализите да се правят по скалите, основани на получените фактори. За диагностични и 

приложни изследвания е препоръчително да се вземат оценките по целия въпросник.  

Полученото факгорно решение не е окончателно. Има основания да се 

предполага, че има поне още два или дори три фактора, но поради малкия брой на 

признаците с този вариант на въпросника не може да се очертае тяхната специфика. 

Например, възможно е да се обособи фактор, отнесен към речевата артикулация или 

към трудности при изразяване на мисълта (чести паузи, използване на 

паралингвистични звукосъчетания и др. под.). Друг фактор може да отразява пропуски 

в ориентацията в социалната обстановка.  

Съществено ограничение на докладваните две изследвания е сравнително малкият 

размер на извадките, в които те са проведени. Нужно е да се осигури достатъчно 

голяма нормативна извадка, която да е балансирана по пол, образователно равнище и 

включва различни възрастови кохорти. На тази основа могат да се изведат норми за 

диференциална индивидуална диагностика. 
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ЗА ПСИХОДИНАМИКАТА НА Т-ГРУПАТА 

 

д-р Пламен Димитров 

Дружество на психолозите в Република България 

 

 

Психодинамичният подход към тренинг групите (Т-групите) се основава на 

няколко основни допускания на психодинамичните теории, сред които водещи са, че 

междуличностните отношения в групата се формират и развиват в резултат от 

действието на неосъзнавани емоционални процеси, че неосъзнаването на тези процеси 

в живота на тренинг групата се оказва фактор, който снижава ефективността на 

работата на групата и нейните членове, и че довеждането на тези процеси до 

съзнанието на членовете на тренинг групата може да помогне за отстраняване на 

тези ограничения. Самите психодинамични теории за групата могат да се 

класифицират като психоаналитични и хуманистични в зависимост от това как 

интерпретират биологичната основа на груповото поведение и доколко сериозно се 

отнасят към идеята за съществуването на групово съзнание и групово безсъзнателно. 

Психоаналитичният им вариант е силно повляян от клинично-медицинските модели, а 

хуманистичният – от моделите за човешкото развитие и социалната психология. В 

студията се прави опит да се проследи как психодинамичната гледна точка в 

социалната психология повлиява и подпомага изследователите и практиците в 

разбирането им за тренинг групата, и в частност, в концепцията за груповото 

развитие. Приоритет в бъдещите изследвания е създаването и използването на 

надеждни методи за директно наблюдение и описание на груповите процеси.  

 

 



ON T -GROUP PSYCHODYNAMICS  

 

Plamen Dimitrov 

Bulgarian Psychological Society 

 

Psychodynamic approach to training groups (T-groups) operates on several 

fundamental assumptions of psychodynamic theoies, the leading among them are those  that  

nonconscious emotional processes shape interpersonal behavior in training groups; that the 

lack of awareness of these processes inhibits effective work in the training group; and, that  

bringing such processes to training group members’ awareness may help remove this 

inhibition. Psychodynamic theories themselves can be classified as psychoanalytic and 

humanistic based on their perspectives on how group behavior has biological bases and on 

acceptance of the thesis that the group mind and unconscious exist. The psychoanalytic 

version of psychodynamic theories is heavily dominated by clinical-medical models, and the 

humanistic – by the human development models and social psychological theories. The study 

is an attempt to follow through how psychodynamic perspectives in social psychology of the 

group influences and facilitates the researchers and practitioners in their understanding of 

training group widely, and in their group development concepts, in particular. Future 

research priority remains the development and application of direct observational and 

descriptive techniques of group processes. 

 

 

 

По скромната и по всяка вероятност неточна оценка на автора работещите 

професионално с различни тренинг групи в България само през последните двадесет 

години са се увеличили над 30 пъти. Огромен брой тренинг програми се инициират и 

протичат под шапката на програмите за управление и развитие на човешките ресурси. 

Реализират се множество проекти за промяна, за собствен групов опит и за решаване на 

социални  и организационни проблеми, в които основният формат е този на обучението 

в група. Разширен е обхвата на усилията на организационните консултанти и 

мениджърите във всички сектори на обществено-икономическия живот да формират 

ефективни работни екипи.  Не бива да се забравят и тренинг групите в образователната 

система, в инициативите на неправителствените организации, в програмите за 

психотерапия и личностно израстване. Обобщено, може да се каже, че тренинг групите 

са масово използван формат и типична среда за организация на процесите на учене и 

промяна, и това само по себе си е достатъчно основание да си зададем въпроса за 

статуса на тяхното разбиране от научноизследователска и приложна гледна точка, 

особено ако се отчетат нарастващите изисквания към професионалната подготовка на 

водещите тренинг групи (Димитров, 1992, 2006; Dimitrov, 2008). 

 



В огромната по обем психологическата литература за T-групите и груповата 

динамика, публикувана през последните 100 години, значително внимание се отделя на 

разграничаването на афективните и ориентираните към решаване на конкретни задачи 

поведения в тренинг групите. Преобладава мнението, че съгласуването им е основно 

предизвикателство, което може да се разглежда и като системна характеристика на  

тренинг групите. Нерядко отказът и неумението да се работи с емоционалните, 

психодинамични аспекти на груповия живот на тренинг групите и произтичащите от 

тях пренебрежение и слепота за ролята на груповата динамика се определят като 

основната причина за неудовлетворителните резултати при решаването на задачите, с 

които се натоварват тренинг групите като среда за учене, промяна, справяне с 

проблеми. От социално-психологическа гледна точка подобна практика в тренинг 

групите се определя като ненаучна, редукционистична и манипулативна, защото 

самото осъзнаване на емоционалните процеси и груповата динамика в тренинг групите 

е тяхна първична задача с решаващо значение за последващото постигане на другите 

им цели – продуктивност, обучение, развитие, лечение. Така на преден план излиза 

основният въпрос в социалната психология на тренинг групите, а именно как се 

развиват тренинг групите, съществува ли универсален модел на тяхното развитие, с 

който следва да се съобразяват всички, които възнамеряват да използват формата на 

тренинг групите за едни или други цели.  В търсенето на отговор на този въпрос се 

достига и до двете ключови психодинамични предизвикателства в живота на тренинг 

групите. Те са свързани с това как участниците в тренинг групите се справят с 

проблема за властта и с проблема за отношенията между участниците в тренинг 

групата, за да достигнат до желаното състояние на нейното целенасочено 

функциониране и пълноценно развитие (Alderfer, 1998; Hirschhorn, 1999; Jarrett & 

Kellner, 1996; Kernberg, 1984, 1998; Kets de Vries & Miller, 1984; Miller & Rice, 1967; 

Morgan & Тhomas, 1996; Paul, Strbiak, & Landrum, 2002; Seel, 2001; K. K. Smith, 1982; K. 

K. Smith & Berg, 1987; Vogler, 2000; Volkan, 1999a, 1999b).  От отговорите на тези 

фундаментални групово-динамични въпроси зависи и това как се решават и 

практическите въпроси: „Кой всъщност ръководи тренинг групата и как се споделя 

властта в тях?‖,‖ Нужно ли е тренинг групата да е сплотена, за да осмисли целите си и 

потенциала си?‖,‖ Дали са здравословни конфликтите в тренинг групата и ако да, кога 

и как?‖, „Дали емоционалната близост и привличането между двама от участниците в 

тренинг групата подпомага и ли затруднява функционирането и развитието на 

групата?‖, „ Как в зрелите тренинг групи зависимостта прераства в независимост и 



осмислена социална взаимозависимост?‖,  „Как поляризацията и идеализираното 

уеднаквяване на членовете на тренинг групата създават предпоставки за повече или по-

малко ефективно овладяване на отношенията и конфликтите?‖ и „ Дали изследването 

на груповата динамика от самата тренинг група води до подобряване на 

функционирането и развитие на членовете й?‖ 

 

Съществуват различни отговори на това психодинамично предизвикателство на 

тренинг групите. Два от тях са отчетливо представени в литературата и в практиката – 

психоаналитичния модел на тренинг групата (Bion, 1961; Foulkes, 1964; Freud, 1921; 

Kernberg, 1984; Klein, 1959; Miller, 1998; Slater, 1966; Yalom, 1995) и моделът на 

хуманистичната социална психология (Back, 1972; Golembiewski & Blumberg, 1977; 

Lewin, 1943; Maslow, 1970; Moreno, 1953; Rogers, 1970; Shaffer & Galinsky, 1989). И 

двата подхода признават значението на отношенията между осъзнаваните и 

неосъзнаваните процеси в тренинг групите, но се различават съществено по своя 

произход. Психоаналитичният модел е преди всичко обвързан с концептуалния апарат 

и практиката на психотерапията, а хуманистичния – с понятията и решенията в 

приложната социална психология и трудово-организационната психология. Това, което 

ги обединява донякъде е самоопределението им като опит да се направи принос за 

създаването на една по-пълна, психодинамична картина на тренинг групата, в която 

груповото поведение се описва и изследва с внимание насочено върху отношението 

между емоционалните и неосъзнавани процеси и осъзнаваните и рационални процеси 

на междуличностно взаимодействие (McLeod & Kettner-Polley, 2006).  

 

Внимателният концептуален анализ на различните психодинамични подходи 

установява наличието на три общи за тях теоретични допускания за живота на тренинг 

групата. Първото предположение е, че всички тренинг групи са сцена на мощни, 

емоционални процеси, значителна част от които са напълно или частично неосъзнавани 

от членовете на групата. Това допускане се издига с аргумента, че съществуват 

универсални психични процеси, които играят роля в емоционалното и психо-

социалното развитие на човека и изграждат самата основа на социалното му поведение 

(Klein, 1959). Такива интра-психични процеси са защитните механизми и процесите на 

идентификация. Тема за дебат между отделните представители на психодинамичните 

теории остава въпроса дали тренинг групите демонстрират тези процеси на над-

индивидуално, групово ниво, както например твърди Bion (1961), или тези процеси са 



мислими единствено на индивидуално равнище, но в групов контекст (Foulkes, 1964). В 

психоаналитичната парадигма това е въпросът дали груповата анализа е психоанализа 

на индивидите в група или психоанализа на групата като цяло. Второто основно 

предположение е, че въпреки, че тези процеси са до голяма степен неосъзнавани от 

членовете на една тренинг група, те оказват значително въздействие върху 

междуличностните взаимодействия и насочената към едни или други рационални цели 

работа в тренинг групата. Третото теоретично допускане е, че довеждането на тези 

неосъзнавани процеси до съзнанието на участниците в тренинг групите е необходима 

част от развитието на тренинг групите до едно равнище на подобрена групова 

ефективност, т.е. ученето и развитието в тренинг групите се нуждаят от един 

внимателен анализ на връзките между осъзнаваната и неосъзнаваната групова 

динамика. 

 

Едно от основните допускания на психоаналитичния подход към тренинг групите, 

че груповото поведение въобще, и груповото поведение в групите за тренинг, има 

биологически произход и е еволюционно свързано с адаптацията и оцеляването. 

Самото съществуване на групата се обяснява с инстинкта на човека спонтанно да се 

събира заедно с другите хора, за да си осигури индивидуално и видово оцеляване чрез 

инструменталните възможности на групата за защита и възпроизводство. Тези 

примитивни инстинкти се регулират емоционално и емоционалната динамика, 

възникваща в резултат на действието им остава съществена от човешките социални 

взаимодействия и груповия живот, независимо от формално заявените им рационални 

цели. В групите, според редица ранни предшественици на психоаналитичната 

парадигма за груповото развитие, емоционално наситената психодинамика в групата 

води до формирането на нещо като „групов ум‖ (Le Bon ,1920; McDougall,1922) което  

позволява на групата действа сякаш е един единен, цялостен организъм. 

Биологическият редукционизъм на тази парадигма е естествено съгласуван с 

медицинските, предимно психотерапевтични модели и наблюдения на тренинг 

групите, в които  афективните и психопатологичните феномени естествено насищат и 

понякога доминират груповия живот (Anderson, Anderson, & Glanze, 2001). Оттук и 

естествената медицинско-проблемна ориентация на психоаналитичното изследване на 

тренинг групата, която обвързва ролята на емоционалната психодинамика в груповия 

живот с вниманието към психопатологията, невротизма и примитивните защити на Аз-

а, които не винаги са ясно осъзнавани от участниците в групата и са от ключово 



значение за психотерапевтично школувания наблюдател. Тук е полезно да се погледне 

назад към първоизточниците на много от тези теоретични решения. Фройд работи с 

индивиди страдащи от невроза, но с интерес екстраполира теоретичните си изводи в 

сферата на груповия и социалния живот. Той, например, се изказва положително за 

обяснителните възможности на понятието за единен групов ум, предложено от Le Bon 

(1920) и McDougall (1922). Според Фройд емоционалните, психодинамични процеси, 

които стоят в основата на груповия ум са либидонозни и защитни в същността си, и са 

свързани с инстинктите за самосъхранение и репродукция на вида (Ettin, Cohen, & 

Fidler, 1997; Long, 1992). Стадиалната теория на Фройд за развитието на Аз-а, 

описваща промяната в способността на индивидите да контролират неосъзнаваните 

импулси и процеси в психичния си живот, остава дълбоко в ядрото на водещите 

психоаналитични модели на груповия живот. Така например, Бион твърди, че всяка 

една група действа в един или друг момент от живота си сякаш се намира на един или 

друг етап на психосексуално развитие.  Klein (1946, 1959) също оказва съществено 

влияние върху развитието на психоаналитичната теория за груповото поведение. 

Според нея развитието на висшите структури на личността (Аз-а и супер-Аз-а) е 

резултат от действието на защитните механизми, които предпазват психиката от 

тревожността. Понятията, въведени от Клайн  за процесите на разкъсване, проекция и  

проективна идентификация („процесът, чрез който фантазните, разкъсани страни на 

Аз-а се проектират върху другите хора така, че те да се възприемат като притежаващи 

тези страни на Аз-а, а индивида да постигне идентифицирането си с тях‖ (Long, 1992,p. 

28)), се прегръщат от последователите й, които ги вграждат в сърцевината на 

психоаналитичния модел на груповите отношения(Bion,1961). Според Бион именно 

Клайн демонстрира чрез разбирането си за проективната идентификация как 

взаимодействието между хората може да възниква и протича на безсъзнателно ниво. 

Този аргумент придобива статуса на крайъгълен камък в сградата на 

психоаналитичната теория за групата. Kernberg (1998) предоставя богат клиничен 

материал, който потвърждава, че „независимо от индивидуалната зрялост и психична 

интеграция, определени условия в групата предизвикват регресия и така активират 

действието на по-примитивни психични образувания‖ (p. 7).  

 

Уилфред Бион е безспорно най-изтъкнатия  теоретик в психоаналитичното 

изследване на групата (Kernberg, 1998). Теорията и методите му на работа се използват 

в изследването на групи с различни цели, контекст и размер, в това число и в тренинг 



групите. В Тавистокския институт в Лондон Бион осъществява масивни експерименти 

в областта на психотерапията в група (Bion, 1961). Имайки аналитична подготовка, 

Бион приема без затруднение изходната теза на психоаналитиците, че групата действа 

като едно обособено цяло. Но заедно с това, той успява да постигне новото за неговото 

време разбиране, че обучението и психотерапията на индивиди в групова среда, от една 

страна, и обучението и психотерапията на групата като цяло, от друга,  са две напълно 

различни неща. Създаденият от него Тавистокски модел за групова работа, в който 

вниманието е насочено към групата като едно цяло, открива нови възможности за 

изследване на тренинг групите и групите за психотерапия.  Така се достига до 

класическото разбиране за груповата култура. Самият Бион говори често за два типа 

култура в тренинг групите. Едната е тази, която характеризира групите чрез 

ангажирането им с комплексни рационални цели – развитие, производителност, 

творчество (културата на работните групи), а другата е тази, при която групите 

действат така сякаш са се събрали за решаването на някаква различна от официално 

заявената задача (култура на групите с базисни допускания). Групите с базисни 

допускания съществуват като сенки, проявяващи се на паралелното, неосъзнато 

равнище в живота на тренинг групи. Бион ги определя като биогенетично ядро, което е 

универсално за всички човешки групи и общности. Miller (1998) доразвива 

биогенетичната концепция на Бион, изтъквайки ролята на инстинктите за 

самосъхранение и репродукция. Първият от тях е отговорен за търсенето на 

удоволствие и избягването на болката в груповата динамика. Търсенето на удоволствие 

е свързано с осигуряването на храна и топлина от майчината гръд (или заместителите 

й), както и със зависимостта от майчината грижа. Тази зависимост се асоциира и с 

конфликтните ни емоции на агресивност към този, който се грижи за нас, пораждащи 

се от тревожността, която предизвикват чувствата на зависимост, както и гнева, когато 

се гърдата/грижата се оттегля от нас. Тези мощни емоции на агресия и гняв са 

обвързани и с интинкта да се избягва болката. Ролята на тези две страни на инстинкта 

за самосъхранение е да гарантира добри шансове на инстинкта за възпроизводство на 

вида, който насища груповия живот с либидонозните чувства на привличане и любов.  

 

Бион описва три вида групови култури на базисните допускания - всеки един с 

афективна окраска, извлечена от трите инстинкта – избягването на болката, търсенето 

на удоволствие и възпроизводството. Конфликтът между търсеното удоволствие, 

получавано от полагащия грижи, и агресивността към него, пораждано от зависимостта 



от него е в основата на базисното допускане на зависимостта, проявяващо се във фазата 

на „борба-бягство‖ в развитието на групата. Тренинг групите, които функционират в 

рамките на това допускане действат така сякаш се нуждаят от обгрижване. Членовете 

им търсят лидер, който да им каже, да ги научи какво да правят, да ги увери, че правят 

каквото трябва, т.е. да се поеме грижата за тях.  Групите, които функционират в 

рамките на допускането „борба-бягство‖ се държат свръхемоционално, така сякаш са 

изправени пред враг и заплаха да загубят битката. Нужен им е някой, т.е. водач, който 

или да ги поведе към победата, или към сигурното убежище. Енергията на 

репродуктивният инстинкт е отговорен за емоционалната характеристика на групите, 

функциониращи в рамките на базисното допускане на съчетаването. Тези групи са 

изпълнени със силни чувства на очакване и надежда, а вниманието им е насочено към 

отношенията между тези от членовете на групата, от които се очакват да родят 

„месията‖, който да освободи групата като цяло от тревогите и проблемите й. Това, 

което е от решаващо значение за групата в тази култура е поддържането на чувството 

за оптимистично очакване, а това означава, че решенията и месиите трябва да останат в 

споделените надежди, проекти и идеали на групата.  

 

В контраст, културата на работната група се отличава с рационалността си и 

ориентацията към работните задачи, а не към емоционалната психодинамика на 

членовете си. В работната група се изгражда организация, която е адекватна за 

работната й задача; тренинг групата е рационална в действията си, а членовете и 

получават признание не заради статуса си и мястото си в групата, а заради реалния 

принос в работата на групата. Тренинг групите в тази работна култура открито 

признават вътрешните си несъгласия, не се боят от промяната и не се тревожат за 

загубата на идентичността изправени пред нуждата от промяна на състава си (Miller, 

1998, p. 1497). Тренинг групите в тази култура са зрели, осъзнати и рефлективни, и в 

този смисъл, са практически рядко наблюдавани случаи на човешки общности, 

надделяли над естествената предразположеност на хората да изграждат груповата си 

култура в рамките на едно или друго базисно допускане, както предвижда в модела си 

Bion (1961, p. 138): „Участието в групово поведение в рамките на базисните 

допускания не изисква тренинг, опит или психично развитие. То е незабавно, 

неизбежно, инстинктивно‖.  

 



След Бион някои автори предлагат предефинирането на груповите култури, 

описвайки допълнителни базисни допускания (Hopper, 1997; Turquet, 1985) и подлагат 

на критика концептуалните му конструкции (Brown, 2000; Shambaugh, 1985). Въпреки 

това, трите оригинално определени култури запазват централното си място в 

интерпретацията на груповата динамика от гледната точка на психоаналитичната 

парадигма. И това не е случайно, груповите култури на Бион са аналог на „то‖, на 

безсъзнателното в теорията на Фройд. На индивидуално ниво развитието и зрелостта 

предполагат индивида да се научи да контролира импулсите си, идващи от 

безсъзнателното, от „то‖. Аналогично, зрелостта на една тренинг група е резултат от 

развитието на способността й да контролира импулсите си да остане да функционира в 

рамките на културата на едно или друго базисно допускане. Тренинг групите, които не 

осмислят този императив на груповото  развитие и не успеят да се издигнат над тези 

естествени култури на функционирането си се сблъскват неизбежно с регресивните 

психодинамични сили в живота си, които възпират прогреса им и препятстват 

решаването на заявените им работни задачи (Karterud, 2000; McLeod & Kettner-Polley, 

2006). Както безсъзнателното може да играе положителна роля за развитието на 

личността, така и груповите култури на базисните допускания могат да окажат силно 

благотворно влияние върху развитието на тренинг групата според психоаналитичната 

гледна точка. Така например, емоциите, с които е наситена груповата култура на 

зависимостта могат да се окажат решаващи за развитието и ефективната работа на 

учебните и психотерапевтични групи, в които имплицитната работна задача е грижата 

и помощта за нуждаещите се от грижи и подкрепа. Агресивността, характерна за 

груповата култура „борба-бягство‖ има значителен потенциал в тренинг групите в 

бизнеса и армията, в които ученето и промяната са свързани със задачи като 

съревнованието и надмощието.  И накрая, надеждата и оптимизма на очакването в 

груповата култура на съчетаване може да е фактор в развитието на тренинг групи 

ангажирани с търсенето на ефективни и творчески решения. Според наблюдателите, 

това, с което в практичен план емоционално зрелите, пълноценно функциониращи 

тренинг групи, се отличават от останалите е именно тяхната способност да направляват 

емоциите, с които се характеризира груповата им динамика за решаване на работните 

им задачи. 

 

Бион въвежда още едно изключително важно за завършеността на 

психоаналитичната концепция за групата понятие, а именно „валентността‖.  Под 



валентност се разбира готовността на индивида да се включи в групата при 

изграждането и осъществяването на груповата култура в рамките на едно или друго 

базисно допускане. Високата валентност е налице когато даден член на групата се 

включва цялостно в живота, в груповата динамика на групата (Bion, 1961, p. 103).  С 

това понятие още веднъж психоаналитичният подход подчертава един от 

фундаменталните си постулати за групите като цяло, и за тренинг групите в частност. 

Емоциите, психодинамиката са фундаментални за човешката природа и са неотменна 

част от социалните взаимодействия в групата. Тренинг групите са неизбежно 

психодинамични. 

 

Основната разлика между психоаналитичния и хуманистичния подход към 

групите е в това, че хуманистичният подход е насочен преди всичко към разкриването 

и реализацията на човешкия потенциал, а не върху лекуването на патологията и 

разстройствата. Оттук и акцентът му върху обучението, развитието и актуализацията 

при изследване на груповата динамика. Това е обща линия в творчеството на най-

известните представители на това направление -  Курт Левин, Ейбръхам Маслоу, Карл 

Роджърс и Джейкъб Морено, и практическа рамка в дейнoстта на институция като NTL 

в САЩ (National Training Laboratory) (Back, 1972; Bradford, Gibb, & Benne, 1964; Cooper 

& Mangham, 1971; Golembiewski & Blumberg, 1977; Shaffer & Galinsky, 1989), в която 

буквално тренинг групите получават името си в контекста на метода на T-групата (T 

като тренинг) през 1946 г. За разлика  от Тавистокските групи, които са тясно свързани 

с работата на психоаналитично подготвените сътрудници на Тавистокския институт в 

Лондон и с груповата психотерапия, Т-групите инспирирани от  NTL се превръщат в 

едно демократично и много мащабно социално движение с много имена и лица (Faith, 

Wong, & Carpenter, 1995; Weigel, 2002). Въпреки различията си, обаче, Тависток и NTL 

споделят не само интереса си към неосъзнатите процеси и ролята на психодинамиката 

в живота на групите, но и разбирането, че експлицитното ангажиране с тези процеси в 

груповата работа може да е благотворно за развитието на групите и ефективността на 

тренинг групите, в частност. 

 

Първият семинар, в който официално се използва термина „Т-група‖ се провежда 

под ръководството на Курт Левин през 1946 година (Back, 1972; Shaffer & Galinsky, 

1989) с участието на Роналд Липит, Кенет Бене и Лелънд Брадфорд. Във вечерните 

сесии на екипа от фасилитатори и наблюдатели, които изучават влиянието на 



груповите дискусии върху промените на нагласите се дискутира случилото се в групата 

през изминалия ден. Левин удовлетворява искането на няколко от участниците да 

присъстват на тези сесии и в резултат, те предоставят богата допълнителна 

информация на екипа и въвличат и останалите членове на групата в дискусиите. Тези 

срещи за обратна връзка се превръщат в своеобразна централна част от програмата на 

семинара и Левин и колегите му решават да провеждат в бъдеще всички свои семинари 

като включват в програмата им подобни сесии. Именно тези сесии в работата на 

групата стават известни като „Т-групи‖. За съжаление, скоро след това Курт Левин 

умира. Но през 1947 година колегите му създават известния Център за изследване на 

груповата динамика в Масачузетския технологичен институт и изследванията 

продължават. 

 

Така, с личния принос на Курт Левин (Lewin, 1943, 1948) и с отчетлива 

преориентация от наблюдението на индивидуалната психодинамика в групата от 

експерти към съвместно проучване на груповата динамика, в контраст на 

психоаналитичната концептуализация, се ражда хуманистичната социална психология 

на тренинг групите.  Заедно с нея възниква и парадигмата, която всички днес познават 

като action research (Lewin, 1947, 1948), т.е. систематичното лабораторно изследване на 

дейността на групата в хода на самата дейност съвместно и чрез обратната връзка с 

участниците в групата, станала по-късно благодарение на NTL крайъгълен камък в 

архитектурата на съвременното организационно консултиране.   

 

За разлика от биологичната ориентация от Бион и другите психоаналитично 

подготвени изследователи на групите, Левин и последователите му взаимстват 

концептуални и методически решения от физиката и математиката. В теорията си за 

полето Lewin (1951) се опира върху понятийна рамка от физиката, за да обясни 

динамиката на социалните взаимодействия и да разшири концептуалната схема на 

гещалт-психолозите, от които произлиза (Koffka, 1935; Kohler, 1969; Wertheimer, 1959). 

Идеите на Левин, представени в теорията за полето са доразвити в социалната 

психология на тренинг групите след смъртта му (Bales, Cohen, & Williamson, 1979; 

Rice, 1965). Един от основните им постулати е психодинамичния – неосъзнаваните 

процеси в груповия живот пораждат сили, които контролират формата на 

взаимодействие между членовете на групата, също както физическите сили 

контролират съотнесените движения на предметите в пространството. Bales et al. (1979) 



издигат тезата, че междуличностните поведения в групата могат да се определят като 

вектори с определена насоченост и сила. Поляризацията и унификацията на тези 

вектори в груповата динамика могат да се описват и предсказват чрез векторен анализ. 

При това, векторите съществуват и действат в Т-групата на множество нива – не само 

на видимото за участниците и наблюдателите ниво, но и на безсъзнателно равнище, в 

пространствата на ценностите и въображението им.  

 

През 60-те и 70-те години на XX век интересът към тренинг групите нараства 

изключително много. Това, заедно с преждевременната кончина на Курт Левин може 

би довежда до това, че в терминологично и методологично отношение социалната 

психология на групата не се превръща в монолитна и вътрешно съгласувана теория и 

практика и търпи  често критики за дифузността си (Back, 1972; Golembiewski & 

Blumberg, 1977; Alderfer, 1998; Walton & Warwick, 1973; Weigel, 2002). Въпреки това, 

благодарение на изследванията и практиката на представителите й в областта на 

организационното развитие, методологията на Т-групите се оказва невероятно жизнена 

и продуктивна (Campbell & Dunnette, 1968; House, 1967) като заедно с това привлича на 

своя страна много от представителите на хуманистичната психология и социална 

антропология. 

 

Maslow (1970), например, я посочва като добра основа за преодоляване на 

редукционизма на психоаналитичния подход, който е прекалено затворен в 

медицинския си модел. Разбира се, Маслоу почти не работи с групи, но идеите му се 

пренасят в социалната психология на групите от Alderfer (1987), а след това се сливат с 

тези на Курт Левин и последователите му работите на McGregor (1960), които стават 

изходна точка на съвременната позитивна социална психология.  Според Маслоу по-

ниските нива в йерархията на потребностите наистина са свързани с човешката 

биология, но над тях се награждат и по-висши потребности като потребностите от 

близост и взаимност, които са централни за груповия живот. Докато за 

психоаналитиците след Бион взаимността в групата е отражение на репродуктивните 

импулси на членовете им, намиращи се на нивото на базисното допускане за 

съчетаване, то според хуманистичните социални психолози тя е свързана с 

потребностите за самоуважение и самоактуализация. В самата сърцевина на 

класическия подход към Т-групите е идеята за личностното израстване и реализацията 

на човешкия потенциал, а не решаването на конкретен проблем, работна задача. Целите 



на Т-групата като подход са „(1) прозренията за себе си . . . (2) осмислянето на 

условията, които препятстват или подпомагат ефективното функциониране на групата, 

(3) рзбирането на междуличностните поведения в групите, и (4) развитието на умения 

за диагностика на индивидуалното, груповото и организационното поведение‖ (Bennis, 

1977, p. 18). В тренинг групата отделните членове се научават как да използват 

придобития в Т- групата опит, за да решават самостоятелно проблемите си.  

 

Психодрамата на Морено е също част от хуманистичната традиция в 

психодинамичната работа с групи още от 1934 година, когато Морено публикува 

книгата „Кой ще оцелее?‖. Морено описва безспорния триумф на емоционалната 

експресия над аналитичните интерпретации, с което заявява, че както индивида, така и 

групата се нуждаят от освобождаване чрез спонтанност и изразяване на подтиснатите 

емоции. Формално погледнато, психодрамата се определя като „метод, който използва 

драматизацията на личния опит чрез ролеви игри и сценично действие в групова среда‖ 

(Kipper & Ritchie, 2003, p. 14). Но по-важния за развитието на социалната психология 

на групата принос на Морено е доразвиването на идеите на Зимел(Simmel, 1908/1955) в 

метода на социометрията като съвкупност от подходи за изследване на групите и 

подгрупите в дадена общност. Социометрията позволява да се разкрият 

взаимовръзките между тези подгрупи в групата, при което отделния член на групата се 

оказва разположен в пресечната зона на припокриващите се и взаимнозависими 

подрупи, определени чрез мрежата от социални отношения между членовете си. 

Оригиналните идеи на Левин за полето, на Морено – за социалния атом, и на Зимел – за 

пресичащите се социални кръгове, се превръщат в строителен материал за теорията за 

социалните молекули на Polley & Eid (1994) – своеобразен връх на физическата  

метафора за психодинамината същност на груповия живот.  

 

Тук е подходящо да се отбележи, че въпреки наглед много различните теоретични 

ориентации на психоаналитичния и хуманистичния подход към социалната психология 

на групата, в началната фаза на развитието си тези класически школи очевидно силно 

си повлияват една на друга.  В дизайна на ранните Т-групи се открива солидния 

отпечатък на техниките на Тавистокския метод, консултативният подход на 

Тавистокския институт разкрива влияние на action research техниките на Левин. Това 

особено си проличава при изследването на начина, по който Райс (Rice, 1965; Miller & 

Rice, 1967) изгражда и емпирично проверява своята теория за отворените системи.  



 

От методологична гледна точка е съществено да се отбележи още едно важно 

сходство на двете психодинамични решения на социално-психологическото 

предизвикателство на тренинг групите. И едната, и другата школа се развиват преди 

всичко в практиката, в научно-приложен план, а не като научно-изследователски, 

академични традиции, изхождащи от систематичното трупане на данни и 

доказателства. Практическата ориентация в изследванията поражда две наглед 

самостоятелни линии на развитие на методологията на социалната психология. От една 

страна това е инструменталния, техническия аспект като макро-дизайна на Т-групата 

или конкретните техники, използвани в в психодрамата. От друга, това са 

изследователските методи, използвани за събиране и интерпретация на данните от 

изучаването на групите.  

 

От инструментално-техническа гледна точка, общото във всички психодинамични 

подходи към групата е разбирането, че доведени до съзнанието на членовете на групата 

безсъзнателните, емоционално наситени процеси в живота й могат да окажат полезно 

въздействие върху развитието и функционирането на групата и нейните членове. 

Разликата между по-горе описаните подходи е в конкретните цели и техники за работа 

с тези неосъзнати, скрити страни на груповия живот. Въпреки многообразието от 

методи, с което ни снадбява литературата само три са техниките, които са с 

представителен статус. Това са Тавистокския метод, лабораторния метод на Т-групата 

и психодрамата. Като формат за групова работа и трите имат нещо общо, а именно – 

груповия опит е част от по-широк, по-обхватен по заявените си цели контекст на 

груповия живот – семинар за обучение, групова психотерапия, конференция. И при 

трите техники продължителността на груповата работа може да е от една-единствена 

сесия (среща), до последователност от сесии, продължаващи със седмици. Групите 

традиционно включват от 7 до 10 участника, понякога, но много по-рядко около 20 

члена и треньор или консултант (Weigel, 2002).   

 

Призната заслуга на Бион е създаването в рамките на Тавистокския метод на 

техники за работа с групата като едно цяло, които контрастират с по-рано познатите 

техники за работа с отделните хора в средата на групата.  Най-отличителният аспект в 

Тавистокския метод е поведението на груповия терапевт или консултант. Консултантът 

преднамерено не действа като ръководител, организатор или фасилитатор на групата. 



Присъщата на подобна ситуация нееднозначност е съществена част от техниката 

защото създава условия за появата на примитивни емоции на регресия, свързани с 

културите на базисните допускания в групата и позволяваща осъществяването на 

анализа им (Whitman, 1964). Наблюдавайки доказателствата за една или друга групова 

култура, консултантът прави интерпретации, които могат да са директно описание на 

наблюдаваното в групата или да бъдат така построени, че да позволят на членовете на 

групата сами да разпознаят и осмислят тези свидетелства. При запазването на 

насочеността на интерпретациите към групата, дори и тези от тях, които касаят 

поведението на един или друг член на групата са интерпретации за групата. 

Психоаналитично подготвеният терапевт или консултант се опитва да е емоционално 

неутрален пред групата, така че интрапсихичните процеси на проекция и 

идентификация, които изграждат груповата култура на различните базисни допускания 

да се проявят. Доколкото Тавистокския подход е създаден, за да се решават едни или 

други проблеми в психотерапията, консултантът или терапевтът ориентира 

интерпретациите си към конкретните психични проблеми на даден пациент или 

пациентска група. И това, именно, прави Тавистокския метод проблемно-ориентиран 

подход в работата с групи (Back, 1972).  

 

Техниката на лабораторния метод на Т-групите има някои повърхностни сходства 

с Тавистокския метод. Треньорът на групата тук също заема една експлицитно 

нелидерска позиция, което води до възникване в групата на ситуация наситена с 

неопределеност.  Очакването, както и при Тавистокския метод е, че отстраняването на 

обичайната социална структура прави емоционалните реакции на хората към тези 

структури много по-отчетливо забележими. Треньорът в Т-групата също прави 

интерпретации за това какво тези реакции на участниците разкриват за неосъзнаваните 

процеси в групата. За разлика от психоаналитичната традиция, в Т-групите не се правят 

опити да се свържат тези емоции с дълбинни интрапсихични структури и с личната 

история на участниците. Безсъзнателните процеси, които се разкриват в Т-групата се 

проучават в светлината на това какво „тук и сега‖ участниците могат да научат от и 

чрез тях по отношение на собственото си поведение в групова и организационна среда 

(Bennis, 1977). При това, позицията на треньора е по-скоро позиция на сътрудничество, 

отколкото позиция на неутралитет.  

 



Техниките на психодрамата също са създадени с цел да помагат за осъзнаването 

на безсъзнателните процеси в групата. Те се основават на социалната и лична 

идентичност на участниците. Типажите и героите, които отделните психодраматични 

техники разкриват представляват конкретни идентичности или страни на идентичноста 

на груповите членове.  За разлика от методите на Тависток и на Т-групите, водещият в 

психодрамата приема една активна, буквално режисьорска роля и работи в творческо 

сътрудничество с участниците.  

 

Когато се насочим към това, как психодинамичните подходи организират научно-

изследователската си работа в допълнение на приложните си интервенции, можем да 

открием, че по-голямата част от емпиричните данни, които се събират и обработват от 

тях са за това как се променят участниците в групите.  Акцентът тук е върху анализа на 

ефикасността на техниките използвани в практиката. В литературата се описват 

проучвания върху промените на личностно и поведенческо ниво; върху процесите, 

които водят до тези изменения; върху начините и инструментите, чрез които тези 

промени могат да се измерят;  върху факторите, които позволяват да се обясни защо и 

как постигнатите в груповата работа промени се различават по своята дълбочина, 

трайност или насоченост. Типичните изследователски методи и в двете основни 

направления – психоаналитичното и хуманистичното, - са изследванията на отделни 

казуси и квази-експерименталните теренни проучвания (Bion, 1961; Lion & Gruenfeld, 

1993; Stock & Thelen, 1958; Thelen, 2000).   Най-често използваните изследователски 

модели са този на тест преди и тест след груповата работа (Danish, 1971; Hipple, 1976; 

P. B. Smith, 1983), както и модела на контролната група (Bunker, 1965; Anderson & 

Slocum, 1973; Hipple, 1976). Мета-анализът на публикуваните обзорни материали 

позволява да се направи обобщения извод, че участието в тренинг група води до 

промени на поведенческо ниво (Campbell & Dunnette, 1968; Forsyth, 1991; Hartman, 

1979; Highhouse, 2002; House, 1967; Lieberman, 1976; P. B. Smith, 1975). Поне в две 

количествено ориентирани проучвания на литературата този извод се потвърждава 

(Burke & Day, 1986; Faith et al., 1995). Kipper & Ritchie (2003) изследват 25 проучвания 

върху ефективността на различните методи на групова психотерапия и откриват, че при 

психодрамата средния размер на постигнатите промени при участниците в групи за 

психодрама е значително по-голям от този при участниците в други форми на групова 

психотерапия. Няма известни на автора количествено или качествено ориентирани 

обзорни мета-анализи върху ефективността на Тавистокския метод.  



 

Един от най-често задаваните в изследователски план въпроси е за това как 

характеристиките на отделните членове на тренинг групата се отразяват върху 

различията в ефекта, който има груповата работа върху тях. Danish (1971) установява 

наличието на положителна връзка между мотивацията за промяна на  участниците и 

измерителите на реална промяна на поведенията им в резултат на участие в Т-групи. 

McConnell (1971), на свой ред, потвърждава, че черти като гъвкавост, толерантност, 

независимост и решителност предсказват успешността на участието в тренинг групи с 

различна целева ориентация и работен контекст. Anderson & Slocum(1973) правят 

системен преглед на публикуваните  изследвания в областта на ефективността на 

тренинг групите и определено застават зад извода, че макар тренинг групите да водят 

до значителни промени в поведението, уменията и нагласите на участвалите в тях, 

промените на дълбинно личностно равнище са малко вероятни.  

 

Наред с невороятната жизненост на социометричните техники в 

изследователската практика се налагат и методите за анализ на процеса на 

взаимодействията, предложени от Bales (1950; 1970). Така в метода SYMLOG (Bales, 

Cohen, & Williamson, 1979) се достига до интеграция на психодинамичните понятия и 

методи за директно наблюдение и описание на груповите процеси. През последните 

години постепенно нараства броя на авторите, които използват методите за директно 

наблюдение на груповите процеси в тренинг групите, но все още в публикуваните 

изследвания преобладават косвените, самооценъчни и междуличностни оценъчни 

методики.  

 

Ето защо в края на този скромен опит за очертаване на психодинамичната картина 

на тренинг групата можем да направим извода, че и днес в началото на XXI век в 

научно-изследователски план все още систематично се събира и обработва твърде 

малко подробна, изчерпателна и директна емпирична информация за груповите 

процеси в тренинг групите. Това, за съжаление, продължава да затруднява 

реализацията на фин, основаващ се на емпиричните доказателства анализ на сложните 

и много дискретни механизми на груповото развитие и междуличностното 

взаимодействие в тренинг групите. 

 



Явно бъдещето на психодинамичните модели за изследване на тренинг групите е 

свързано с усъвършенстване на методите и уменията ни за преки наблюдения на 

групово-динамичните процеси в реално време.  И от дискусията, която водим за 

резултатите от тези наблюдения, разбира се. 
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ТЕОРЕТИЧНА РАМКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИРТУАЛНАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ КАТО КОМПОНЕНТ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ НА Е-ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

д-р Маргарита Бакрачева и д-р Диана Бакалова 

Резюме 

Динамичното развитие на информационните технологии и Интернет, анонимността и 

опосредстваността на комуникацията в Мрежата, поставя на дневен ред въпроса за алтернативната 

или виртуална идентичност на е-потребителя. Авторите предлагат концептуална рамка за изследване 

на виртуалната идентичност като компонент от общата психосоциална идентичност. Проблемът за 

виртуалната идентичност се разглежда през призмата на основополагащите концепции за 

идентичността, статусите и стиловете на идентичност. Представени са резултати от собствено 

пилотно изследване сред потребители на интернет-базирани социални мрежи в зряла възраст (35-50 

г.). Очертани са седем профила на е-потребители от гледна точка на техните идентификации и 

експериментална активност в Интернет и връзката им със степента на самоопределеност, 

активността в изграждането на самоопределеност и подходът към конструиране на 

самоопределеността. Изследването потвърждава връзката между статусите и стиловете на 

идентичност на изследваните лица.        

 

Ключови думи: виртуална идентичност, психосоциална идентичност, е- потребител, интернет-

базирани социални мрежи  

 

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR STUDYING VIRTUAL 

IDENTITY AS A COMPONENT 

OF E-CONSUMER PSYCHOSOCIAL IDENTITY 

 

Margarita Bakracheva, PhD & Diana Bakalova, PhD 

 

Abstract  

Dynamic IT and Internet development, anonymity and CMC put on the agenda the issue of alternative or 

virtual identity of the e-consumer. Authors suggest conceptual framework for study of virtual identity as a key 

component of psychosocial identity. The issue of virtual identity is discussed in the light of fundamental theories 

of identity with regard to identity statuses and styles. Own piloting results of a study among middle-aged (35-50 

years) consumers of internet-based social networks are presented. Seven consumer profiles have been outlined 

in view of their identifications and experimental activity on the Internet and their relation to commitments, 

exploration behaviour  and identity construction preferences. The results evidence correlations between identity 

statuses and identity styles of the volunteers.         



 

Keywords: virtual identity, psychosocial identity, e- consumer, internet-based social networks 

 

1. Интернет и съвременното информационно общество 

В условията на бързо развитие на информационните технологии все по-актуален и 

дискутиран става въпросът за мястото на Интернет и онлайн комуникацията в живота 

на съвременния потребител. Безспорен е фактът, че Интернет е среда, в която хората 

имат възможност лесно и бързо да създават социални контакти, да търсят, откриват, 

публикуват и обменят информация и опит, да рекламират, купуват и продават 

разнообразни стоки и услуги, да играят виртуални игри и т.н. От друга страна, 

виртуалната комуникация осигурява известна степен на анонимност и се превръща в 

посредник в общуването, изпълнявайки функцията на „филтър‖ или „маска‖, които 

човек съзнателно, подсъзнателно и най-вече неизбежно започва да ползва още с 

появата си в Мрежата. Масовото навлизане на компютърно-медиираната комуникация 

(СМС) неизбежно поставя редица въпроси: Можем ли да твърдим, че съществува 

алтернативна, т.нар. виртуална идентичност? До каква степен тя съотвества, 

различава се или е компонент на реалната идентичност? Може ли идентичността да 

се сведе до идентифицирането, себепредставянето, експериментирането и 

активността на Интернет потребителите? И тъй като идентичността се 

изгражда, поддържа и променя в хода на целия жизнен цикъл – какво е мястото на  

Интернет средата в този процес? Какво може да провокира хората в зряла възраст 

да търсят алтернативна идентичност и алтернативни форми на активност, за да се 

адаптират към промените във вътрешния им свят и в заобикалящата 

действителност? На тези въпроси сме се опитали да отговорим в следващите 

параграфи. 

В съвременния свят се поставя все по-силен акцент върху ценността на Аз-а, 

чувството да бъдеш уникален, свободата да избираш и действаш, и оценката на 

другите. Всичко това се постига в контекста на междуличностните връзки (Baumeister, 

1991). Интернет средата до голяма степен улеснява постигането на тези стремежи, 

осигурявайки  неограничена възможност за експериментиране и оценка на Аз-а в 

процеса на нови комуникации. 

Днешното общество очаква от хората да инвестират в своята идентичност. 

Процесът на индивидуация, вземане на решения, правене на избори, става в  

комплексен и комплициран контекст от изисквания и възможности  (Cote & Schwartz, 



2002). Все по-силна е необходимостта от отразяване на взаимоотношенията с другите, 

постоянно планиране и правене на житейски избори (Cote & Levine, 1988).  Самото 

постмодерно общество се разглежда като силно манипулативно и слабо подкрепящо 

стабилната дългосрочна идентичност. Има два начина за  отговор на тези все по-

пресиращи социални условия: пасивно приемане или активно адаптиране. Активният 

модел предполага лицето да е ангажирано с личното си израстване, със задачите на 

развитието и социалните / професионалните модели на успех (Cote, 1997). Интернет 

улеснява активните стратегии на отговор и адаптиране към промените в 

социалната среда, осигурявайки по-бърз и безболезнен начин за експериментиране и  

проява на гъвкавост. 

Един от най-интересните за изучаване аспекти на Интернет са Social Networking 

Sites (SNSs) или интернет-базираните социални мрежи, които позволяват намиране на 

хора със сходни интереси, приятели и партньори  (McKenna et al., 2002). Те осигуряват 

възможност и за поддържане на реално осъществени контакти и приятелства (Ellison et 

al., 2007). Някои автори поддържат възгледа, че Интернет общуването стимулира 

изграждането на връзки   (McKenna et al., 2002) и повишава близостта с реалните 

познати (Valkenburg & Peter, 2007). Според други изследвания онлайн комуникацията 

улеснява и стимулира поддържането на повече лични контакти (Whitty, 2007; Whitty & 

Carr, 2006). Ние споделяме възгледа на McKenna and Bargh (1998), че ползването на 

Интернет в различните форми не се отразява по еднакъв начин на потребителите. Нещо 

повече, ние смятаме, че еднакъв вид употреба може да се детерминира от много 

различни мотиви.   

Според някои изследователи конструирането на виртуални личности в Интернет е 

отражение на изменената структура на идентичността на човека (тенденция към 

множество идентичности в реалния живот) вследствие  на социалните изменения. 

Преходът от индустриално към информационно общество, който се наблюдава в 

настоящата епоха, поставя индивида в два различни свята: реалния социален свят и 

информационния свят (Kelly, 1997). Основните характеристики на мрежовата 

комуникация – анонимност, невидимост и безопастност дават възможност да се 

конструира виртуална идентичност напълно по собствен избор. Невидимостта се 

проблематизира като възможност за изменение на Аз-образа и контролиране на 

създаваните себерепрезентации (Reid, 1997).   

Феноменът на съществуването на множествена идентичност се разглежда от 

много изследователи (Reid, 1991; Donath, 1997; Turkle, 1997; Kelly, 1997). Създаването 



на виртуална идентичност, която се различава от реалния Аз, е възможно да бъде 

свързано с неудовлетвореност от определени страни на Аз-а или просто с 

експериментиране с цел изграждане на психосоциалната идентичност. Конкретната 

себепрезентация може да бъде осъществяване на мечти, неосъществими в реалността, 

мечти за сила и могъщество или за принадлежност и разбиране, желание за контрол 

над другите, манипулативни тенденции (Suler, 2002); изказване на възгледи, които е 

невъзможно да се изкажат дори и пред близки хора, удовлетворяване на забранени в 

реалността сексуални подбуди (Young, 1997), изразяване на скрити аспекти на Аз-а 

(Young, 1997, Turkle, 1997). Така виртуалната себепрезентация съответства на идеалния 

―Аз‖ и замества лошия реален ―Аз‖. 

Интернет комуникацията има няколко характеристики, които могат да стимулират 

индивидите да предприемат експерименти с идентичността си. На първо място това е  

дистанцираността, което може да стимулира потребителите да подчертаят, променят  

или скрият някои елементи от физическия си Аз. Второ, Интернет комуникацията е 

анонимна, особено в началото, което стимулира акцентирането върху конкретни 

аспекти от Аз-а (McKenna & Bargh, 2000; Spears et al., 2000). И накрая, Интернет 

общуването в социалните мрежи е свързано с по-малко ангажименти, което стимулира 

експериментирането с идентичността (Turkle, 1997). 

Много от изследователите на идентичността разглеждат Аз-а и идентичността 

като два отделни, макар и взаимосвързани конструкта. Те подчертават, че доколкото 

индивидът има само едно Аз, има много различни идентичности, които се развиват в 

различен социален контекст (Brinthaupt & Lipka, 2002, Hogg et al., 1995). Ние не 

споделяме този възглед за множествена идентичност, а се придържаме към 

концепцията за различни компоненти на идентичността. Според нас идентичността е 

цялостната рамка и именно различните компоненти дават възможност за 

проектирането на различните  измерения и функции на идентичността и на основната й 

характеристика – адаптивност. Ние приемаме виртуалната идентичност за 

компонент от общата психосоциална идентичност, съставена от множество 

виртуални себепрезентации.  Виртуалната идентичност изпълнява общите функции на 

идентичността -  осигурява възможност за експериментиране, избори и намиране на 

отговор на въпроса Кой съм аз?, осигурява чувство за съвместимост между изборите, 

целите и ценностите; възможност за планиране и свързаното с това усещане за 

последователност и себетъждественост; чувство за личен контрол, последователност в 

поведението и улеснява гъвкавостта и адаптивността към промените във вътрешния и 



външния свят. В следващите параграфи сме представили различните подходи към 

изучаване на психосоциалната идентичност, които представляват рамката на 

предложения от нас модел за изучаване на виртуалната идентичност като компонент 

от общата идентичност. 

 

2.Психосоциалната идентичност в съвременната изследователска 

перспектива 

Ериксън определя понятието ―идентичност‖ като чувството за самотъждественост 

и непрекъснатост във времето и пространството (Ериксън, 1996). Идентичността 

означава себетъждественост независимо от външните и вътрешните промени. Това 

фокусра върху факта, че идентичността не е статична, а гъвкава и се обогатява в хода 

на целия жизнен цикъл. В различни моменти от живота се променят както 

съдържанието, така и степента на изграденост на идентичността. ―Чувството за 

идентичност никога не се постига или задържа веднъж завинаги ...  то постоянно се 

губи и постига отново (Erikson, 1956, р. 74).   

Ериксън обяснява процеса на изграждане на идентичността като интеграция на 

всички предишни идентификации, но и като нещо повече от техния сбор. Синтезът на 

идентификациите осигурява усещането за непрекъснатост с миналото, осъзнаване на 

настоящето и посока за бъдещето. Кризата в процеса на изграждане на идентичността 

може да бъде разрешена само чрез нови идентификации. Социалната среда от своя 

страна осигурява възможности за експериментиране с различни роли, множество 

избори и възможни цели (Ериксън, 1996). 

Ериксън говори за изградена идентичност срещу дифузия  на идентичността. 

Лицата с изградена идентичност се себерефлексират като свързани с другите и 

същевременно с уникална индивидуалност. Същевременно всеки човек има и 

негативна идентичност - сборът от всички идентификации, които потиска в себе си 

като нежелани (Ериксън, 1996). Маршиа добавя втора дименсия – активност срещу 

пасивност в правенето на избори или изледователско поведение.  Така се очертават 

четири възможни статуси на идентичността. Изградена идентичност - ясна 

самоопределеност и висока изследователска активност – хората сами са направили 

значимите жизнени избори. Мораториум – хората още не са се самоопределили, но са 

активно заети с ролево експериментиране. Предрешена идентичност - има направени 

избори, но отсъства изследователско поведение – идентичността е базирана на целите и 



очакванията на значими други. Дифузия – липса на самоопределеност и активност в 

процеса на изграждане на идентичността (Вж. фиг. 1) (Marcia, 1966). 

В съвременната ―развитийна социална психология на идентичността” се 

комбинират теорията на Ериксън и методологията на системния подход, или 

психология на развитието и социалната психология, които заедно описват комплексния 

конструкт идентичност  в парадигмата на Ериксън за  психо-социален характер (Adams 

et al., 1989).   

И така, психосоциалната идентичност е чувството за цялостност и уникалност 

на индивида и за свързаност с другите. Изградената идентичност означава ясно 

самоопределяне и стабилен избор на ценности и цели. Самата идентичност е 

динамична структура, която има адаптивен характер и е подчинена както на 

индивидуалните, така и на социалните очаквания, цели и възможности и винаги се 

изгражда в конкретен социален контекст. В този смисъл Интернет пространството 

осигурява неограничена възможност за експериментиране и намиране на баланс 

между индивидуалната и социалната идентичност като компоненти на 

психосоциалната идентичност.  

Идентичността започва да се конструира съзнателно, когато човек започне да 

взема решения какъв да стане, към коя група да принадлежи, какви ценности да 

възприеме, какви възгледи да следва и каква професия да избере.  Аз-ът конструира 

сам своята лична реалност. Хората сами разширяват или стесняват границите на 

възможните избори на идентичността. Те изграждат свой личен контекст на развитие в 

рамките на широкия социален или културен контекст, в който живеят (Kroger, 1993). 

Интернет осигурява възможност за експериментиране и правене на избори във всяка 

една от подсферите на психосоциалната идентичност (професия, идеология, 

политика, религия, полова роля, интимни връзки, забавления, приятелства). 

В хода на живота идентичността се постига, изменя и поддържа. Поради тази 

гъвкавост и подвижност на идентичността се предлага използването не на термина 

―криза на идентичността‖, който предполага известна статичност, а употребата на 

думата ―изпробване‖, която много по-добре отразява същността на процеса на 

самоопределяне (Matteson, 1977). Постоянното наличие на алтернативи води до 

откриване на нови възможности за самоопределяне или поддържане на избраните 

самоопределения. Същите фактори, които водят до започване на кризата на 

идентичността, могат да доведат до повторно навлизане в кризата – цикълът ИМИМ 



(изградена-мораториум-изградена-мораториум (Waterman, 1993). Други описани 

модели са MИМИ (мораториум-изградена-мораториум-изградена) и ПИПИ 

(предрешена-изградена-предрешена-изградена) (Marcia et al., 1993).  На практика 

преформулирането на идентичността може да бъде и цикличен процес, и напълно 

разнопосочен като преминаване от един статус в друг. Нещо повече, според нас е 

възможно в различните подсфери

 на идентичността човек да бъде и в различни 

степени на самоопределеност или в различни статуси – например да има изградена 

професионална идентичност, но дифузна идентичност по отношение на интимните 

връзки или приятелството. В зряла възраст идентичността не се открива, а се 

преоткрива и обогатява в резултат на новите възможности, които се разкриват пред 

хората (Waterman, 1982). Откритостта към нов опит в зряла възраст  говори за 

гъвкавост на идентичността (Whitbourne, 1996). Емпирично е потвърдено, че 

изграждането на идентичността се простира далеч извън рамките на юношеска възраст 

(Cramer, 1998; Josselson, 1973, 1996; Kroger & Haslett, 1991; Marcia, 1976; Orlofsky, 

1976; Tesch & Cameron, 1987; Waterman et al., 1974). 

Следователно, виртуалната идентичност като компонент на психосоциалната 

идентичност отразява процес на експериментиране или търсене, потвърждаване на 

старите или намиране на нови избори, алтернативно на реалното или компенсаторно 

самоопределяне, както и активността на потребителите в различните жизнени 

сфери. За степента на изграденост, активността на изследователското поведение, 

кризите и преоткриването на идентичността в различните подсфери можем да съдим 

по:  

1. Предпочитаното онлайн съдъжание (напр., социални мрежи и сайтове за 

запознанства, сайтове за търговия и онлайн аукциони, букмаркинг сайтове, сайтове с 

порнографско съдържание, форуми по интереси, блогове, игри и т.н.);  

2.  Себепредставянето, идентификациите (т.е. профилите) на потебителите 

в тези сайтове и  

3.  Степента на активност, т.е. времето и усилията, които е-потребителите 

инвестират в различни сайтове и портали в Мрежата.      

 

3. Описание на стиловете на идентичност 

                                                 

 Психосоциалната идентичност се измерва като съставена от идеологическа (в подсферите приятелство, 

философия на живота, политика, религия) и интерперсонална (в подсферите приятелство, полова роля, 

интимна връзка, забавление) 



Поради възможностите, които Интернет пространството осигурява в процеса на 

конструиране, поддържане и преформулиране на идентичността, отделяме специално 

внимание на връзката със стиловете на идентичност. Стиловете на идентичност се 

определят от различния подход към разрешаване на кризата на идентичността. Те се 

отнасят до когнитивното преработване  на личностно значимата информация и 

приемането или отхвърлянето й. Стиловете са дифузно-избягващ, нормативен и 

информативен (Berzonsky, 1999). Тези стилове имат пряка връзка с начина на 

експериментиране и използване на Интернет, както и с изграждането на лични 

профили. 

Дифузно-избягващият стил се характеризира с отлагане или защитно избягване и 

отсрочване на вземането на решения. Той е свързан със затруднения в самоконтрола и 

имупливност, външен локус на контрол и емоционално центрирано копинг поведение. 

Лицата, ориентирани към избягване / дифузия са с ниски нива на себеизучаване и 

избор; когато се сблъскат с предизвикателства, те не  искат да се изправят пред личните 

си проблеми и често отказват да вземат решение. Този стил е характерен за лица,  

които  определят поведението си  ситуативно. Те нямат изградена идентичност, защото 

идентичността се променя според промените в социалните очаквания. Имат ниско 

равнище на обработка на информация и готовност за вземане на решения. Лицата с 

дифузно-избягващ стил разчитат на социални Аз-елементи като моята репутация и 

впечатлението, което правя на околните. Те възприемат света като хаотичен, с много 

възможности. Решенията обикновено следват лични хедонистични желания и емоции. 

Проявяват склонност към паника в ситуации, които налагат избор и решение. 

Използват неадаптивни атрибутивни стратегии (като самокритика), като са фокусирани 

върху стратегии за емоционално справяне – дистанциране, намаляване на 

напрежението. Когато се сблъскват със стресиращи проблеми и конфликти,  лицата със 

стил избягване / дифузия отричат проблемите, избягват осмислянето и не търсят начин 

за намаляване на напрежението (Berzonsky, 1990, 1992, 1994, 2002; Berzonsky & Ferrari, 

1996). Предполагаме, че сред лицата с дифузно-избягващ стил са е-потребителите, 

които се регистрират с фалшиви профили и проявяват висока активност в 

Интернет, без да се ангажират, и които избягват личен офлайн  контакт. Тяхна 

основна ориентация е ползването на социални мрежи, в които търсят възможност 

за удовлетворяване на емоционалните си потребности. Не се ангажират и търсят 

забавление, а не възможност за намиране на стабилни избори. Силно са доминирани 



от стремежа към изграждане на алтернативни себерепрезентации, които да ги 

представят в идеална светлина. 

Нормативният стил се описва с висока конформност към предписанията и 

очакванията на другите. Аз-ът се предпазва, като обезценява или външните, или 

вътрешните заплахи  към себе си, често посредством когнитивни изкривявания. Този 

стил е свързан и с липсата на толерантност към неопределеност и с висока потребност 

от поддържане на структурираност на средата и с утвърждаване на социалната 

съгласуваност, конформност и разчитане на стандартите на другите. Лицата с 

нормативна ориентация  имат високо ниво на избор и ниско ниво на себеизучаване. Те 

са ―затворени‖ към информация, която заплашва техните ценности и възгледи, на които 

придават свръхценност. Имат твърдо установени нагласи и ценностна система, които 

отговарят на традициите. Лицата с нормативен стил акцентират върху колективните 

Аз-компоненти -  моето семейство, моята религия и моята националност. Те имат 

механистичен поглед върху света и възприемат реалността като обективна, надеждна и 

определяща. Остават пасивни и се движат под натиска на социалните сили, поддържат 

ригидни възгледи за света и себе си. В стресогенни ситуации лицата с нормативен стил 

търсят социална подкрепа и помощ (Berzonsky, 1992, 1993, 1994, 2002; Berzonsky & 

Adams, 1999; Berzonsky & et al., 1999, Berzonski & Nurmi, 2003). Предположението е, 

че Интернет потребителите с нормативен стил се регистрират с реални профили 

или тотално проектират желания Аз-образ, като стриктно селектират хората, с 

които общуват. Могат или тотално да избягват, или да проявяват прекомерна 

компенсаторна активност в ползването на социални мрежи. Силно се доминират от 

стремежа да бъдат приети и да получат одобрението на околните и да не се 

отличават от стандартите на референтната група. Насочени са към изграждане и 

поддържане или на реалните си, или на алтернативните си себерепрезентации, което 

им осигурява чувство за копнтрол. 

Информативният стил на идентичност представлява изграждане на 

идентичността посредством  ангажиране с активно търсене, обработка, оценка и 

планиране на  изграждането на идентичността на основата на информация, която се 

оценява от индивида като важна. Изграждането на самоопределения  става  с 

изпробване и ревизиране на  себе си спрямо  информация, която се различава от Аз-а. 

Информативният стил е свързан с копинг стратегии, насочени към решаване на 

проблемите и комплицирани когнитивни процеси. Лицата с информативна ориентация 

са с високо ниво на себеизучаване,  интроспективна нагласа. Информативният стил е 



типичен за хора, ангажирани с изпробване, които търсят значима информация, 

свързана с тяхната идентичност преди да направят своите избори.  Те проявяват  

критичност към своите Аз-концепции и са отворени за нова информация. Лицата с 

информативен стил  акцентират върху личните атрибути - моите ценности, моите 

цели, моите стандарти.  Те вярват, че имат активно участие в конструирането на 

отговора на въпроса Кой съм аз; самоопределят сe в термините на своите собствени 

ценности, цели и знания. Имат добри личностни взаимоотношения и са по-толерантни 

към другите, използват адаптивни когнитивни стратегии и са фокусирани върху 

проблема и стратегиите на търсене на социална подкрепа. Лицата с информативен стил 

имат нагласа към активна  промяна на стресогенното събитие или ситуация 

посредством генериране на възможни решения на проблема или интерпретиране на 

ситуацията отново (Berzonsky, 1990, 1992, 1994, 2002). Предполагаме, че Интернет 

потребителите с информативен стил се регистрират с реални данни и са открити 

към нови контакти. Те активно търсят и поддържат контакти и информация, като 

стремежът им е и към реално себепредставяне, и към поддържане на конструктивни 

контакти в социалните мрежи. 

Доколкото статусът на идентичност отразява степента на изследване и 

ангажиране с определена идентичност, тези три вида ориентации в изграждането на 

идентичността  определят процесите на търсене и избор (Berzonsky, 1989, 1992). 

Стиловете на идентичност отразяват стремежа към или избягването на вземането на 

решения в ситуации на стрес. Трите стила на идентичност могат да се опишат с две 

дименсии. Това са ―активност‖ срещу ―пасивност‖ в процеса на обработване на 

информацията и проблемите, свързани с идентичността и ―придържане към 

традиционните стандарти‖ срещу ―либерално и открито мислене‖. Първата дименсия 

разграничава основно информационно ориентирания и дифузно-избягващия стил, а 

втората описва главно различието между информационния и нормативния стил 

(Berzonsky, 1989, 1990). 

По отношение връзката между статуса и стила на идентичност, информативният 

стил е предпочитан от лица в мораториум и с изградена идентичност, нормативният 

стил  е характерен за тези с предрешена идентичност, а стилът избягване/дифузия се 

използва от лицата в дифузия. Връзката между статусите и стиловете на конструиране 

на идентичността е емпирично потвърдена. (Berzonsky, 1990, 1992; Berman et al., 2001; 

Berzonsky & Kuk, 2000; Berzonsky & Niemeyer, 1994; Streitmatter, 1993; Schwartz et al., 

2000) (фиг. 1). 



 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Връзка между статуса и стила на психосоциалната идентичност   

 

4. Връзката психосоциална - виртуалната идентичност   

Безспорен е фактът, че Интернет е среда, в която хората имат възможност лесно и 

бързо да създават социални контакти, да преминават от една социална група към друга 

или участват в множество социални групи или мрежи едновременно. Същевременно 

общуването между хората онлайн е освободено от множество формалности и 

ограничения на ежедневието, както и от личностните и социални бариери пред 

комуникацията „лице в лице‖. Това обяснява все по-голямата популярност и 

разрастване на интернет-базираните социални мрежи като LinkedIn, Facebook, МySpace 

и др. Масовото навлизане на компютърно-медиираната комуникация (СМС) в 

съвременното общество неизбежно поставя на дневен ред въпроса за 

идентифицирането или себепредставянето на е- потребителя като компонент от 

цялостната му Аз-концепция; или в по-общ план въпросът за виртуалната идентичност 

и връзката й с реалната идентичност. 

 Интернет предлага възможности за алтернативни виртуални идентификации, 

тъй като осигурява известна анонимност и алтернативна активност. Активността, за 
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разлика от експериментирането на ниво идентичност, означава не само 

експериментиране и изпробване, но и търсене и осмисляне на различните възможности 

за избор. Именно това отличава активността в живота и експериментирането от 

алтернативнта активност и експериментиране в Интернет пространството. Доколкото 

индивидът има субективно усещане за активност в Интернет пространството поради 

възможността Анонимно да Изрази позицията си и да ―избере‖ как да се 

самопредстави, това е алтернатива на реалната активност в живота и се явява нейн 

заместител. 

Както упоменахме още в началото, ние спираме вниманието си върху групата 

зрели хора, за които се предполага, че са изградили идентичността си в среда, в която 

не е имало Интернет и мобилни технологии. Целта ни е да проследим възможното 

влияние на технологичния ръст върху тях. Защо избрахме именно тази група от 

интернет потребители? 

Още едно от първите изследвания внася разграничение във влиянието върху 

децата, които израстват в онлайн общуване и възрастните, като е въведен терминът 

нет-поколение или Н-поколение (Tapscott, 1998). Н-културата се описва с 10 

отличителни особености – яростна самостоятелност, емоционална и интелектуална 

откритост, включеност, свободно изразяване и силни възгледи, иновативност, бързо 

израстване, изследователско поведение, незабавни действия, сензитивност към 

корпоративните интереси, автентичност и доверие. Интернет средата осигурява 

възможност за повече експериментиране с различни възможности (de Kerckhove, 1995). 

За да можем да проследим влиянието на Мрежата върху процеса на формиране и 

преформулиране на идентичността, фокусираме вниманието си върху поколението от 

е-потребители, което е живяло в социална действителност преди и след появата на 

Интернет. От особен интерес за нас са хора в зряла възраст (35-50 г.). Те са започнали 

да изграждат идентичността си в среда, в която не е имало Интернет и мобилни 

технологии, което дава възможност да проследим възможното влияние на 

технологичния ръст върху процеса на поддържане и преоткриване на идентичността 

им. Смятаме, че подходът към изучаване влиянието над тази група може да представи 

много по-точна и ясна картина в сравнение с опитите за проследяване влиянието на 

виртуалната реалност върху по-младото поколение. За по-младото поколение смятаме, 

че трудно могат да бъдат измерени ефектите и тенденциите предвид факта, че 

представителите му са израснали и възпитани в условията на високо технологична 



култура, което затруднява проследяването на влиянието на технологичния ръст върху 

процеса на формиране на идентичността.  

Въпросът, свързан с идентичността и виртуалната среда, е много комплициран. 

Въпреки множеството изследвания, направени пред последните десетилетия, смятаме, 

че липсва достатъчно добро разграничение и класифициране, които да залегнат в 

подхода към изследване на виртуалната идентичност. За тази цел сме се опитали да 

въведем няколко различни нива на разглеждане на въпроса, свързан с виртуалната 

идентичност. Основните моменти, на които обръщаме специално внимание, са: 

1. Създаване на възрастово разграничение на поколенията потребители на 

Интернет - тези, които са живели преди и след навлизането на интерактивните мрежови 

технологии и тези, които са родени и живеят единствено в ерата на динамично 

развиващи се онлайн технологии;   

2. Разграничаване на изследването на конструкта идентичност на метаниво 

от изследването на по-ниско йерархично разположените идентификации и 

самопрезентации на е-потребителите; 

3. Разграничаване на различни групи потребители спрямо профила им на 

ползване на Интернет, т.е. според тяхната себепрезентация и активност в Мрежата, 

както и според предпочитанията им към онлайн медии и съдъжание;   

4. Очертаване на връзката между профила на е-потребителя и статуса на 

идентичност;  

5. Очертаване на връзката между профила на е-потребителя и стила на 

идентичност. 

Смятаме, че описаните разграничения биха представлявали теоретична рамка, 

която да лежи в основата на коректни и задълбочени изследвания на влиянието на 

Интернет върху процеса на преоткриване и поддържане  на идентичността, избягвайки 

недостатъчно добре обосновани заключения и изведени тенденции. 

На първо място внасяме разграничение между идентичност и идентификации и 

активност и адаптивност и експериментиране. Психосоциалната идентичност е 

общата рамка, която съдържа всички самоопределености и избори. Нашият теоретичен 

модел се основава на определянето на Виртуалната идентичност като компонент на 

псиохосоциалната идентичност. Виртуалната идентичност  се определя от статуса и 

стила на психосоциална идентичност, а е възможна, защото е подчинена на общите 

функции на идентичността – осигурява гъвкавост и адаптивност на индивида към 

околния свят и по-високо субективно психично благополучие, чувство за контрол над 



средата, чувство за ценност на Аз-а, усещане за възможни избори и отговор на въпроса 

Кой съм Аз? 

 

5. Пилотно изследване 

В проведено пилотно полуструктурирано интервю и проучване на интернет 

потребителски профили установихме, че има няколко основни категории Интернет 

потребители от гледна точка на активността и себепредставянето им в интернет-

базирани социални мрежи. Целта беше да съберем информация от хора, които приемат 

открито да споделят опита си в общуването в т.нар. социални общности. 

Интервюирахме 67 лица на възраст 35-50 години, от тях - 35 жени и 32 мъже. Те 

попълниха и въпросници за определяне на статуса и стила им на идентичност. По-долу 

представяме техните потребителски профили във връзка със статуса и стила им на 

идентичност. 

1 група – Регистрират се, като представят реална информация  за себе си. Целят да 

се свържат със свои стари познати в страната или в чужбина, с които са изгубили 

връзка през годините (напр., съученици, състуденти и т.н.). Не предоставят пълен 

достъп до своя профил за всички потребители, а само за онези, които „добавят‖ като 

приятели. Те са удовлетворени от социалния си статус, житейските си избори и 

постижения, но са с подчертано консервативна нагласа към социалните контакти и 

скептични към разширяване на кръга от нови познанства. Тяхната активност и интерес 

към социалните мрежи обикновено значително намалява и често изчезва след 

възстановяване или неуспех за възстановяване на желаните контакти. За тази група е-

потребители са характерни предрешена или изградена идентичност, както и 

нормативен стил на изграждане на идентичността. 

2 група – Регистрират се, представяйки също реален профил, за да осъществяват 

онлайн контакти със свои познати, с които нямат време или възможност да поддържат 

регулярна връзка в реалния живот. Целта им е да продължат и евентуално да 

задълбочат отношенията си с някои от тях и в реалния живот. Тези потребители 

обикновено понякога са склонни да ограничат достъпа до профила си за участниците в 

социалната мрежа и да го разрешат само за целевата група от познати и приятели. 

Високо ценят мрежата като бързо средство за отсяване на значими връзки от широк 

кръг контакти, поради дефицита на време, свързан по-често с професионални 

ангажименти. Обикновено са по-удовлетворени от социалния си статус и 

професионалната си реализация, отколкото от социалните си контакти. Интересът на 



тези потребители на социални мрежи обикновено е по-продължителен в стремежа им 

да превърнат познанствата си в приятелства, въпреки че активността им е нерегулярна. 

За лицата в тази група се установява изградена идентичност или мораториум, както и 

информативен стил на идентичност.      

3 група – Представят реалната си самоличност, с цел разширяване на личните 

познанства, създаване на нови приятелства и прерастването им в реални контакти лице 

в лице. Обикновено те предоставят пълен достъп до своя профил за останалите 

потребители на социалната мрежа, като са напълно отворени за нови контакти. Техният 

интерес и активност в социалните мрежи обикновено е доста устойчив във времето. За 

тях е характерна по-висока удовлетвореност от социалните контакти, отколкото от 

останалите житейски избори и постижения. Представителите в тази група са с 

изградена идентичност или в мораториум и имат информативен стил на идентичност.    

4 група – Регистрират два или повече профила за себе си. Обикновено единият 

съдържа реални данни и се използва за връзка с приятели и познати. Другият/другите 

представят фалшива самоличност, напр. неверни данни за име, семейно положение, 

възраст, често пол или дори чужда снимка, и се използват с цел експериментиране с 

нови контакти. Тези потребители са сред най-активните експериментатори и страстни 

привърженици на интернет-базираните социални мрежи. Те прекарват по-голяма част 

от времето си пред монитора във виртуални общности, форуми, блогове, букмаркинг 

сайтове и т.н. Предпочитат виртуалното пред реалното общуване, по-често се чувстват 

неразбрани и неудовлетворени от живота си и от контакта с най-близкото обкръжение. 

За тях интернет, в частност виртуалното общуване често представлява не средство, а 

начин на живот. В тази група е-потребители попадат хора с предрешена идентичност и 

нормативен стил на идентичност. 

5 група – Представят единствено неверни данни за себе си в един или няколко 

профила - също най-често име, семейно положение, години, по-рядко пол, чужда 

снимка и т.н., с цел: 1. експериментиране с нови онлайн познанства или 2. проучване 

профилите на други участници в мрежата или 3. осъществяване на контакт с тесен кръг 

хора, предварително запознати с техния профил. Тези участници в социалните мрежи 

рядко пренасят виртуалните си контакти в реалността. Повечето от тях са добре 

запознати с техническия аспект на анонимността в Мрежата. Когато мотивите им са 

експериментиране и проучване на чужди профили, за тях по-често са характерни 

затруднения в общуването лице в лице, ниска самооценка и обща обърканост и 

неудовлетвореност от живота. В третият случай мотивите остават по-скоро неясни. 



Повечето от тези потребители са доста устойчиви в интереса си към интернет изобщо, 

но с по-слабо устойчив интерес към определена социална мрежа. Те също прекарват 

по-голяма част от времето си насаме пред компютъра, но посвещават голяма част от 

него на посещенията си в сайтове и портали, различни от социалните медии. За тези 

интернет потребители е характерна дифузия на идентичността и дифузно-избягващ 

стил на идентичност. 

6 група – Информирани са за съществуването на онлайн социални мрежи и с 

готовност биха се включили, но към настоящия момент не са намерили време или 

нямат техническа възможност да го направят. В тази група се включват потребители с 

различни статуси и стилове на идентичност. 

7 група – Информирани са за съществуването на интернет-базирани социални 

мрежи, но не желаят да участват в тях. В тази група влизат лица с предрешена или 

дифузна идентичност и за тях е характерен съответно нормативен или дифузно-

избягващ стил на идентичност. 

 Проведеното пилотно изследване оставя открити редица важни въпроси и 

открива сериозна перспектива за едно задълбочено изследване на проблема за 

виртуалната идентичност като компонент от общата идентичност на е-потребителя. 

След този първоначален опит се надяваме в същинско изследване да имаме възможност 

да очертаем профили на е-потребителите и тяхната виртуална идентичност в рамките 

на статуса и стила на психосоциална идентичност, както и да проучим проявленията на 

статуса и стила в различни подсфери на идентичността, в зависимост от 

предпочитаното онлайн медийно съдържание. Разглеждането на виртуалната 

идентичност като компонент на общата идентичност представлява интерес и в 

изследователски, и в приложен план. Подходите за стимулиране на положителни 

промени в процес на криза на идентичността в реалното консултиране могат да 

намерят своето приложение и във виртуалното пространство. От друга страна, 

изучаването на виртуалната идентичност в парадигмата на психосоциалната 

идентичност разкрива обширна и задълбочена информация за промените, които 

описват съвременното информационно общество. 
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МОДЕЛИ НА ПОЛОВОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЮНОШЕСТВОТО: 

МЪЖЕСТВЕНОСТ, ЖЕНСТВЕНОСТ, АНДРОГИННОСТ 

 

Eва Папазова 

 

Резюме. Целта на статията е да проследи и анализира моделите на развитие на полово-ролевите 

ориентации за Мъжественост, Женственост и Андрогинност през юношеството.  Изследвани са 257 

юноши на възраст между 13 и 20 години. Приложен е въпросникът на Спенс, Хелмрич и Стап за 

измерване на личностните нагласи (PAQ ; Spence, Helmreich & Stapp, 1975). Резултатите показват, че 

Мъжествеността и Андрогинността значимо нарастват през ранното юношество, а Женствеността - през 

средното юношество. Момчетата се отличават със значимо нарастване на Мъжествеността през ранното 

и средното юношество и спад в нейната значимост през късното юношество. Във възрастов аспект, 

либералните полово-ролеви нагласи значимо нарастват през ранното юношество, но не и през средното и 

късното юношество. 

 

Abstract.  The aim of the article is to trace out and analyze the development models of gender-role 

attitudes towards Masculinity, Femininity and Androgyny during adolescence. The sample consists of 257 

adolescents, between 13 and 20 years old. Applied is the Personal Attribute Questionnaire (PAQ; Spence, 

Helmreich & Stapp, 1975). The results shows that Masculinity and Androgyny increase significantly during 

early adolescence, and Femininity – during middle adolescence. The boys are distinguished significantly with 

increase of Masculinity during early and middle adolescence and significant decline during the late adolescence. 

In age aspect, the liberal gender-role attitudes significantly increase during the early adolescence, but not during 

the middle and late adolescence.  

 

В психологичните теории за човешката онтогенеза юношеството заема своето 

съществено място на разграничител между детството и зрелия човешки живот. 

Пубертетът или биологичното съзряване на личността настъпва в различна възраст, 

като съществува и много голямо разнообразие по отношение на годините, в които 

юношите достигат своята полова зрелост. Съгласно теорията на Ериксън [16], 

развитието на половите роли е една от основните задачи на психо-социалното развитие 

[1,17]. Постигането на полово-ролевата идентичност е резултат от развитието на 

половите роли и на адекватната херетосекуална ориентация при юношите. Хората се 

определят като мъжeствени или женствени [28], а според по-съвременните разбирания 

и като андрогинни [4]. 

 

Полово-ролева идентичност 



Съгласно половата принадлежност, поведението изхожда от полово-ролевата 

идентичност. Традиционно, инструменталното поведение се свързва с мъжествеността, 

а експресивното – с женствеността. Андрогинността, от своя страна, представлява 

положителен баланс между двата типа поведение – мъжествено и женствено.   

През 1985 година, Спенс първи предлага мъжествеността и женствеността да 

бъдат концептуализирани като полова идентичност, а под понятието да се разбира 

„основното феноменологично чувство за дадена мъжественост или женственост, 

която върви паралелно с осъзнаването и приемането на даден биологичен пол и 

неговото установяване по-рано в живота‖ [37; стр. 91].  

Полово-ролевата идентичност е мултидименсионална по отношение на 

взаимовръзката между социалната идентичност и индивидуалната адаптация на 

личността. По този начин, половата идентичност може да се концептуализира като 

категориалано познание (Аз съм момче/момиче), емоционално отношение  (Това да 

бъда момче/момиче е наистина важно за мен) и оценка (Харесва ми да бъда 

момче/момиче).  

Двата най-често срещани подхода в литературата отнасят полово-ролевата 

идентичност или към личностните черти или към културно зададените полови роли. 

Първият подход разграничава половата идентичност на западните мъже и жени, като 

подчертава степента, в която те показват набор от инструментални „мъжествени‖ черти 

(асертивност, себеувереност) или изразяват „женствени‖ черти (грижовност, 

деликатност) [5].  Другият подход се фокусира върху характерните нагласи и 

поведения, които нашето общество обикновено приписва на двата пола, измервайки 

степента, до която мъжете и/или жените легитимират и/или изпълняват тези 

характерни полови роли [24].  

Спенс [37], предполага че полово-ролевата идентичност се състои от различни 

категории от полово относими нагласи, черти, интереси, предпочитания и поведения, 

които се разпределят в четири области – а/ полово-ролева идентичност или нечие 

основно усещане за мъжественост или женственост, б/инструментални или 

експресивни личностни черти, които в Западната култура се считат стереотипно за  

мъжествени или женствени, в/ полово относими интереси, ролево поведение, и нагласи, 

и г/ сексуална ориентация. 

 

Мъжественост 



Мъжествеността варира според културата и времето. Теоретиците на 

мъжествеността [8, 12, 13, 31] заменят по-раншното разбиране за „инструменталната‖ 

мъжка роля [27] с концепцията за множествената мъжественост, организирана в 

подвижно и йерархично поле, въртящо се около „хегемонната мъжественост‖, която е 

„конфигурация от половите практики, които се коренят в наскоро приетият отговор на 

проблема за легитимността и патриархалността, които гарантират (или се смята че 

гарантират) доминиращата позиция на мъжа и подчинената на жената‖ (Connell, 1995). 

 

Женственост 

Учението за жените, респективно учението за измеренията и същността на 

женствеността, е сравнително ново поле на знание (на най-много 30 години), и е 

резултат от движението на феминизма в глобален мащаб. В резултат на значими 

промени, то често преминава от ―науки за жените‖ в ―науки за половите различия‖ 

(gender studies). 

Първият курс по науки за жените в световен мащаб е преподаван в Свободният 

Университет в Сиатъл през 1965 г. и е тясно свързан със студентското движение за 

демократично общество. Държавният колеж в Сан Диего, Калифорния официално 

одобрява програма за науки за жените през 1970. В Западна Европа науките за жените 

се появяват през 1980, а в Източна Европа десет години по-късно - през 1990. В 

Латинска Америка се инициира подобна учебна програма през средата на 1980 г. Във 

Великобритания преминаването към ―науките за половите различия‖ е организирано 

така, че да привлича повече студенти, като се прибавя и предмет като „сексуална 

ориентация‖ [7]. Според публикации, в никой от държавните университети в Испания 

през 1995 не е било възможно да се получи диплома по Науки за жените, Науки за 

феминизма, или Науки за половите различия. Повечето програми се осъществяват под 

мотото на ―семинари‖ или ―групи за собствен опит‖.  

Науките за жените допринасят за възстановяване на дихотомното мислене за себе 

си и другите (личност и общество, съзнание и действие), и за възстановяването на по-

диалектични модели на анализ.  

 

Андрогинност 

Традиционно на андрогинността се гледа като на полово-ролева идентичност, 

която представлява баланс от женски и мъжки положителни личностни черти. 

Андрогинността се възприема като една балансирана идентичност, която съчетава 



предимствата и на двата пола. Въпреки това,  полово-ролевите стереотипи не включват 

само желаните аспекти за женственост и мъжественост [22, 30]. 

Социално нежеланите мъжествени и женствени черти са също важни за полово-

ролевите стереотипи и дори могат да бъдат доминантни [36]. Логично тогава, 

андрогинната полово-ролева идентичност може да се състои и от отрицателни женски 

и мъжки черти. Това я превръща в идентичност, съчетаваща недостатъци и от двата 

пола, като  по този начин се създава възможност за отрицателна полово-ролева 

идентичност. Трябва да се подчертае обаче, че не съществуват методи за измерване на 

на полово-ролевата идентичност, които да разграничават андрогинността на 

положителна и отрицателна [40]. Или казано по друг начин, андрогинността е призив 

за безполовост на черти, а не призив за безполово поведение на хората. 

От своя страна, идеологията, която предлага Бем [5,4], е насочена към 

насърчаване на андрогинен свят, където половите разграничения са сведени до 

минимум и жените и мъжете споделят поравно ролите или характеристиките 

обикновено асоциирани само с единия пол. Според традиционното определение за 

андрогинност, андрогинният човек е по-компетентен в широк кръг от задачи, 

независимо с какъв пол задачата може да бъде асоциирана [4].  

 

 

Модели на половото развитие 

Половото развитие e комплексен, мултидименсионален феномен, чийто дименсии 

не са силно зависими една от друга [33,39].  

Кац и Ксанснак [21] очертават четири ―теоретични модела‖ за развитие на полово-

ролевите ориентации в средното детство (6-10 годишнна възраст) и в юношеството 

(10/12- 18/22), поставени в контекста на традиционни срещу либерални нагласи.  

Първият модел на Кац и Ксанснак, който се корени в теорията за социалното 

учене гласи, че детската полова ориентация става все по-традиционна с времето (т.е. 

традиционността линеарно нараства). Според този модел, децата са подложени не само 

на полово-типични, затвърждаващи и моделиращи процеси и ситуации в къщи, но 

също така и в училище, в кръга на връстниците си и чрез медиите и интернет. Според 

вторият линеарен модел на Кац и Ксанснак, взаимодействието между децата и средата 

относно категорията пол зависи от техните когнитивни способности в тази област на 

класифициране [6]. Юношите, от своя страна, придобиват все по-сложни когнитивни 

умения за разсъждаване и са наясно с примери на поведение, което не се подчинява на 



стереотипи. Според този модел, традиционността линеарно намалява в полово-

ролевите ориентации. Третия и четвъртия модел са криволинейни. Третият модел 

гласи, че младежите стават все по-малко традицоналсти от средното детство към 

ранното юношество, благодарение на абстрактното мислене, и като резулат на 

наблюдения на по-разнообразни полови роли в обществото. Тази тенденция се променя 

през средното и късното юношество, като традиционните нагласи имат надмощие над 

либералните. Четвъртият криволинеен модел твърди, че при младежите се наблюдава 

спад на традиционноста през детството и нарастване през ранното юношество, и после 

отново спад в късното юношество [21].  

И четирите модела на Кац и Ксанснак се считат за универсални. От екологична 

гледна точка половото развитие обаче не е универсален процес [9]. И четирите модели 

на Кац и Ксанснак могат да съществуват, но изследователите са по-склонни да ги 

разграничават чрез различни набори от индивидуални и семейни обстоятелства. 

Екологичната перспектива подчертава възможността половото развитие да се оформя 

както от личностните характеристики на младежите, така и от контекста, в който те 

израстват [10,15]. 

Усреднената траектория на развитие или „усредненият модел” на развитие на 

полово-ролевите нагласи при юношите се характеризират с намаляване на тяхната 

традиционност от 7 до 13 години, изравняване на либералност и традиционност 

между  13 и 15 години, и нарастване на традиционноста след това. Една от 

възможните интерпретации на този модел е, че родителите са по-влиятелни и значими 

по време на средното детство и ранното юношество, а след 15-тата си година, юношите 

са подтикнати в по-традиционна посока под други и по-нови източници на влияние 

[26].  

 

Полови различия и полово развитие през юношеството  

По отношение на личностните характеристики, изследванията консистентно сочат 

полови различия по отношение на полово-ролевите нагласи: момичетата обикновено 

се придържат към по-слабо традиционни нагласи отколкото момчетата [18,21,25].  

Галамбос и колектив [18] анализират лонгитюдни данни, събрани с ученици от 6, 

7 и 8 клас и извадка от 200 млади юноши и откриват големи различия във времеви план 

при полово-ролевите нагласи на момичетата и момчетата. Момичетата демонстрират 

спад в традиционноста, а момчетата – нарастване. Този модел предполага 



интензифициране на категорията пол през ранното юношество за момчетата, но не и за 

момичетата [19]. 

Едно от ограниченията в изследването на Галамбос е, че не разглежда момичетата 

и момчетата в семеен контекст. Най-често изучаваните семейни агенти на 

социализацията са родителите [32]. Половите схеми на родителите са важни,  те 

подчертават майчиното и бащиното поведение като ролеви модел, съветите и 

инструкциите, относно половите различия и реакциите на родителите спрямо 

поведението на техните деца. 

Траекторията при момичетата обикновенно следва вторият модел на Кац и 

Ксанснак – линеарно намаляване на традиционността [21]. Изследователите откриват, 

че момчетата юноши и мъжете [23,29] са по-рестриктивни емоционално, отколкото 

техните връстници жени. Тенденцията мъжете да бъдат по-малко експресивни, когато 

разкриват своите чувства може да бъде функция от стереотипизирана ―мъжествена‖ 

полова роля, която предполага избягване на емоционалната интимност. Стереотипите, 

натиска да се държиш по полово-подходящ начин и да се придържаш към полово-

ролевите конвенции също нарастват през юношеството, което се дължи на ходенето по 

срещи и сексуалността [19,35]. Преувеличаването на мъжката доминантност 

постепенно намалява към късното юношество [11]. Може да се очаква, че момчетата 

ще възприемат в по-голяма степен половите неравенства от момичетата. Също така е 

възможно половите неравенства да бъдат по-характерни за жените, отколкото за 

мъжете, тъй като те са тези които директно страдат от тях [18].  

 

Възраст и полово-ролеви нагласи  

В голяма степен процеса на социализация, който формира детските нагласи, 

ценности и идеологии е повлиян от произхода на родителите, тяхната религия, 

образование и етнически произход. Младата генерация е изложена на по-егалитарна и 

либерална идеология отколкото техните родители. От друга страна, детската гледна 

точка се счита за по-малко либерална отколкото тази на техните майки. Допуска се, че 

колкото по-големи са децата, толкова по-силно те са изложени на дебати и дискусии, 

по отношение на равенството между половете, както и по отношение на 

технологичните промени, които фасилитират навлизането на жените в това, което 

преди се считаше за доминирани от мъже професии. По този начин, по-големите деца 

се смята, че са по-либерални в техните нагласи, отколкото по-малките деца [14].  

 



Традиционно и либерално за българската култура  

Ако половата принадлежност на даден човек е детерминирана биологично, то 

неговата полово-ролевата идентичност, както вече беше подчертано, освен личностно 

може да е и културно и социално конструирана [24].  

В съвременната психология двама изследователи и техните  теории се свързват с 

ценностните измерения на културите, общностите и идентичностите -  Херт Хофстеде 

[20] и Шалом Шварц [34]. В контекста на техните теории, както имплицитно, така и 

експлицитно са заложени ценностните противоборства между „традиционно – 

либерално‖ и „мъжествено-женствено‖. 

На културно равнище Шварц предполага наличието на дименсия Консерватизъм – 

Автономност. Тази дименсия отразява базалната културна концепция за 

взаимоотношенията на индивида и групата. Консерватизмът включва ценности, които 

подчертават необходимостта от поддържане на статуквото и избягване на действия, 

които биха могли да нарушат традиционния ред. Към тази категория влиза и 

традицията (зачитане на традициите, учтивост). По отношение на автономността, 

Шварц разграничава два типа – интелектуална автономност и афективна автономност. 

Интелектуалната автономност включва запазване на независимостта на идеите и 

правота на индивида да следва собствените си разсъждения (творчество, любопитство, 

широки възгледи, либералност), а афективната автономност обединява ценности, 

потвърждаващи индивидуалната независимост в преследване на позитивен афективен 

опит (разнообразен живот, удоволствие, наслаждение от живота). 

В крос-културно изследване, български студенти поставят Консерватизмът на 

предпоследно място в ценностната си йерархия, а Автономността споделя най-високия 

ранг, заедно с други две ценности.  Или ценностният модел, който се очертава при 

младите българи, кореспондира с либералната ценностна ориентация [2]. 

От своя страна, Хофстеде извежда четири основни съдържателни дименсии, по 

които доминиращите в различните страни ценности могат да бъдат анализирани [20]. 

Една от тези дименсии е Мъжественност/Женственност, като тя  изцяло кореспондира 

с културно приетите полово-ролеви нагласи [20].  Ето и краткото определение, което 

Хофстеде дава на тази дименсия: 

- Мъжественост/Женственост - "Предпочитание към достижение, геройство, 

утвърждаване и материален успех (инструментални ценности), като противоположно 

на предпочитание към взаимосвързаност, скромност, защита на слабия и високо 

качество на живота‖ (експресивни ценности). 



В национално представително за България изследване, общият индекс за 

Мъжественост е 46,9, което очертава половите ценности и очакваните модели на 

полово-ролево поведение в българската култура като умерено женствени. Общо взето 

в България хората традиционно завиждат на успелите и изразяват симпатиите си към 

по-малко успелите. В българската култура мъжествените ценности, а именно 

възхищението от силната личност и успеха в живота се оценяват като обичайна 

културна практика само от 22,2% от изследваните лица [3].  

Или ако трябва да обобщим, умерено женственото полово-ролево поведение е 

традиционният обществен модел за българската култура, а мъжественото полово-

ролево поведение може да се разглежда като по-либерален обществен модел за нашата 

култура, застъпен в организационната ни култура. В контекста на теорите на Шварц и 

Хофстеде, културният модел, описващ младите българи в термините на дихотомиите 

„мъжественост-женственост‖ и  „либерализъм-традиционност‖ може да се сведе до 

експресивен либерализъм (автономна женственност). 

Направеният теротетичен анализ проди идеята да се проследят и анализират 

моделите на половото развитие в юношеска възраст, по отношение на полово-ролевите 

нагласи  Мъжественост, Женственост и Андрогинност в контекста на българската 

култура. 

Цел:  Да се проследят моделите на половото развитие в юношеска възраст по 

отношение на полово-ролевите нагласи – Мъжественост, Женственост и Андрогинност. 

Задачи:  

- да се определи модела на полово развитие в изследваната юношеска 

извадка 

- да се установят половите различия в модела на половото развитие на 

юношите 

- да се установят възрастовите различия в модела на половото развитие 

на юношите 

 

 

Хипотези: 

- Либералните и традиционните полово-ролеви нагласи ще са еднакво значими 

през ранното юношество (13 и 15 години), като ще се наблюдава нарастване на 



традиционноста (женствеността) след 15 годишна възраст  (усреднен модел на 

половото развитие) [26].  

- Момичетата ще демонстрират спад в традиционноста на полово-ролевите си 

нагласи, като ще бъдат по-мъжествени (втори модел на Кац и Ксанснак), а момчетата 

ще демонстрират нарастване на традиционността на полово-ролевите си нагласи, като 

ще бъдат по-женствени и андрогинни  (първи модел на Кац и Ксанснак) [18, 26, 20, 3]. 

- По-възрастните юноши ще са по-либерални в своите полово-ролеви нагласи, 

като ще бъдат по-мъжествени или андрогинни, отколкото женствени (втори модел на 

Кац и Ксанснак) [14, 20, 3].  

 

Метод: Използван е въпросника на Спенс, Хелмрич и Стап за измерване на 

личностните нагласи [38], който е адаптиран за български условия от Е.Папазова. 

Въпросникът се състои от 24 противоположни двойки характеристики с цифри от 0 до 

4 между тях, които формират скала между всеки две противоположности. От 

изследваните лица се изисква да посочат къде според тях попадат по скалата. От своя 

страна, 24-те противоположни двойки конструират 3 подскали – скала за 

Мъжественост (М), скала за Женственост, и скала за Андрогинност (М-F). Според 

дизайна на въпроника, М скалата се свързва със себеутвърждаващи черти, а F скалата с 

емоционални и вътреличностни черти. Айтемите, относими към M-F скалата се отнасят 

към инструменталните асертивни или експресивни вътреличностови характеристики, 

или до комбинацията и от двете. Обикновено само скалите M и F се използват за 

класифициране на изследваните лица. Скалата M-F рядко се включва в емпирични 

изследвания.  

 

Изследвани лица: Извадката се състои от 257 изследвани лица в юношеска 

възраст, ученици в гимназиална възраст от 31-во СУЧЕМ „Ив. Вазов‖ (N=117), гр. 

София и от СОУ „Ал. Чапай‖, гр. Белово (N=108) и юноши от ромски произход от 

„Дневен център 16+‖, гр. София (N=32). От тях, 94 (36,6%) са момчета и 163 (63,4%) - 

момичета. Възрастта на юношите обхваща възрастовият диапазон от 13 до 20 години, а 

средната им възраст е  16,49 години.                                                

 

Резултати и обсъждане: 

Статистическият анализ на данните показа добра вътрешна консистентност на 24 

айтемната скала за измерване на личностните нагласи на Спенс, Хелмрич и Стап. 



Надеждността на скалата е определена чрез алфа на Кронбах и  измереният коефициент 

е равен на 0,73 (виж Таблица 1).  

 

Таблица 1. Надеждност на PAQ скалата и подскалите за Мъжественост (М), 

Женственост (F) и Андрогинност (M-F).  

 

Въпросник на Спенс, Хелмрич и Стап за измерване на личностните нагласи  

(PAQ) 

Цяла скала  

(Whole sample) 

Мъжествен

ост 

 (M) 

Женственост  

(F) 

Андрогин

ност (M-F) 

α = 0.73 α = 0.54 α = 0.68 α = 0.53 

 

При подскалите за Мъжественост, Женственост и Андрогинност вътрешната 

консистентност на скалите е задоволителна. Фактът говори, че юношите в изследваната 

извадка по-трудно определят и изразяват своите полово-ролеви нагласи по скалите за 

Мъжественост и Андрогинност.  

За целта на изследването, юношите от изследваната извадка бяха разделени в 

четири възрастови групи – 13-14 годишни (ранно юношество), 15-16 годишни и 17-18 

годишни (средно юношество), и 19-20 годишни (късно юношество). Чрез t-теста на 

Стюдънт за независими извадки (Independent-Samples T Test) беше установено дали се 

наблюдават статистически значими различия между средните стойности за 

Мъжествеността, Женствеността и Андрогинността в четирите възрастови групи, и в 

подгрупите на момчетата, момичетата и цялата изследвана извадка. Резултатите от t-

теста са представени в таблица 2, като значимите коефициенти са отбелязани в болд. 

Както се вижда от таблица 2, значими възрастови различия по отношение на трите 

полово-ролеви нагласи се наблюдават в цялата изследвана извадка и в подизвадката на 

момчетата. При момичетата не се наблюдават статистически значими различия във 

възрастов план по отношение и на трите полово-ролеви нагласи – Мъжественост, 

Женственост и Андрогинност.  

 

 

Таблица 2. Резултати от t-теста между възрастовите групи, полово-ролевите 

нагласи, цялата изследвана извадка и подизвадките на момчетата и момичетата. 



 

Mean t p Mean t p Mean t p

13-14 години 17,35 15,61 18,86

15-16 години 19,68 18,72 20,19

15-16 години 19,68 18,72 20,19

17-18 години 20,22 21,02 19,79

17-18 години 20,22 21,02 19,79

19-20 години 19,47 16,66 21,58

Mean t p Mean t p Mean t p

13-14 години 19,21 16,61 21,46

15-16 години 21,08 18,21 22,61

15-16 години 21,08 18,21 22,61

17-18 години 22,42 21,56 22,87

17-18 години 22,42 21,56 22,87

19-20 години 21,14 20,33 21,75

Mean t p Mean t p Mean t p

13-14 години 14,64 11,76 17,13

15-16 години 17,2 15,18 18,27

15-16 години 17,2 15,18 18,27

17-18 години 17,98 15,51 19,28

17-18 години 17,98 15,51 19,28

19-20 години 18,42 17,44 19,16

0,177

-0,956

Момчета МомичетаЦяла извадка

ЖЕНСТВЕНОСТ

Възраст

Възраст

Възраст

-2,496

МЪЖЕСТВЕНОСТ

Цяла извадка Момчета Момичета

АНДРОГИННОСТ

Цяла извадка Момчета Момичета

0,745

0,704 0,011 2,99 0,102 -1,262 0,002

0,025

-2 0,098

-2,347 0,687

-1,172 0,969

0,585 0,768

0,1991,349 0,836

-0,937 0,27

-2,961 0,115

-1,707 0,97

-2,135

-0,933 0,688

-0,998

0,972 0,648

-0,387 0,221

0,758

-2,603 0,458

-1,271 0,844

-2,26 0,729 0,65

-1,449 0,773

0,092 0,935-0,431 0,299

-0,329 0,359

-1,32 0,334  

 

На графика 1 е представена траекторията на половото развитие на 

Мъжествеността, Женствеността и Андрогинността в цялата изследвана извадка. С 

непрекъсната линия е отбелязана статистически значимата във възрастов план 

траектория на половото развитие, а с пунктир -  траекторията, която не е статистически 

значима. 
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Графика 1. Модели на половото развитие в цялата изследвана извадка 

 

Както се вижда от графика 1, полово-ролевите нагласи за Мъжественост и 

Андрогинност в цялата изследвана извадка нарастват от 13 до 16 годишна възраст, като 

след това се наблюдава спад, който обаче не е статистически значим. Женствеността, 

от своя страна значимо нараства през годините на средното юношество - 15-18 

годишна възраст. Тези наблюдения водят до извода, че издигнатата от нас първа 

хипотеза се отхвърля изцяло, като се установява, че усредненият модел на половото 

развитие не характеризира изследваната юношеска извадка [26]. Моделът на половото 

развитие на Мъжествеността и Андрогинността, който се наблюдава в изследваната 

извадка, частично кореспондира с третият модел на Кац и Ксанснак – юношите стават 

все по-малко традиционалисти до началото на средното юношество, но не и след 16 

годишна възраст [21]. 

По същата логика се наблюдава нарастване на либералните полово-ролеви 

нагласи (Мъжественост и Андрогинност) през ранното юношество, но не и през 

средното и късното юношество. По този начин се отхвърля напълно и издигнатата от 

нас трета хипотеза. Противоположно на очакванията, юношите в изследаваната извадка 

демонстрират по-либерални полово-ролеви нагласи през ранното си юношество, а не 

през средното и късното юношество.  

Също така, противно на очакванията модела на половото развитие при 

Женствеността за цялата извадка частично кореспондира с четвъртият модел на Кац и 



Ксанснак (а не с вторият), като се наблюдава нарастване на традиционността през 

средното юношество. 

На графика 2 е представена траекторията на половото развитие на 

Мъжествеността, Женствеността и Андрогинността в подизвадката на момчетата. 
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Графика 2. Модели на половото развитие при момчетата 

 

Както се вижда от Графика 2, моделът на половото развитие при Андрогинността 

в подизвадката на момчетата отново частично кореспондира с третият модел на 

развитие на Кац и Ксанснак – момчетата стават все по-малко традиционалисти до 

началото на средното юношество, но не и след 16 годишна възраст; находка, която се 

наблюдава и при цялата изследвана извадка. Аналогично, модела на половото развитие 

при Женствеността за момчетата кореспондира с модела, който се наблюдава и за 

цялата изследвана извадка – частично нарастване на традиционността през ранното и 

средното юношество (четвърти модел на Кац и Ксанснак) [21]. По този начин 

издигнатата от нас втора хипотеза също се отхвърля  – първият модел на Кац и 

Ксанснак не е значим за момчетата по отношение на Женствеността и Андрогинността 

и те не се отличават с значимо по-традиционни полово-ролеви нагласи от момичетата 

през изследваният възрастов период [21]. 

Трябва да се отбележи, че моделът на половото развитие на Мъжествеността в 

подизвадката на момчетата е единственият модел, при който траекторията на половото 



развитие е статестически значима за целият изследван възрастов период – 13-20 

годишна възраст. Наблюдава се нарастване на Мъжествеността от ранното до средното 

юношество (13-18 годишна възраст) и след това спад в късното юношество (18-20 

годишна възраст). Този модел, частично кореспондира с третият модел на Кац и 

Ксанснак – наблюдава се частично нарастване на либералните полово-ролеви нагласи 

през ранното юношество и спад през късното юношество (Katz & Ksansnak, 1994). 

 

Изводи и заключение 

Проведеното изследване на моделите на половото развитие в юношеска възраст 

даде възможност да се проследят и опишат траекториите на развитие на полово-

ролевите ориентации за Мъжественост, Женственост и Андрогинност, в контекста на  

„либерално-традиционно‖ за поведението на юношите. 

 В емпиричен план беше приложен въпросника на Спенс, Хелмрич и Стап за 

измерване на личностните нагласи [38]. 

Получените резултати дават основание да се твърди че:  

- Усредненият модел на полово-ролевото развитие, който се наблюдава в 

изследвана юношеска извадка се свързва с нарастване на либералните полово-ролеви 

нагласи (Мъжественост и Андрогинност) през ранното юношество, и спад за сметка на 

традиционните полово-ролеви нагласи (Женственост), които нарастват през средното 

юношество. Този модел частично кореспондира както с третият, така и с четвъртият 

криволинеен модел на половото развитие на Кац и Ксанснак [21]. 

- При момчетата моделът на полово-ролевото развитие се харектиризира с 

нарастване на традиционните полово ролеви нагласи (Женственост) през средното 

юношество, което върви паралелно и с нарастване на либералните полово-ролеви 

нагласи (Андрогинност и Мъжественост) през ранното и средното юношество и след 

това се наблюдава спад на либералната нагласа (Мъжественост) през късното 

юношество. Единствено траекторията на Мъжествеността е значима за целият 

възрастов период. Или моделът, който се наблюдава се характеризира със равенство на 

либералните и традиционните полово-ролеви нагласи през ранното и  средното 

юношество и спад на либералните нагласи през късното юношество. Този модел 

частично кореспондира с третият криволинеен модел на половото развитие на Кац и 

Ксанснак [21]. 



- В подизвадката на момичета не се наблюдава значима траектория на полово 

развитие, която да ги отличава от момчетата по отношение на полово-ролевите 

ориентации – Мъжественост, Женственост и Андрогинност. 

- Във възрастов план се наблюдава нарастване на либералните полово-ролеви 

нагласи (Мъжественост и Андрогинност) през ранното юношество, но не и през 

средното и късното юношество. Този модел частично кореспондира с третият 

криволинеен модел на Кац и Ксанснак [21]. 

Трябва де се отбележи, че едно от ограниченията на проведеното изследване е, че 

не разглежда изследваните юноши в семеен контекст. Най-често изучаваните семейни 

агенти на социализацията са родителите, братята и сестрите (Ruble & Martin, 1998). 

Половите схеми на родителите са важни, тъй като те подчертават майчиното и 

бащиното поведение, като ролеви модел. Установено е също така, че съществува млака, 

но консистентна връзка между половите схеми на родителите и полово-относимите 

когниции на децата им относно себе си и другите.  От своя страна, братята и сестрите в 

семействата се възприемат също като агенти на половата социализация, като една от 

възможностите е, че това да имаш брат се асоциира с по-голяма традиционност на 

нагалсите, особено когато и родителите се придържат към същите нагласи [32, 26].  

Тези и други съображения, като например краткосрочен лонгитюден дизайн на 

изслеването, който да проследи как юношеските полово-ролеви нагласи се развиват и 

променят във времето, би трябвало да се имат в предвид при бъдещи изследвания. 
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Разработване на скали – маркери на петте основни фактора на 

българския лексикон на описанието на личността 

 

Валери Тодоров 

 

В статията са представени - скали маркери на българските психолексикални фактори 

(Тодоров, 2009) Енергия, Съзнателност, Дружелюбие, Раздразнителност и Интелект. 

Скалите са съставени от личностови прилагателни с високи единични натоварвания по 

факторите от психолексикалното изследване. Изчислени са основните им психометрични 

показатели за две условия: оценка на себе си и оценка на друг. Скалите показаха вътрешна 

консистентност алфа в диапазона между 0,75 и 0,90. Конвергентната и дискриминантна им 

валидност бе изследвана спрямо съответстващите им български психолексикални фактори 

чрез подхода МТММ. Така факторите служеха и като валидизационни критерии. За три от 

скалите - Енергия, Съзнателност и Дружелюбие бяха намерени доказателства, 

потвърждаващи тяхната дискриминантна и конвергентна валидност. Доказателствата за 

наличие на конвергентна валидност спрямо психолексикалните фактори на скалите 

Интелект и Раздразнителност не бяха напълно убедителни. 

 

Development of marker scales of the five main factors of Bulgarian personality lexicon 

 

Valery Todorov 

 

 A set of marker scales for Bulgarian psycholexical factors (Todorov, 2009) is developed – 

Surgency,  Conscientiousness, Agreeableness, Irritability, and Intellect. The scales comprise 

personality adjectives with high loadings on the factors obtained in the psycholexical study. 

Calculated are their psychometric parameters for two conditions: self-evaluation, other evaluation. 

The internal consistency of the scales Alpha ranged between 0,75 and 0,90. Their convergent and 

discriminant validity was tested with regard to the Bulgarian psycholexical factors by means of the 

MTMM approach. Thus the factors were used as validating criteria. Evidence for convergent and 

discriminant validity was obtained for three of the scales – Surgency, Conscientiousness, and 

Agreeableness. The evidence for the convergent validity of the Irritability and Intellect scales was not 

entirely convincing. 

Ключови думи: скали маркери, таксономия, български личностови дескриптори, описание 

на личността, психолексикален подход 

 

Към днешна дата доминира схващането, че езикът на личностовото описание се 

свежда до пет езиково и културно универсални фактора – така наречените Големи пет: 

Енергия (Surgency), Дружелюбие (Agreeableness), Съзнателност (Conscientiousness), 

Емоционална стабилност (Еmоtional Stability) и Интелект (Intellect). Тези фактори, 

макар и с известни нюанси и културна специфика се извеждат устойчиво в 

таксономиите на личностовото описание на повечето езици. Изследванията на езика на 

личностовото описание (За обзор Вж. например Saucier, Hampson, & Goldbergm, 2000; 



John & Srivastava, 1999; Digman, 1990; John, et al., 1988, Тодоров, 1997) предполагат 

решаването на две основни задачи: 1) създаване на процедура за формиране на извадка 

от думи – личностови дескриптори; 2) метод за структуриране на извадката от 

атрибути (Saucier & Goldberg, 1996). Извадките или списъци от личностовите 

дескриптори се формират основно от речниците на езика, за който се изготвя 

таксономията; като метод за изследвана на нейната структура е възприет факторният 

анализ чрез метода на главните компоненти на данните от самооценки и оценки на друг 

чрез списъците от личностови дескриптори. От друга страна, една от основните 

функции на таксономиите на личностовото описание е ‖…да помага за организирането 

и интегрирането на знания и изследователски резултати, като предоставя стандартна 

научна номенклатура, която улеснява общуването между изследователите и спомага за 

натрупването на емпирични резултати.‖ (Saucier, 2002; p. 1). Това прави възможно 

съотнасянето на други операционализирани чрез скали понятия с основните дименсии 

на структурата на личностовото описание в даден езиков контекст.  За да може да се 

осъществи тази функция е необходимо за дадена таксономия да се конструира и набор 

от скали, чрез които да се измерват получените фактори на личностовото описание. За 

това, още със създаването на първите базирани на психолексикалния подход 

таксономии на личностовото описание се създават и набори от скали – маркери, чрез 

които се операционализират основните дименсии на таксономиите. Всички те са 

съставени от прилагателни с високи самостоятелни натоварвания по основните 

фактори на съответните национални таксономии. 

По долу са изброени някои от най-често цитираните скали от този тип (Вж. също 

Saucier & Goldberg, 2004): 

 списък с 20 двойки прилагателни (Norman, 1963), този метод за оценяване 

произлиза от 35-те скали, подбрани в лексикалното проучване на Кетел; 

 75 семантични клъстъра (Norman, 1967), е метода, който произхожда от 

системното проучване на Норман на най-полезните 1431 прилагателни за описание на 

постоянни „биофизични‖ черти. 

 57 двойки семантични опозиции (Peabody, 1984, 1987). Този всеобщо приет 

метод е разработен в рамките на класификация от дескриптори на личността, направена 

чрез внимателно изучаване както на описателните, така и оценъчните аспекти на 

класифицираните думи; 



 100 синонимни клъстъра (Goldberg, 1982) - определени в изследване, въз основа 

на списък от 1710 прилагателни, включващ 1431-те прилагателни на Норман. На 

няколко последователни етапа първоначалният списък, е сведен до 339 думи, 

разпределени в 100 синонимни клъстъра (в предходната версия клъстърите са 133 и 

включват 479 думи); 

 100 еднополюсни прилагателни (Goldberg, 1990) - избрани от набор от 566 

прилагателни с цел правилно представяне на всеки от Петте фактора и максимизиране 

на разликата между факторите и следователно на тяхната устойчивост при данни от 

различни извадки; 

 100 и 50 двуполюсни двойки прилагателни (Goldberg, 1992) - избрани от 

съвкупност от 133 синонимни групи въз основа на техите натоварвания по Петте 

фактора: двуполюсният формат може да преодолее двусмислеността, присъща за някои 

прилагателни, като дефинира по-добре измерваната черта. Така се предотвратява 

възможността някой от двата полюса да бъде тълкуван изолирано и идиосинкрeтично 

(Goldberg & Krilowski, 1985); 

 Big Five Observer (BFO) (Caprara, Barbaranelli, & Borgogni, 1994), включва 40 

двойки двуполюсни прилагателни, произлизащи от лексикалното изследване на 

Капрара и Перуджини (Caprara & Perugini, 1994). 

 Big Five Adjectives (Barbaranelli, Caprara, & Steca, 2000). Включва общо 175 

прилагателни, пет основни скали за всеки от Големите пет, по две субскали за всеки 

от тях и скала Социална желателност. 

 Ортогонални маркери на Големите пет (Saucier, 2002). Набор от 40 

прилагателни, образуващи пет некорелиращи помежду си скали. 

 

Една част от цитираните по-горе инструменти като BFO и BFA, освен като 

изследователски инструменти могат да бъдат използвани и като инструменти за 

измерване на индивидуални различия. За тях са изчислени национални норми върху 

представителни извадки и са придружени от скали за валидност.  

Оценката на личността чрез скали, съставени от прилагателни вместо 

традиционни въпросникови айтеми, има редица предимства, които са детайлно 

описани в специализираната литература (Вж. например Barbaranelli, Caprara & Steca, 

2000). Сред тях се сочат:  



 Думите, които определят структурата на описанието на личността, могат лесно 

да бъдат разбрани и от хора, които не са експерти по психология, тъй като са извлечени 

от естествения език - езикът, който хората използват ежедневно. Това улеснява 

значително интерпретацията и комуникацията на резултатите; 

 Основите на класификацията гарантират по-голяма валидност и универсалност 

на получените резултати; 

 Относително неголемият брой фактори позволява кратко, но същевременно 

изчерпателно описание на личностовите характеристики на изследваните лица; 

 Броят на прилагателните, включени в инструмента е малък, особено в сравнение 

с други инструменти за измерване на личността, като по този начин се опростяват и 

улесняват етапите на прилагане, кодиране и обработка на резултатите; 

 Дименсиите, по които се извършва оценката на личността, са извлечени въз 

основа на езиковия и културен контекст, в който се прилага методът.  

 

В тази статия ще представим набор от скали, които операционализират петте 

основни фактора, получени в българско психолексикално изследване (Тодоров, 2009).  

Въз основа на данни от самооценки и оценки на други лица там са получени пет 

основни фактора Енергия, Съзнателност, Благосклонност, Раздразнителност и 

Интелект. В българската таксономия факторите Енергия, Съзнателност, 

Благосклонност са много близки до техните аналози (Surgency, Conscientiousness, 

Agreeableness) от оригиналните Големи пет (Norman 1963, Goldberg, 1981). Факторите 

Раздразнителност и Интелект, макар че имат близко сходство с аналозите им от 

Големите пет (Emotional Stability, Intelect/Openness to Experience), не ги възпроизвеждат 

напълно при всички тествани условия. Факторът Раздразнителност съдържа в по-

голяма степен черти, изразяващи недостатъчен контрол на импулсите и лоша 

социализация, докато в оригиналния Емоционална стабилност има повече черти, 

свързани с контрол на емоциите. Във фактора Интелект се съдържат повече черти, 

свързани с начетеност и интелигентност, докато в Интелект от Големите пет има 

дескриптори, свързани с широки интереси и либерални възгледи. 

Представеният набор от оценъчни скали може да бъде използван като бърз 

инструмент за оценка на личността както в приложни, така и в научно-изследователски 

контексти. Скалите от набора са получени въз основа на петфакторните решения при 

самооценка и оценка на друг чрез краткия списък от 172 български личностови 



дескриптора. За тях са изчислени психометрични показатели в два варианта – за 

самооценка и оценка на друг. Вариантът на скалите за оценка на друг може да бъде 

много полезен, когато експерти, преподаватели или колеги/съученици трябва да 

систематизират впечатленията си за дадено лице. Такива са случаите, когато се изготвя 

професионална или педагогическа характеристика на дадено лице, обобщена 

характеристика на личността въз основа на наблюдението на психолога по време на 

клинично интервю и др. Тук трябва да се направи уговорката, че данните, върху които 

се изведени нормите, и в двата случая (оценка на друг и самооценка) не са събирани в 

конкурентни условия (като например, професионален подбор). Известно е, че 

наблюдаваните лица и самооценяващите се в такива условия се стремят да се 

представят в по-благоприятна светлина, което влияе върху тестовите норми. 

Предлаганите тук скали не са тествани в подобни условия и към тях не са предвидени 

допълнителни скали за контрол на влиянието на фактора социална желателност (скали 

на лъжата).  

 

Метод (Конструиране на скалите) 

Скалите бяха съставени от  прилагателните с най-високи натоварвания по всеки 

от факторите. Съставени са пет оценъчни скали от по десет прилагателни, като на всяка 

скала й бе дадено наименованието на фактора, от който са взети прилагателните, които 

я съставят. За да може скалите да се използват както за самооценка, така и за оценка на 

друг, при съставянето им бяха подбирани такива прилагателни, които да имат високи 

натоварвания по съответния фактор и в двете условия – оценка на себе си и оценка на 

друг. Този подход бе напълно приложим при конструирането на скалите Енергия, 

Съзнателност и Дружелюбие. Тъй като в първите три фактора попадат голяма част от 

прилагателните, не бе трудно да бъдат подбрани прилагателни, които да имат високи 

натоварвания по факторите едновременно и в двете условия. При скалите 

Раздразнителност и Интелект се наложи да бъде използван по-различен подход, 

поради това, че в съответните им фактори попадат малко на брой прилагателни – така 

например в условието оценка на друг във фактора Раздразнителност попадаха само 

пет думи. Първоначално в скалите бяха включени думи с едновременно високи 

натоварвания по факторите в двете условия (както при скалите Енергия, Съзнателност 

и Дружелюбие). Така бяха съставени приблизително половината от скалите. След това 

към дадената скала последователно се добавяха и изваждаха думи от същия фактор в 

другото условие или други думи от списъка със сходен смисъл, като се следеше дали 



съответната дума повишава коефициента на консистентната надeждност алфа на 

Кронбах на скалата. Ако думата повишаваше алфа на Кронбах при тест и в двете 

извадки (самооценки и оценки на друг), тя биваше прибавяна към скалата. Тази 

процедура биваше повтаряна, докато съответната скала не се допълни до размер от 10 

прилагателни, като всяко едно от тях трябваше да отговаря на изискването да повишава 

алфа на Кронбах на скалата и при двете извадки – от изследванията с оценки и 

самооценки. Окончателният списък от прилагателни е даден в Таблица 1.  

 

Таблица 1. Прилагателни, включени в скалите за измерване на българските пет 

големи фактора. 

 Енергия Съзнателнос

т 

Дружелюби

е 

Раздразнител

ност 

Интелект 

1

. 

амбициозен благоразуме

н 

великодуше

н 

буен начетен 

2

. 

борбен дисциплини

ран 

добродушен властен интелектуал

ен 

3

. 

деен изпълнителе

н 

добронамер

ен 

горд интелигенте

н 

4

. 

инициативе

н 

порядъчен дружелюбен дързък интуитивен 

5

. 

напорист последовате

лен 

искрен критичен творчески 

6

. 

предприемч

ив 

прилежен открит непредсказуе

м 

любознател

ен 

7

. 

пробивен сериозен откровен предизвикате

лен 

изтънчен 

8

. 

решителен старателен сърдечен спонтанен ученолюбив 

9

. 

смел съзнателен състрадател

ен 

строг артистичен 

1

0. 

целенасочен трезвомисле

щ 

щедър честолюбив впечатлител

ен 

 

 Прилагателните от скалите бяха разбъркани и така полученият списък от 50 

дескриптора бе оформен като тестова бланка с два варианта – за самооценки и оценки 

на друг. (Вж. Приложения А и Б). В началото на списъка бяха добавени две 

прилагателни – филъри, чието предназначение е да се помогне на оценяващите да 

изпълняват инструкцията. Скалите за отговор и инструкциите са същите, както при 

факторно-аналитичното изследване,  



За тестовите бланки бе подготвен и ключ за отговори (Вж. Приложение В, 

Таблица В1).  

 

Резултати 

 

Надеждност, описателни статистики и норми на скалите при варианта за 

оценка на себе си 

 Психометричните характеристики и нормите на скалите в този случаи бяха 

изчислени въз основа на данните от извадката от 269 души, използвана във факторно-

аналитичното изследване. Участниците бяха на възраст от 17 до 62 години със средна 

възраст 29,6 години (62 не са посочили възрастта си). Преобладаващата част от тях 

(171 – 63,7%) бяха със средно образование, а 98 (36,4%) бяха с висше образование. По 

пол участниците се разпределят така: 132 (49,4%) са мъже, 107 (40,1%) – жени, а 28 

(10,5%) не бяха посочили пола си.  

Това, че извадката не отговаря на изискването за национална представителност на 

извадката предопределя ориентировъчния характер на нормите. Описателните 

статистики и коефициентите на консистентна надеждност на скалите са дадени в 

Таблица 2. Въз основа на получените средни и стандартни отклонения бяха изчислени 

норми в единици стандартно отклонение (Приложение В, Таблица В2).  

 

Таблица 2. Описателни статистики и консистентна надеждност на скалите, 

прилагани като инструмент за самооценка (n = 269).  

 Мини

мум 

Макс

имум 

Средн

а 
СО Алфа 

Енергия 11 70 49,85 10,36 0,90 

Съзнателно

ст 
13 70 51,97 10,01 0,89 

Дружелюби

е 
30 70 54,45 8,19 0,85 

Раздразните

лност 
24 69 45,01 9,86 0,81 

Интелект 29 70 50,79 7,93 0,78 

 



Надеждност, описателни статистики и норми на скалите при варианта за 

оценка на друг 

 Аналогично на първия случай (самооценки), психометричните характеристики и 

нормите на скалите в този случай бяха изчислени въз основа на данните от извадката от 

180 случая, използвана във факторно-аналитичното изследване (Тодоров, 2009). В него 

взеха участие 60 души от 17 до 67 години със средна възраст 31,7 години. 

Преобладаващата част от участниците бяха със средно образование - 39 (65,2%), а 21 

(34,8%) – с висше образование. Двата пола са представени еднакво в извадката – 30 

жени и 30 мъже. Тъй като всяко изследвано лице трябваше да оцени по 3 условни 

персонажа, в набора от данни бяха налице 180 случая. И тук нормите са 

ориентировъчни, тъй като не са изведени въз основа на представителна извадка. 

Описателните статистики и коефициентите на консистентна надеждност на скалите са 

дадени в Таблица 3. Въз основа на получените средни и стандартни отклонения бяха 

изчислени норми в единици стандартно отклонение (Вж. Приложение В, Таблица В3).  

 

Таблица 3. Описателни статистики и консистентна надеждност на скалите, 

прилагани като инструмент за оценки на друг (n = 180).  

 Мини

мум 

Макс

имум 

Средн

а 
СО Алфа 

Енергия 12 68 47,33 11,20 0,90 

Съзнателно

ст 
14 69 47,36 11,08 0,90 

Дружелюби

е 
14 68 45,89 12,65 0,93 

Раздразните

лност 
11 65 42,65 9,14 0,76 

Интелект 15 68 46,79 10,51 0,86 

 

 Както е логично да се очаква, средните по скалите при самооценки са малко по-

високи, отколкото при оценки на друг, заради влиянието на фактора социална 

желателност. Най-слаба е разликата при Раздразнителност – 2 точки; най-силна при 

Дружелюбие – 9 точки.  

 



Дискриминантна и конвергентна валидност на скалите – маркери спрямо 

съответстващите им фактори 

 Условията за съдържателна и структурна валидност (Cronbach & Meehl, 1955) на 

скалите – маркери бяха до голяма степен удовлетворени чрез подбора на айтемите – 

прилагателни от самите фактори, на които съответстват. За изследването на тяхната 

външна – дискриминантна и конвергентна валидност бе необходимо да се проведат 

допълнителни анализи. В случая дискриминантната и конвергентна валидност бяха 

изследвани спрямо регресионните факторни балове на петте фактора, получени във 

факторно – аналитичното изследване . По този начин факторите бяха използвани и като 

валидизационни критерии. 

За да се определи дискриминантната валидност в този случай, е необходимо да се 

изчислят корелациите: 1) между самите скали; 2) между съответстващите им фактори. 

Вторите не трябва да са високи (като правило да не превишават границата на умерената 

корелация) и да имат сходна структура (потвърждаване на структурна валидност). 

За да се демонстрира конвергентна валидност е необходимо: 1) скалите да 

корелират значимо със съответстващите им фактори; 2) корелацията на всяка скала със 

съответстващия й фактор да е по-висока от корелациите й с другите фактори и 

останалите скали. В същото време структурата на корелациите между скалите и 

факторите трябва да наподобява структурите на корелациите между скалите и 

структурата на корелациите между факторите. Този подход е известен под 

абревиатурата MTMM (multi-trait multy-method), Cambel & Fiske, 1959). МТММ 

матриците за скалите за самооценки и оценки на друг са представени съответно в 

Таблици 4 и 5. В тях с тъмен шрифт са дадени така наречените диагонали на валидност 

или корелациите между скалите и съответстващите им фактори. Коефициентите на 

надеждност алфа на скалите са дадени в скоби, като корелации на скалите със самите 

себе си. Корелациите между факторите са дадени като единици. 



Таблица 4. Конвергентна и дискриминантна валидност на скалите маркери-спрямо регресионните факторни балове на 

съответстващите им фактори при самооценки (n = 269). 

`

`  Маркери  Факторни балове 

 

  

Ене

ргия 

Съзн

ател-ност 

Дру

желю-бие 

Раздр

азни-

телност 

Инт

елект  

Ене

ргия 

Съзн

ател-ност 

Дру

желю-бие 

Раздра

зни-телност 

Инт

елект 

М
ар

к
ер

и
 

Енергия (0,9

0) 
          

Съзнателност  0,38

** 

(0,89

) 
         

Дружелюбие 0,38

** 

0,50*

* 

(0,8

5) 
        

Раздразнителн

ост 

0,43

** 
-0,07 0,03 (0,81)        

Интелект 0,53

** 

0,35*

* 

0,46

** 

0,40*

* 

(0,7

8) 
      

Ф
ак

то
р

н
и

 б
ал

о
в
е
 

Енергия 0,87

** 

0,20*

* 

0,29

** 

0,41*

* 

0,41

** 
 1,00     

Съзнателност  0,21

** 

0,86*

* 

0,30

** 
-0,14* 

0,15

* 
 

-

0,14 
1,00    

Дружелюбие 
0,10 

0,24*

* 

0,81

** 
-0,01 

0,36

** 
 

-

0,22** 
0,01 1,00   

Раздразнителн

ост 

0,16

** 
-0,07 

-

0,09 

0,81*

* 

0,35

** 
 0,11 

-

0,52** 

-

0,43** 
1,00  

Интелект 0,12 0,19* 0,08 0,06 0,54  0,08 0,19* 0,12 -0,13 1,00 



* ** 

Забележки: * Корелацията е значима при p < 0,05. ** Корелацията е значима при p < 0,01. Диагоналът на валидността е даден с тъмен шрифт 

 

 

Таблица 5. Конвергентна и дискриминантна валидност на скалите-маркери спрямо регресионните факторни балове на 

съответстващите им фактори при оценки на друг (n = 180). 

  Маркери  Факторни балове 

 

  

Ене

ргия 

Съзн

ател-ност 

Дру

желю-бие 

Раздр

азни-

телност 

Инт

елект  

Ене

ргия 

Съзн

ател-ност 

Дру

желю-бие 

Раздра

зни-телност 

Инт

елект 

М
ар

к
ер

и
  

Енергия (0,9

0) 
          

Съзнателност  0,35

* 

(0,90

) 
         

Дружелюбие 0,24

* 
0,48* 

(0,9

3) 
        

Раздразнителн

ост 

0,46

* 
-0,13 

-

0,11 
(0,76)        

Интелект 0,46

* 
0,36* 

0,47

* 
0,30* 

(0,8

6) 
      

Ф
ак

то
р

н
и

 б
ал

о
в
е
 

Енергия 0,85

** 
0,16* 0,10 

0,36*

* 

0,23

** 
 1,00     

Съзнателност  0,20

** 

0,90*

* 

0,23

** 
-0,18* 

0,26

** 
 

-

0,26** 
1,00    

Дружелюбие 
0,08 

0,29*

* 

0,91

** 

-

0,26** 

0,26

** 
 

-

0,42** 
0,17* 1,00   

Раздразнителн 0,10 0,04 0,04 0,51* 0,06  0,21 0,01 - -1,00  



ост * ** 0,11 

Интелект 0,23

** 
0,04 

0,17

* 

0,48*

* 

0,79

** 
 0,02 

-

0,39** 

-

0,07 
0,03 

-

1,00 

Забележки: * Корелацията е значима при p < 0,05. ** Корелацията е значима при p < 0,01. Диагоналът на валидността е даден с тъмен шрифт 



 

Дискриминантна и конвергентна валидност на скалите - маркери при самооценки  

Корелациите между скалите при самооценки са дадени в Таблица 23. От нея се 

вижда, че очаквано корелациите между Дружелюбие и Съзнателност и съответно 

Енергия и Интелект са най-високи. Най-ниски са корелациите между скалите 

Раздразнителност и Съзнателност и съответно Раздразнителност и Дружелюбие. 

Корелациите на скалите със самите себе си доминират над корелациите между тях, 

което следва да се интерпретира като потвърждение на дискриминантната им 

валидност. Само две от корелациите между факторите надвишават границата от 0,30 – 

отрицателните корелации между Раздразнителност съответно с Дружелюбие и 

Съзнателност. Патернът на корелациите между скалите за самооценки не се 

припокрива напълно с този между факторите, което може да се обясни с ефекта на 

приложената върху факторното решение варимакс ротация. Между сходни скали от 

прилагателни обаче, като основните скали на известния BFA (Barbaranelli, Caprara, & 

Steca, 2000), е налице подобен патерн на корелациите (Вж. Таблица 6).  

 

Таблица 6. Корелации между основните скали (самооценки) на BFA в 

стандартизационната извадка (n = 1925).  

Скали 1 2 3 4 

1. Енергия -    

2. Дружелюбие 0

,31 

-   

3. Съзнателност 0

,38 

0

,32 

-  

4. Емоционална 

стабилност 

0

,25 

0

,42 

0

,37 

- 

5. Отвореност на ума 0

,58 

0

,23 

0

,27 

0

,09 

Забележка: Всички коефициети са значими (р < 0,001). 

Източник: © Organizzazioni Speciali, 2002 

 Корелациите в диагонала на валидността доминират над корелациите от техните 

редове и колони. Разликата между корелацията на скалата Интелект със 

съответстващия й фактор и корелацията й с останалите фактори е относително малка. 



Това може да се обясни с по-малкия размер на фактора Интелект и по-слабото му 

изявяване заради малкия брой дескриптори (172) и малката извадка (n = 269), 

използвани във факторно-аналитичното изследване. Патерните на корелациите между 

факторите и скалите под и над диагонала на валидността имаха приблизително 

сходство помежду си и приблизително сходство с корелациите между скалите. Като 

цяло може да се обобщи, че са налице доказателства за конвергентна и дискриминантна 

валидност на скалите за самооценки, като те не са достатъчно убедителни за скалата 

Интелект, която не е добре разграничена от останалите скали и фактори.  

 

Дискриминантна и конвергентна валидност на скалите-маркери при оценки на 

друг 

Корелациите между скалите при оценки на друг са дадени в Таблица 24. Като цяло 

тук корелациите са малко по-слаби отколкото при самооценките. И тук най-силните 

корелации се между Дружелюбие и Съзнателност, както и между Енергия и Интелект 

и Енергия и Раздразнителност. Както и в първия случай, най-ниски са корелациите 

между скалата Раздразнителност и скалите Съзнателност и Дружелюбие. И тук само 

два от факторните имат корелации над 0,30. Това са отрицателните корелации между 

факторните балове на факторите Енергия и Дружелюбие и факторните балове на 

Съзнателност и Интелект. Те не превишават границата от 0,30. И тук факторната 

структура е приблизително ортогонална. Коефициентите на надеждност на скалите 

превишават съществено останалите корелации между отделните скали, което е 

доказателство за наличие на дискриминантна валидност на скалите една спрямо друга. 

И тук четири от скалите демонстрираха добра конвергенция със съответстващите 

им фактори. Корелациите в диагонала на валидността са статистически значими и с 

изключение на скалата Раздразнителност, са високи и се отличават съществено от 

корелациите в техните редове и колони. Освен със собствения си фактор, скалата 

Раздразнителност корелира (конвергира) почти еднакво и с фактора Интелект. 

Причината за това и тук вероятно е, че последните два фактора (Раздразнителност и 

Интелект) са по-слабо изявени заради относително малкия брой дескриптори (172) и 

малката извадка на факторно-аналитичното изследване (n = 180). Наличието на 

конвергенция на скалата Раздразнителност с фактора Интелект може да се обясни с 

това, че факторът Интелект беше много слабо изявен във факторно аналитичното-

изследване, където бе представен само от 5 дескриптора. Поради това скалата 



Раздразнителност при оценки на друг не може да бъде напълно отхвърлена като 

валиден маркер на съответстващия й фактор - критерий. 

 

Обсъждане 

 Конструираните скали - маркери показаха добра консистентна надеждност както 

при самооценки, така и при оценки на друг. Съдържателната и структурната валидност 

на скалите е до голяма степен самоочевидна, тъй като прилагателните, от които са 

съставени, са подбрани така, че да представят извлечените психолексикални фактори, а 

процедурите за получаване на оценки са практически същите.  

Конвергентната и дискриминантна валидност на скалите бе изследвана спрямо 

съответстващите им български психолексикални фактори, които по този начин бяха 

използвани и като валидизационни критерии. За три от скалите - Енергия, 

Съзнателност и Дружелюбие - бяха намерени доказателства, потвърждаващи тяхната 

дискриминантна и конвергентна валидност спрямо кореспондиращите им 

психолексикални фактори, извлечени от речниковото богатство на българския език. 

Доказателствата за наличие на конвергентна валидност на скалите Интелект и 

Раздразнителност не бяха напълно убедителни. За разлика от другите скали, при 

самооценки скалата Интелект показа конвергенция със съответстващия й фактор в 

границите на умерената корелация, докато останалите скали корелираха високо с 

психолексикалните си съответствия. При оценки на друг скалата Раздразнителност 

също показа умерена корелация със собствения си фактор и умерена корелация с 

фактора Интелект. Освен със съответстващия си фактор, тя конвергираше почти 

еднакво и с фактора Интелект. 

Според нас, на този етап данните не могат да се интерпретират като категорично 

доказателство за отсъствие на конвергентна валидност на скалите Интелект и 

Раздразнителност спрямо кореспондиращите им фактори – критерии. Поради това, че 

тези фактори са извлечени от относително малък набор от думи и в неголеми извадки, 

броят на дескрипторите с високи натоварвания по тях бе малък. Така факторите се 

оказаха по-слабо дефинирани, което може да обясни ниските корелации на техните 

регресионни балове с предварително подбраните чрез алгоритъм за увеличаване на 

хомогенността скали.  

Симс и Уотсън (Simms & Watson, 2007) определят установяването на конструкт 

валидността не като еднократно действие, а като процес. Същинското установяване на 

валидността на предложените тук скали тепърва предстои. От голям интерес би било да 



се установи тяхната конкурентна валидност спрямо български преводни съответствия 

на скали - маркери на личностовите таксономии за други езици и Големите пет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

По-долу е даден списък от прилагателни, които изразяват различни човешки качества. Молим Ви 

да прецените колкото може по внимателно и откровено доколко точно Ви описва всяко едно от 

прилагателните. За целта използвайте скалите срещу всяко от тях. Цифрите в скалите означават 

съответно: 
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Отговаряйте като заграждате цифрата, която най-точно съответства на Вашия отговор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 



 

 

 

По-долу е даден списък от прилагателни, които изразяват различни човешки качества. Молим Ви 

да прецените колкото може по внимателно доколко точно всяко едно от прилагателните описва 
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Отговаряйте като заграждате цифрата, която най-точно съответства на Вашия отговор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В1. Ключове (Идентични и за двете форми за оценка). 

Скала Суров бал – равен на сбора от 

точките от айтеми с номера:  

Енергия 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 

48 

Съзнателно

ст 

4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 

49 

Дружелюби

е 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50 

Раздразните

лност  

6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 

51 

Интелект 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 

52 

 

 

Таблица В2. Норми при прилагане на скалите като инструмент за самооценка 
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39 т. 
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60 т. 

61 – 

70 т. 
- 
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< 32 

т. 

32 – 

42 т. 

42 – 

61 т. 

62 – 

70 т. 
- 
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< 39 

т. 

39 – 

46 т. 

47 – 

62 т. 

63 – 

70 т. 
- 

Раздразните
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< 26 

т. 

26 - 

35 т. 

36 - 

54 т. 

55 – 

64 т. 

> 64 

т. 



Интелект < 35 

т. 

35 – 

42 т.  

43 – 

58 т. 

59 – 

65 т. 

> 65 

т. 

 

 

Таблица В3. Норми при прилагане на скалите като инструмент за оценка на друг 
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59 – 

70 т. 
- 
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< 26 
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- 
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< 25 

т. 

25 - 

33 т. 

34 - 

52 т. 

53 – 

60 т. 

> 60 

т. 

Интелект 
< 26т. 

26 – 

36 т.  

37 – 

57 т. 

58 – 

67 т. 
> 67т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОАНАЛИТИЧНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ ЗА МОТИВАЦИЯТА: 

МЕЖДУ НАГОНА И ОТНОШЕНИЕТО 

Никола Атанасов 

Резюме 

          В статията проследява развитието на възгледите за човешката мотивация в рамките на 

психоаналитичните теории. Авторът смята, че логиката на това развитие може да се проследи чрез 

фокусиране върху понятието „свързване‖, присъщо както на теорията за нагоните на Зигмунд Фройд, така и 

на по-новите теории за обектните отношения и селфа. Разглеждайки мотивите на човешкото поведение като 

процеси на разтоварване на психична енергия, Фройд вижда стремежа за свързване на индивида с другите 

хора като превръщане на либидото. Според по-новите теории този стремеж е продиктуван от търсенето на 

сигурност с цел приспособяване към обкръжението, поради което се отдава по-голямо значение на 

преживелищния опит при формирането на мотивите. Установяването на обектни отношения се разглежда 

като мотивационен фактор, също толкова значим колкото сексуалността и агресивността. Последствията от 

тези теоретични промени за клиничната практика се свеждат до възприемането на терапевтичното 

отношение като фактор, еднакво важен за постигане на положителна промяна с тълкуването на символите, 

изразяващи несъзнавани желания. 

 

 

THE PSYCHOANALYTIC VIEWS ON MOTIVATION: BETWEEN 

THE DRIVE AND THE RELATIONSHIP 

Nikola Atanassov 

 

Abstract 

This article gives an overview of the development of psychoanalytic concepts of motivation. The author is 

focusing on the concept of ―binding‖ (Bindung) inherent in both the drive theory of Sigmund Freud and the modern 

theories of object relations and the self. In accordance with his view that human motivs are energy discharge 

processes Freud sees the libido as the force binding individuals; according to the modern theories humans are 

motivated to seek relationships with others in order to maintain the feeling of security, i.e. to adapt to the 

environment. Accordingly the new models tend to see object-relational motivs as equally significant to sexuality and 

aggression. These theoretical changes have their impact on clinical practice mostly in the sense that the supporting 

therapeutic relationship is seen as a curative factor on a par with the interpretation of symbols pointing to 

unconscious wishes. 

 



        Психоанализата е метод за изследване на несъзнаваните мотиви на човешкото 

поведение – тоест такива, които хората „предпочитат‖ да държат извън съзнаваното си 

мислене. Зигмунд Фройд стига до заключението, че превръщането на определени 

мисловни съдържания в несъзнавани е следствие от обстоятелствто, че природните мотиви 

на поведението могат да влизат в кофликт с тези, които цивилизацията налага на човека. 

Стремейки се да обясни този конфликт той създава една теория, в която истинските 

движещи сили идват от изискванията на природата и полага усилия да я свърже с 

понятията на физиката и биологията. Фройд разглежда психиката като апарат, който се 

нуждае от енергия, за да работи. Въпросът кое кара психичния апарат да работи е 

равнозначен на въпроса кои са силите, които движат поведението на хората. 

      Най-непосредственият отговор на въпроса откъде идва енергията, която 

психиката използва, за да работи, е: „от тялото‖. Т.е. психичната енергия представлява 

трансформация на тази, която използва организмът, за да функционира. В този ред на 

мисли обаче възниква въпросът: ако психичните процеси – например представната 

дейност или мисленето - се извършват чрез енергията на тялото и нервната система, 

доколко може те да се обясняват чрез движението на тази енергия? Интересно е, че и днес 

не можем да отговорим точно на въпроса, занимавал създателя на психоанализата и 

неговия ментор Йозеф Бройер.  

       Бройер (Breuer und Freud, 1895) предлага енергията на нервната система да се 

разглежда като кинетична (която преди него Х.Хелмхолц е определил като „енергия на 

живите сили‖) и потенциална (или „вътрешномозъчна тонична възбуда‖), която е енергия 

на покой и произхожда от различни източници (от самите нервни клетки, от физиологични 

нужди и от психични афекти – вж. също Лапланш и Понталис, 2009, стр. 400 и сл.). 

Съществува оптимално ниво на енергията на покой, което благоприятства максимално 

възприемането на стимули и преработването им чрез асоциации; това състояние се 

нарушава от афекти, чиято енергия  не може да бъде нито разтоварена, нито овладяна чрез 

„асоциативна преработка‖.  

        Подчертаваме, че Бройер говори за енергия на нервната система. Фройд също 

най-напред се опитва да опише движението на енергията в невроните (вж. Freud S., 1895), 

но – отказвайки се да обяснява психичните процеси чрез функционирането на нервната 

система – започва да говори за „психична енергия‖. Той използва това понятие 



включително и в последното си произведение (Freud S., 1938), не преставайки да изказва 

надежда, че някой ден ще бъде открит материалния й субстрат
2
. В днешно време обаче 

дори и тези, които не отхвърлят понятието изцяло, посочват, че то може да се използва 

само като метафора. Чарлз Бренър например твърди, че „психичната енергия не е форма на 

физическа енергия, както … кинетичната енергия, потенциалната енергия или електрическата 

енергия. Тя не може да се измерва в грам-сантиметри. Потокът й не може да се опише чрез 

диференциалното уравнение, с помощта на което физиците дефинират ентропията.― „Психична 

енергия― е термин, отнасящ се единствено до схващането, че в психиката същестуват движещи 

сили, идентифицирани като либидо и агресия...― и характеризира тяхната способност „да подтикват 

психиката да работи за постигане на задоволяване―(Brenner Ch., 1982, с. 25.). 

        За психоаналитиците понятието „психична енергия‖ е важно, защото е свързано с това 

явление, което е на границата между тялото и психиката, което е едновременно телесно и психично 

– нагоните (нека отбележим, че тя се проявява и в преживяванията: ние се чувстваме „изпълнени с 

енергия‖ или се чувстваме подтиквани към едно или друго действие).  

 

       Природата на нагона 

 

       З. Фройд вижда в нагона генератор на психична енергия, т.е. на вътрешна възбуда. 

Източник на нагонната възбуда е тялото; чрез нея нагонът оказва „натиск‖ върху психиката да 

работи, за да осъществ неговата „цел‖ – задоволяването чрез (външен) обект (вж. Фройд З., 1992). 

     Какво е нагонът като телесно явление? Най-близката мисъл е, че става дума за 

познатото от биологията понятие за инстинкт (още повече, че в самата психоаналитична 

литература – особено англоезичната – нагоните често пъти биват наричани „инстинкти‖, 

т.е. двете понятия се употребяват взаимозаменяемо). За Фройд  обаче от самото начало е 

било важно да разкрие не само биологичната, но и физическата им природа: така той 

тръгва от разграничаването на нагони към себесъхранение и такива към съхранение на 

вида, т.е. размножителни или сексуални, които същевременно са и психични сили, т.е. – 

както посочихме – носители на енергия, и действието им в крайна сметка се подчинява на 

физически закони (като формулирания от Хелмхолц – вж по-горе - „принцип на 

константността‖). 

                                                 
2
 Някои негови млади последователи дори правят опит да конструират уред за измерване на психичната 

енергия, който наричат „либидометър‖. 



        В „Отвъд принципа на удоволствието‖ (Freud S., 1920) Фройд определя нагоните 

като „представители на всички произлизащи от вътрешността на тялото и пренасящи се 

върху душевния апарат силови (курсивът мой – Н.А.) въздействия‖ (бълг. пр. стр. 132). 

Последното му определение (Freud S., 1938) e следното: „Силите, които приемаме, че стоят 

зад напреженията, пораждани от нуждите на То, наричаме „нагони‖‖.  

        В „Отвъд принципа на удоволствието‖ – студията, в която се въвежда понятието 

за нагон към смъртта – естеството на въпросните сили се търси отвъд биологичното и 

органичното: те действат в неорганичната материя, а в органичната се проявяват като 

насочени към възстановяването на неорганичното състояние. Именно това е нагонът към 

смъртта: „...всичко живо умира по вътрешни причини, връща се към неорганичното...‖ 

(бълг. пр. стр. 136). В стремежа към връщане в неорганично състояние Фройд вижда 

същността на нагона и го нарича „принуда към повторение‖ (Wiederholungszwang, англ. 

repetition compulsion). При живите организми обаче действа и противоположната й 

тенденция – сили, тласкащи не към разграждане, а към свързване на материалните обекти 

респ. на клетките във все по-големи образувания. Тази противополжна насоченост той 

нарича „нагони към живота‖ и ги равнопоставя със сексуалните; сексуалните нагони 

действат на клетъчно ниво, тяхната цел е сливането на зародишните клетки, което 

осигурява продължаването на живота – „...нещо като потенциално безсмъртие, макар може 

би да е само удължаване на пътя към смъртта‖ (пак там, стр.137). Сексуалните нагони „се 

грижат за съдбата‖ на зародишните клетки, надживяващи отделното живо същество и 

„осъществяват срещата им с другите зародишни клетки‖. Те са единствените „...в които 

можем да видим някаква вътрешна тенденция към „прогрес‖ и по-високо развитие‖: те са 

„...истинските жизнени нагони‖ (пак там, стр.138). Противопоставянето нагони към живота 

– нагони към смъртта вероятно съответства на противопоставянето на силите на 

привличане и отблъскване в неорганичната материя (Freud S., 1938) и на асимилация и 

дисимилация в органичната. Така „...жизненият процес на индивида по вътрешни причини 

довежда до неутрализация на химичните напрежения, т.е. до смърт, докато сливането с 

индивидуално различна жива субстанция засилва тези напрежения, въвежда, така да се 

каже, нови витални несъответствия, които сетне трябва да се преодолеят‖ (Freud S., 1920, 

стр. 151). 



        Както отбелязват Лапланш и Понталис (цит. съч., стр. 202), регресивната 

тенденция на нагоните към смъртта цели да възстанови „по-малко разграничени, по-малко 

организирани форми, между които в крайна сметка няма разлики на енергетично ниво‖. 

Нагоните на живота се определят от „обратното движение, а именно създаването и 

поддържането на по-организирани и по-диференцирани форми, константността и дори 

повишаването на разликите на енергетично ниво между организма и средата‖. Тези 

движения на енергията може да се опишат чрез формулирането на принципи, на които 

според Фройд в крайна сметка се подчинавя функционирането на човешката психика. 

Нагоните към смъртта действат според принципа на нирваната, т.е. „стремежа към 

понижаване, запазване на постоянно ниво или отстраняване на вътрешните напрежения‖ 

(Freud 1920, стр. 151). Той е „господстващата тенденция в душевния живот, а може би и в 

нервната система изобщо...‖; принципът на удоволствието е негова „модификация в 

живото същество‖, която изразява „искането на либидото‖ (т.е. на енергията на 

сексуалните нагони). Третият принцип – този на реалността, отразява влиянието на 

външния свят (Freud S., 1924). 

        Така работата на човешката психика се движи от три вида сили: тези, които 

тласкат към себеразрушение; тези, които тласкат към търсене на удоволствие и тези, които 

налагат приспособяване към реалността.  Действието на нагоните към смъртта не се 

проявява директно, освен в такива екстремни състояния като помислите или действията за 

самоубийство; в проявите на живота те винаги са смесени с и неутрализирани от нагоните 

към живота. Нагоните към живота служат както на себесъхранението, така и на 

съхранението на вида; те могат да използват и енергията на нагоните към смъртта, ако 

успеят да я насочат към външни обекти под формата на агресия. Енергията на нагоните 

може да се разтоварва свободно – без да преминава през психичното – чрез действия; това 

е „свободната енергия‖.  В психиката нагонната възбуда се регистрира като свързана с 

определени представи; в този смисъл Фройд говори за „свързана енергия‖. Въпросните 

представите са „психични представители‖ на нагона или „представи-представители‖ 

(Vorstellungsrepräsentanzen). Свободното разтоварване на енергията е по-първично, но то е 

налице през целия живот на човека и определя един начин на функциониране на 

психиката, който Фройд нарича „първичен процес‖. Когато си служи с този процес, човек 

извършва действията (мисловни или двигателни), защото му носят удоволствие; при това 



съобразяването с реалността не играе никаква роля. То се появява по-късно, когато 

гъстотата на словесните представи е достатъчно голяма, за да могат да се използват за 

мисловна дейност. Съобразяването с реалността означава,че психиката е способна да си 

служи с „вторичния процес‖, т.е. с подчиненото на законите на логиката рационално 

мислене. 

        Когато психиката функционира според първичния процес, в действие от гледна 

точка на структурния модел на личността в психоанализата е инстанцията То. Тази 

инстанция съдържа нагоните, които обаче се различават от съответните механизми при 

животните, познати като „инстинкти‖. При човека биологичното оцеляване се осъществява 

от Аз-а. Инстанцията То, в която процесите протичат без участието на съзнанието, търси 

единствено получаването на удоволствие чрез разтоварване на възбудата, т.е. на нагонната 

енергия. То няма директна връзка с външния свят, самите ние научаваме за него чрез 

посредничеството на Аз-а. Според Фройд „...азът си поставя задачата за себесъхранение, 

която То пренебрегва‖ (Freud S., 1938). 

        Тоест задачите на животинските инстинкти при човека се поемат от 2 инстанции 

(една трета – Свърхаза – се появява чрез интернализиране на родителските забрани и 

норми; тя функционира отчасти като То и отчасти като Аз). Така приспособяването към 

обкръжението е задача на целия психичен апарат и резултат от един процес на развитие. 

Източник на енергия обаче си остава То – инстанцията, съдържаща психичните 

представители на нагоните. Аз-ът и Свърхаз-ът си служат с трансформирана нагонна – т.е. 

сексуална и агресивна – енергия. Фройд говори за „десексуализация‖, а неговият ученик 

Хайнц Хартман взема предвид, че агресивната енергия също може да бъде 

трансформирана – и използва обобщаващото понятие „неутрализация‖ (Hartmann,  1939).  

        Този модел помага на Фройд да обясни ирационалното в мотивацията на човека, 

което според него доминира над рационалното. За него е било важно да опише един вид 

психична дейност, подчинена единствено на принципа на удоволствието (като 

модификация на принципа на нирваната) и по този начин да запази възгледа си за 

консервативния характер на нагоните, поради който те се стремят към отстраняване на 

възникналите напрежения и предопределят задачата на нервната система да се справя с 

постъпващите в нея дразнители. Най-ранните психични процеси се свеждат до 

възприемане на разтоварването на възбуда в нервната система, което субективно се 



преживява като удоволствие. В последствие се появяват възможностите да се задържа 

разтоварването – това е ролята на Аз-а. На равнището на преживяванията можем да 

опишем тези явления така: психичните процеси (представи, фантазии, мисли) съдържат 

мотивиращ компонент, представляващ натиск за извършване на действие, което може да 

бъде извършено „автоматично‖ – т.е. без задържане от страна на Аз-а, без участие на 

вторичния процес (на съзнаваното мислене), или след съответната съзнавана преценка от 

страна на Аз-а. Именно „автоматизма‖ на задоволяването, т.е. на двигателното 

разтоварване, е следствие от изискванията на принципа на удоволствието
3
.  Аз-ът може да 

задържа задоволяването, макар и за относително кратко време, когато е в конфликт с 

изискванията на реалността или на Свръхаза. За целта той разполага с т.н. „защитни 

механизми‖, чието действие се базира преди всичко на разкъсването на връзката между 

нежеланата представа или фантазия и свързания с нея афект (разглеждан като продукт на 

нагонната възбуда), благодарение на което представата губи мотивиращата си сила.  

        Виждаме, че То – съдържайки психичните представители на нагоните – е 

непосредствената връзка между биологичното и психичното. От една страна имаме 

биологичната тенденция – смес от либидо и агресивност (вж също Лапланш и Понталис, 

цит. съч., стр. 446 и сл.) – която дава количествения момент: „сумата на възбудата‖ ( 

Erregungssumme) или „количество на афекта‖ (Affektbetrag) – според изразите на Фройд, а 

от друга – представния компонент, който е психически. Принципът на удоволствието бива 

удовлетворен чрез разтоварването на възбудата, което в психиката се регистрира като 

задоволяване на желанието, изобразено чрез представата. 

        Фройд определя Аз-а като тази част от То, която се е развила под натиска на 

външния свят чрез системата възприятие – съзнание (Freud S., 1938). С развитието си Аз-

ът отнема една част от енергията на То, за да я използва за целите на психичната защита и 

себесъхранението. Той обаче не разполага със собствена енергия: функционирането 

според принципа на реалността в крайна сметка все пак е в услуга на нагоните; иначе 

казано, отказът от удоволствието се извършва с голяма неохота. Разликата между 

психичния апарат при човека и инстинктите при животните е преди всичко в това, че 

                                                 
3
 В бихейвиоризма – учение, често посочвано като „противоположно‖ на психоанализата, която изследва 

това, което става в психичната, а не във външната реалност – като основен принцип на поведението се 

разглежда принципа на положителното подкрепление (reinforcement), според който получаването на 

удоволствие от извършването на дадено действие подтиква към повтарянето му. Долард и Милър (Dollard & 

Miller, 1950) показват, че двата принципа могат да се използват взаимозаменяемо като обяснителни модели. 



между стимула и реакцията се включват процеси на задържане на възбудата, благодарение 

на което непосредственото разтоварване й чрез двигателни реакции се заменя от 

възможността за овладяване на външния свят чрез мисловна дейност (според известното 

определение на Фройд мисленето е „пробно действие, придвижване на малки количества 

енергия...‖ – Фройд З., 1992, стр. 9). Превръщането на част от То в Аз се извършва 

посредством различни механизми: оценъчните функции се „опират‖ на действия, 

първоначално служещи за задоволяване на нагоните (Freud S., 1925, вж. също Лапланш и 

Понталис, цит. съч., стр. 250 и сл.), чертите на характера са продукт на превръщанията на 

нагоните (Freud S., 1908 b; Abraham, 1924)  или на ранни идентификации с обекти на 

либидото (Фройд З. 1992, стр. 172).  

        От особено значение за теорията на Фройд е допускането, че съдържанията на 

несъзнаваното – които в основната си част се появяват в първите години от живота - са 

относително независими от тази система – т.е. представите, които са психични 

представители на нагоните, не са непременно възприятия от външния свят, и дори когато 

са такива, са изопачени поради неустойчивото функциониране на вторичния процес през 

този период. Според Фройд най-дълбоките слоеве от психичното, най-ранните паметови 

следи са репликации на филогенетично онаследявани механизми, които той нарича 

„първични фантазии‖. Това са „сценарии‖, които са общи за всички хора, т.е. не зависят от 

индивидуалното развитие, но влияят върху възприятията и паметта; те може да се 

разглеждат като филогенетично придобити „първични представителства‖ на нагоните. В 

процеса на индивидуалното развитие се проявяват в детските сексуални теории (Freud S., 

1908 a)
4
.  

        Да обобщим: базираната върху схващанията на Зигмунд Фройд традиционна 

психоаналитична теория вижда човешкото поведение като мотивирано от сили, които по 

начало са физикални и представляват движение на енергия. Тези сили, наречени нагони, се 

отличават от инстинктите при животните поради това, че разтоварването на енергията при 

тях се опосредства от процеси, възникващи постепенно в хода на човешката онтогенеза. Те 

не служат директно на себесъхранението, т.е. на биологичната целесъобразност: крайната 

им цел е разрушаването на живия организъм, а не съхранението му. Само нагоните към 

                                                 
4
 По-късно Мелани Клайн придава голямо значение на фантазиите на бебето за тялото на майката, които 

също разглежда като филогенетично унаследени.  Макар и в друга перспектива К.Г.Юнг вижда своите 

архетипове също като филогенетична основа на психичната дейност. 



живота, изразявани чрез сексуалността, могат да се разглеждат като биологически 

целесъобразни, защото служат – макар и временно – на опазването на живота. В 

онтогенезата проявите на нагоните придобиват индивидуално специфични форми, но 

устройството им е продукт на филогенезата, включително и що се отнася до най-ранните 

им представителства в психиката. 

        Според тази теория нагоните представляват телесни механизми; задоволяването 

им се извършва чрез вътрешноорганизмени промени. В нея няма място за социални нагони, 

защото тяхното действие би могло да се обясни единствено чрез необходимостта от 

сигурност като основа за себесъхранението. Първичната функция на психиката е 

разтоварването на енергия, а на приспособяването към обкръжението. Господството на 

принципа на удоволствието е основание да се приеме, че в мотивирането на човешкото 

поведение психичната реалност доминира над външната (субективното доминира над 

обективното). Оттук и склонността на Фройд да пренебрегва външната реалност и ролята 

на действителните отношения с родителите за формирането на детската психика. 

      В тази светлина дисфункциите на психиката изглеждат така: за да изпълнява 

задачите си, Аз-ът трябва да се справя с постъпващите дразнители и да предпазва от 

свръхвъзбуда, като поддържа равнището на възбуда в психичния апарат постоянно.   

Тогава той може оптимално да осъществява контакта с външния свят. Когато не успее да 

направи това, се стига до „психична травма‖ – т.е. до пробив в „противовъзбудната 

обвивка‖ (вж. Лапланш и Понталис, цит. съч., стр. 349), който Аз-ът не може да овладее. 

Добри известно е, че търсейки причините за неврозите Фройд ги открива най-напред в 

реални травматични преживявания от ранното детство (съблазняване от възрастни или от 

връстници) (т.н. „теория на съблазняването‖ - вж. Атанасов, 2000).  Отказвайки се много 

скоро от тази теория, той стига до заключението, че реалността на преживяването не е от 

значение и че в по-голямата си част раннодетските травми представляват реализации на 

„първичните фантазии‖ и особено на т.н. кастрационен комплекс, който предшества 

едиповия. Фантазиите служат за задоволяване на нагонни желания, които могат да станат 

травматични, когато предизвикат вътрешен конфликт, т.е. когато получат неодобрението 

на инстанцията Свръхаз, или от вътрешния цензор. Тогава те стават нежелани за 

съзнанието, започват да предизвикват страхово напрежение и достъпът им до Аз-а се 

блокира от защитните механизми, но те в една или друга степен запазват енергийния си 



заряд, който продължава да търси разтоварване. Наличието на несъзнавани фантазии 

предизвиква т.н. „пожелателно мислене‖ (Wunschdenken, англ. wishful thinking), когато 

виждаме нещата не такива, каквито са, а такива, каквито ни се иска да бъдат.  

        Все пак трябва да отбележим, че в последните си произведения Фройд започва 

да разглежда Аз-а като по-силен спрямо То; особено показателна е промяната, която прави 

в теорията за страха. Докато първоналано за него страхът или невротичната тревожност са 

продукт на преобразуването на енергия (неразтоварената нагонна възбуда променя 

качеството си и се превръща в страх), в „Задръжка, симптом и страх‖ той го определя като 

биологически целесъобразна реакция на опасност, разграничавайки между реална 

(външна) опасност и такава, която е следствие от исканията на нагоните (Freud S., 1926; 

вж. също статията „Страхът и животът на нагоните‖, Фройд З., 1990). В същото 

произведение (глава Х) той обръща внимание, че всички опасности, водещи до 

раннодетски психични травми, в известна степен означават раздяла с майката: най-напред 

чисто биологично (раждането), след това като директна загуба на обект, а по-късно и по 

индиректен начин (загуба на обект във вътрешната реалност). 

 

        От нагона към отношението 

         

        Промените в психоаналитичните възгледи за мотивацията засягат преди всичко 

теорията за нагоните, за психичната енергия и нейните превръщания. Можем да посочим 

следните тенденции в развитието на теорията: 

1. Физикалистките обяснения на психичната дейност (оттичането на енергия) се 

релативират и се заместват с такива, които идват от биологията и психологията. 

2. Търсенето на свързване с другите се посочва като биологически целесъобразна 

първична мотивираща сила 

3. Вътрешнопсихичният фокус (насочването към вътрешнопсихичните конфликти 

между нагоните и забраните) се измества повече или по-малко към междуличностния; 

понятия като „себеорганизация‖ и „селф‖ сближават психоанализата с хуманистичната 

психология 

        Разбира се, тези три тенденции са тясно свързани една с друга. Първият, който се 

опитва да затвърди биологичната основа на психоанализата, е Хайнц Хартман. Той 



продължава посоката, която поема Фройд в последните си произведения: психичният 

апарат е продължение на животинския инстинкт, Аз-ът е „орган на адаптацията‖ (функция, 

която му приписва и Фройд в последните си произведения). Хартман обаче поставя 

акцента върху това, че организмът е „програмиран‖ да се адаптира към едно средно 

очаквано обкръжение, т.е. потребността от свързаност с обкръжението е част от 

психичната конституция. Разглеждането на адаптацията като „взаимотношение‖ 

представлява корекция на възгледите на Фройд за организма като затворена система, чието 

отношение към външния свят се ръководи от тенденции към елиминирането му 

(избягването на неудоволствие, отстраняването на всякакво напрежение). За Хартман 

психиката е отворена система, която не може да се разглежда извън взаимодействията й с 

външния свят; това сближава неговите възгледи с теориите на обектните отношения (вж. 

по-долу). Той се опитва да види и получаването на удоволствие като свързано с 

адаптацията и допуска, че удоволствие се изживява тогава, когато едно поведение служи 

на себесъхранението и съхранението на вида (Hartmann, 1948; вж. също Атанасов, 2009). 

Хартман разглежда принципите на психичната дейност, формулирани от Фройд, като 

различни видове регулаторни процеси, стремящи се към различни видове равновесие – 

както вътрешноорганизмено, така и между личността и средата. Тези процеси се 

осъществяват от Аз-а чрез неговата синтетична (или организираща) функция (вж. по-

долу), която е психичен израз на общобиологичното понятие „взаимното нагаждане‖ 

(Zusammenpassung, англ. fitting together).  

        Понятието за синтетична функция на Аза е важно за разбиране на теоретичния 

преход, който се стараем да изясним и по-точно за ролята на свързването с другите, на 

която – както посочихме по-горе -  се придава по-голяма тежест в по-новите теории. 

Фройд използва термина „свързване‖ (Bindung, вж. също Лапланш и Понталис, цит. съч., 

стр. 411 и сл.) много преди да въведе дуалистичната теория на нагоните. Той има предвид, 

че свързването на биологично равнище (между невроните) се съпровожда от качествено 

различното психическо (асоциативно) свързване, което ограничава свободното протичане 

на възбудата (свързване на енергията, вж. по-горе). Както отбелязват Лапланш и Понталис 

(пак там), понятието не е чисто икономическо. В „Проект за научна психология‖ (Freud S., 

1895) Фройд определя Аз-а като „...маса от неврони, които запазват своя катексис, т.е. се 

намират в състояние на свързаност...‖; тази маса от неврони има инхибиращо действие. В 



„Отвъд принципа на удоволствието‖ свързването е цел на нагоните към живота: целта на 

Ерос е „да установява и съхранява все по-големи общности, т.е. свързването‖, докато целта 

на нагона към смъртта е да премахва връзките и по този начин „да разрушава нещата‖. В 

„Аз и то‖ (Фройд З., 1992, стр. 185-186) се посочва, че енергията действа и в Аз-а, и в То, и 

„произлиза от нарцистичния либиден запас, т.е. представлява десексуализиран Ерос‖ 

(либидо, използвано за целите на Аз-а – вж. по-горе). Тази енергия „продължава да се 

придържа към главната цел на Ероса да съединява и свързва, служейки за създаването на 

онази цялост, с която – или със стремежа към която – се отличава Аз-ът.‖ Подчертавайки 

след това, че и мисленето си служи с десексуализирана еротична енергия,  Фройд показва, 

че вижда Аз-а като производен на свързващата тенденция на нагоните. Същевременно и 

тук той изглежда схваща Аз-а до голяма степен като това, което по-късно бива означавано 

с категорията „селф‖ (вж. по-долу). 

      През 30-те години Херман Нунберг разглежда свързващата функция на Аза по нов 

начин: той започва да говори за „синтетична‖ или „организираща‖ функция (Nunberg, 

1931), имайки предвид свързването на психични елементи. Подобно на Фройд той вижда 

тази способност като продължение на функцията на нагоните към живота да обединяват и 

да свързват .  „Това, което в То се проявява като тенденция да се обединяват и свързват две 

живи същества се манифестира и в Аз-а като тенденция към обединяване и свързване – не 

на обекти, обаче, а на мисли, идеи и преживявания. Така, поради потребността от 

каузалност, свързващата (синтетична) тенденция на Ероса се показва в сублимирана форма 

в  Аз-а. Изглежда тази потребност представлява един много важен принцип – този на 

връзката – в цялата психична област.‖ (пак там, стр. 126) „И тъй като Аз-ът произлиза от 

То той вероятно придобива своята свързваща и продуктивна мощ именно от този източник 

(Ерос)‖ (пак там, стр. 124). Свързващата функция изгубва сексуалния си характер при 

преминаването от една психична система в друга(от То в Аз-а).  

      Ако обобщим твърденията на Фройд, Хартман и Нунберг, можем да стигнем до 

няколко допускания: първо,че стремежът към свързване, приписван на Ероса, може да не 

се разглежда непременно като сексуален. Азът работи с десексуализирана енергия. Второ, 

че търсенето на удоволствие и избягването на неудоволствие като регулатори на 

поведението не е необходимо да се разглеждат като присъщи единствено на сексуалността. 

Приравняването на нагоните към живота със сексуалността остава една спекулативна 



конструкция, чиято обяснителна мощ не винаги изглежда достатъчна. И трето, че Аз-ът 

като индивидуално специфична организация на психичните процеси се схваща като 

продукт на функцията на нагоните към живота да образуват все по-големи общности. 

        От самото начало като алтернатива на тези теории се предлагат такива, които 

посочват като основна мотивираща сила стремежа към свързаност с другия индивид. 

Първите инакомислещи – А.Адлер и К.Г.Юнг - се отказват да виждат енергията на 

сексуалните нагони като движеща сила и фактически пренебрегват дуалистичната теория 

на нагоните. Освен това – макар и по различен начин – те насочват вниманието си към 

индивидуалността  и към обособяването на индивида в общността, с която той остава 

завинаги свързан. Адлер вижда противоречие в стремежа на индивида да компенсира 

чувството си за малоценност и неговото чувство за общност, което е производно на 

адаптивната тенденция към придобиване на сигурност. За Юнг психичното развитие се 

заключава в индивидуацията и себенамирането чрез интегриране на архетиповете на 

колективното несъзнавано. 

      През 30-те години в САЩ създателят на „междуличностната психиатрия‖ 

Х.С.Съливан разграничава „потребностите за задоволяване‖ (needs for satisafaction) от 

„потребностите за сигурност‖ (needs for security) и постулира, че психичното 

функциониране се определя от вторите; според него тревожността винаги е 

междуличностна тревожност, а не плод на неспособността на Аз-а да се справи с 

исканията на нагоните или на Свръхаз-а (Sullivan H.S., 1953). За Съливан психичните 

проблеми са следствие от развитието на Аза-селф в една среда, в която не се чувства 

достатъчно сигурен. 

     Теорията на Съливан предлага друг отговор на въпроса защо детето търси 

свързаност с майката от този на Фройд. Идеите на Фройд, че либидото е сила, която 

„свързва‖, предплага търсенето на обект. Фройд обаче има предвид, че целта на либидото 

в крайна сметка е сливането на гаметите, осъществявано чрез връзката между два 

индивида от различен пол. Именно затова сексуалната енергия е тази, която движи 

търсенето на другия. Както отбелязва Дж. Боулби (вж. по-долу) това е едно 

предположение, което може да се използва за обяснение на търсенето на свързаност – 

тогава, когато искаме да запазим понятието за психична енергия, но може и да не се 



използва, без от това теорията да пострада, съществено, тъй като то не определя важните 

за психоанализата понятия (Bowlby J., цит. съч., стр. 37)
5
.  

     Подобно на Съливан британските теоретици на обектните отношения също 

приемат, че потребността от свързване с другите е конституционна предразположеност 

(Fonagy, 2001, стр. 171). М. Балинт се противопоставя на теорията на Фройд за „първичния 

нарцисизъм‖ като първоначално състояние на психиката, когато тя е откъсната от външния 

свят и дейността й се свежда до разтоварване на енергия (Abfuhr). Той говори за „първична 

любов‖, напомняйки използвания от З. Фройд още в „Три студии върху теория на 

сексуалността‖ термин „първична обектна любов‖ (там Фройд има предвид, че майчината 

гърда е първият либиден обект за детето, който е „опрян‖ на себесъхранителния 

хранителен инстинкт – т.е. първоначално сексуалният нагон има обект извън собственото 

тяло – в тялото на майката, който след това загубва и започва да се задоволява 

„автоеротично‖, за да то „открие отново‖ в пубертета). За Балинт първичната любов е 

желанието на детето да бъде обичано, което е израз на „биологичната взаимозависимост‖ 

между майката и детето и представлява матрица за всички други обектни отношения. Тя 

не е сексуална по характер и не е свързана с ерогенна зона; неуспехът й води до 

възникването на „базисен дефект‖ (basic fault) у детето (Balint M., 1968).  

        Д. Уиникот схваща по подобен начин значението на връзката майка - дете, 

посочвайки държането (holding) като важна предпоставка за установяването на първото 

обектно отношение и за задоволяването на нагоните. Чрез него между майката и детето се 

създава „базисна свързаност на Аз-а― (basic ego relatedness): отношение между двама души, 

присъствието на всеки един от които е важно за другия. У.Р.Д Феърбеърн поставя под 

съмнение цялата теория за либидото и психосексуалното развитие, стигайки до извода, че 
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 Боулби има предвид, че биолозите не приемат съществуването на особена енергия, различна от физическата 

(което е в съгласие и с възгледите на Й. Бройер – вж. по-горе). От гледна точка на биофизиката например В. 

И. Кремянский определя живота по следния начин (Kremyanskiy, 1960, стр. 141): „Животът е 

себеувеличаване на негативната ентропия‖. „Ентропия‖ във физиката е мярка за безпорядъка (хаоса) в една 

термодинамична система, показваща колко близо е тази система до термодинамичното равновесие. 

„Негативна ентропия‖ е стремежът на системата да поддържа и дори да намалява равнището на ентропия в 

себе си чрез създаване на подреденост. Това става чрез установяване на свързаност между елементите на 

системата; за протичането на такъв синтез е необходима енергия, която се получава от обкръжението. Без да 

претендираме за прецизност на обяснението ще обърнем внимание на сходството между тези процеси на 

свързване и описаното от Фройд действие на либидото; дори когато се разглеждат живите системи обаче, в 

биологията се има предвид физическата енергия. 



„обекта, а не задоволяването, е крайната цел на либидния стремеж―, т.е. човешкото 

поведение се мотивира от свързването с обекти, а не от задоволяването на нагоните. 

        Един от най-значимите представители на стремежа да се обновява 

психоаналитичната теория  - типичен представител на идеите, според които търсенето на 

свързаност с другия е базисна мотивационна сила, различна от нагоните - е Джон Боулби. 

Според него търсенето на свързаност е биологична сила; неговата теория проследява 

развитието й през първите месеци от живота, регулирано чрез получаваната от майката 

обратна връзка. Боулби се отказва от икономическата и динамическта гледни точки в 

метапсихологията (постулирането на психична енергия и психични сили); той посочва, че 

по-новата биология приема действието на физическата енергия за даденост (Bowlby J., 

1969, стр. 42, вж. също бележка под линия 4) и ударението се поставя върху понятията 

„организация‖ и „информация‖, които са независими от „материя‖ и „енергия‖. Боулби 

стига до заключението, че психоанализата се нуждае от нов вид теория на инстинктите, 

различна от тази на Фройд. Стъпвайки на позициите на еволюционната биология той 

подлага на критика тезата за „вторичния нагон‖: т.е. схващанията, че стремежът към 

свързване с други екземпляри от вида е следствие от обстоятелството, че те предоставят 

храна – т.е. ние предпочитаме да общуваме с тези, които ни хранят. Според Боулби 

стремежът за свързване (attachment) с майчината фигура е система от биологични 

инстинкти, които имат собствена мотивираща сила – не по-малко значима от 

мотивиращата сила на либидните и агресивните нагони. Опирайки се на изследванията в 

етологията той приема, че търсенето на свързаност изпълнява биологична функция: да 

осигурява сигурност. По-нататък Боулби стига до общата теория на системите, виждайки 

поведението на търсене на свързаност като регулирано чрез обратна връзка от 

обкръжението и направлявано от хомеостазата, и до когнитивната психология и 

неврофизиологията, виждайки йерархичната подреденост на неврофизиологични и 

когнитивни механизми, осигуряващи поддържането на хомеостазата. Замествайки 

понитието „енергия‖ с „информация‖, той вижда защитните механизми като процеси на 

блокиране протичането на информация и разглежда вътрешните обекти – които нарича 

„вътрешни работни модели‖ (internal working models – IWM) като създадени преди всичко 

благодарение на натрупването на познания в процеса на търсене на свързаност. IWM се 



развиват от по-прости към по-сложни форми, взаимодействайки си с обкръжението, в 

което детето израства. 

        Макар че запазват изцяло Фройдовата теория за нагоните, представителите на 

американската психология на Аз-а (ego psychology) са първите, които обръщат внимание 

на ролята, която емоционалната връзка с майката играе в развитието на детето. Особено 

важни в това отношение са изследванията на Рене Шпиц, които по един драматичен начин 

показват, че емоционалната „храна‖ е толкова важна за оцеляването на новороденото, 

както и материалната (Spitz, 1965; вж. също Атанасов, 2009): проследявайки през 30-те 

години на миналия век развитието на голям брой деца, настанени в институции,  той 

установява, че лишаването им от адекватен емоционален контакт с майката води до 

драматични последствия както за психическото, така и за физическото им развитие. Шпиц 

обръща внимание, че детето има нужда от реципрочна връзка с майката и че от качеството 

на тази връзка зависи начина, по който то изгражда своите вътрешни обекти. Изводът от 

неговите изследвания е, че емоционалният контакт с майката, реципрочното общуване с 

нея и реалното взаимоотношение между двамата създава основата за психичния живот на 

детето. 

        По-нататък в психологията на Аз-а значението на ранното обкръжение за 

психичното структуриране се показва от Маргарет Малер, Едит Якобсон и Ерик Ериксон, 

на чиито изследвания ще се спрем по-долу. 

 

        Ако Фройдовият модел на психиката като затворена система, чието 

функциониране се определя от необходимостта да се елиминира възбудата, т.е. да се 

установи енергийно равновесие, се замени от един модел на взаимоотношението, става 

необходимо вниманието да се насочи към субекта и съответно обекта на това 

взаимоотношение. Ето защо с развитието на психологията на Аз-а и теориите на обектните 

отношения на категорията „селф”6 започва да се отделя все повече внимание. Най-напред 

Хартман различава Аза от структурния модел като изпълнителска инстанция и представата 

                                                 
6
 „Селф‖ ( англ. self,  нем. Selbst) означава „собствената личност‖, „собствения Аз‖ или „себе си‖.  В други 

текстове сме използвали термина „Аз‖ (вж. напр. Атанасов, 2009). Ако приемем обаче, че „Аз‖ остава 

запазен за структурния модел (То, Аз,Свръхаз), тогава се налага категорията „self‖ да бъде означавана по 

друг начин. Използването на българските словосъчетания прави изразите тромави, а освен това не винаги 

става ясно, че имаме предвид психологическата категория (не би могло да преведем например Self 

psychology с „психология на собствената личност‖). Ето защо смятаме за най-удачно решението – възприето 

и от други колеги – да използваме (макар и неохотно) английската дума. 



за себе си (или self-representation) като психично съдържание. В последствие понятието 

започва да се използва за означаване на психичния субект или на цялостния Аз като 

диференциран от обекта. Според Нунберг синтетичната функция на Аза (вж. по-горе) 

обединява цялостната личност; този процес се извършва постепенно в онгогенезата. 

Съзнаваното мислене – схващането на връзките, образуването на понятия – също е 

синтетичен акт (цит. съч., стр. 136). По този начин Нунберг прави връзка между 

действието на нагоните като движещи сили и акумулирането на жизнен опит в процеса на 

индивидуалното развитие. По-късно в психоанализата започва да се говори за „личностова 

организация‖, т.е. типичния за индивида начин, по който е организиран преживелищния 

му опит.  

        В рамките на британската психоанализа – както посочва Фонаги (цит. съч., стр. 

152) – се създава теория за селфа и обекта, според която „частите на селфа се намират в 

динамично взаимодействие помежду си и с комплементарни вътрешни и външни обекти‖. 

Селфът и афектите се разглеждат като най-важните участници в мотивацията.   

        Стигайки до извода, че базисната мотивация на човека е установяването на 

отношения, а не получаването на удоволствие чрез задоволяване на нагоните Феърбеърн 

посочва, че удоволствие и намаляване на страховото напрежение се преживяват, когато се 

постигне желаната връзка между селфа и другия (което е близко до посоченото по-горе 

схващане на Хартман за изживяването на удоволствие като следствие от биологическата 

целесъобразност на поведението). Според британските теоретици селфът се състои от 

минали и настоящи взаимоотношения, чрез които запазва своята цялостност и 

континуитет. Особено известен е приносът на Д. Уиникот за развитието на селфа в 

матрицата на отношнието майка-дете: той по убедителен начин обръща внимание на 

важността на емпатичното обгрижване и чувствителността на майката към емоционалния 

живот на детето. Според Уиникот чувството за себе си се развива постепенно в 

интеракциите с майката чрез реализирането на заложения потенциал да се преживява 

„континуитет на съществуването‖. Благодарение на своята способност да възприема и да 

реагира на потребностите и намеренията  на бебето майката му помага да се справи с 

нагонните импулси и да ги интегрира. Ако това не стане достатъчно добре, детето не 

успява да възприеме една част от желанията си като свои, което довежда до формирането 

на фалшив селф. Истинският селф – който представлява вроденият потенциал за развитие 



на селфа и се проявява чрез „спонтанни и креативни жестове‖ – може да се разгърне само в 

присъствието на един ненатрапващ се друг, който не прекъсва континуитета на 

изживяването на себе си.  

        Докато подобно на Съливан Феърбеърн поставя на втори план ролята на 

нагоните в психичния  живот, Уиникот разглежда взаимоотношенията между селфа и 

обекта в тясна зависимост от нагоните: фалшивият селф се развива, когато възбудите, 

породени от изискванията на нагоните, станат травматични за детето поради 

неспособността на майката да ги поеме и отрази7. Все пак той подчертава, че същественото 

в този период е интеграцията на натрупващите се паметови следи за вътрешни състояния и 

външни въздействия, която постепенно довежда до образуването на цялостни образи. В 

този период развитието не може да се обясни чрез импулси и фантазии, а чрез нуждата от 

обгрижване. Уиникот разграничава „потребности на То‖, от „потребности на Аз-а‖: 

„Трябва да се подчертае, че когато говоря за задоволяване на раннодетски потребности, 

нямам предвид задоволяването на нагони. В областта, която изследвам, нагоните все още 

не са отделени като част от вътрешния свят на детето. Нагоните могат да бъдат външни 

също като гръмотевицата и светкавицата. Поради това детското Аз се утвръждава и 

придвижва в посока на едно състояние, в което изискванията на То започват да се 

възприемат като част от селфа, а не като предизвикани от обкръжението. Когато настъпи 

това развитие, задоволяването на То става важен и укрепващ компонент на Аз-а и на 

истинския селф; възбудите, идващи от То, могат обаче да бъдат травматични, ако Аз-ът 

все още не е в състояние да ги обхване и да се справи с рисковете и преживяванията на 

фрустрация до момента, в който се осъществи задоволяването на То‖ (Winnicott, 1960). 

        Важно е да се отбележи значението, което Уиникот придава на обгрижването и 

на чувствителността на майката към потребностите на детето за развитието на неговата 

способност за символизация. Развитието на селфа, способен да поддържа ―отношения с 

обективно възприет обект‖, т.е. обективно да възприема света, не може да се извърши, ако 

не е налице психологическото разбиране на детето от страна на родителите (държащото 

обкръжение): за да се даде възможност на истинския селф да се прояви, е необходимо 

родителят да разбира истинските потребности на детето и да е способен да ги ―отразява 

огледално‖ – т.е. да реагира на тях както емоционално, така и словесно. Истинският селф 
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 Тук виждаме сходството с въведеното от У. Бион понятие за „удържане‖ (containment). 



се поява от интеграцията на преживявания, в които спонтанните и креативни жестове на 

детето срещат едно спонтанно и креативно афективно и словесно отразяване: това от една 

страна ги прави ―живи‖, т.е. реални, а от друга им придава смисъл, чрез който те стават 

част от психичната реалност на детето. 

        Интеграцията на натрупващите се паметови следи за вътрешни състояния и 

външни въздействия, която постепенно довежда до образуването на цялостни образи, 

очевидно е това, което Нунберг има предвид, когато пише, че „свързващата (синтетична) 

тенденция на Ероса се показва в сублимирана форма в  Аз-а‖ (вж. по-горе). Това показва 

сходствата в мисленето на някои от британските теоретици с представителите на 

психологията на Аз-а.         

        В психологията на Аз-а формирането на селфа – схващан до голяма степен като 

чувство за идентичност – се разглежда като резултат от синтетичните действия на Аз-а. 

Това се вижда добре в изследванията на Малер и Ериксон. Наблюдавайки целодневно в 

продължение на години взаимоотношенията между майки и техните деца до  3-годишна 

възраст Маргарет Малер (Mahler et al., 1975) и сътрудниците й показват, че 

диференцирането на представата за себе си от представата за другия  – или чувството за 

идентичност, т.е. „психичното раждане на детето‖ – зависят от „взаимния обмен на 

сигнали‖ между него и майката и от способността да майката да толерира и подкрепя 

стремежа на детето към самостоятелност, но същевременно да го „презарежда 

емоционално‖, т.е. да бъде чувствителна към неговия страх от отделянето и да му 

осигурява необходимия емоционален контакт. 

       Придържайки се към идеята на Фройд за „опирането‖ на азовите функции върху 

нагоните Ерик Х. Ериксон описва връзките между ерогенните зони и определени начини 

на функциониране на Аза, които образуват елементи на чувството за идентичност. Самата 

идентичност е продукт на синтетичната функция на Аза, благодарение на която човек 

интегрира жизнения си опит на всеки един етап от развитието си (Erickson, 1959; вж. също 

Атанасов, 2009). В първия от тези етапи – през първата годна от живота - се създава едно 

базисно отношение към света, което в благоприятния му вариант Ериксон нарича „базисно 

доверие‖. Базисното доверие е резултат от „преживяването на обгрижващото лице като 

кохерентно същество, отговарящо по очаквания начин на телесните и емоционални 



потребности и заслужаващо поради това да бъде дарено с доверие...‖ (цит. по Fonagy, цит. 

съч.).         

        В американската психоанализа най-близък до независимите британски 

теоретици  (Феърбеърн, Уиникот, Боулби) е Хайнц Кохут. Той се дистанцира от Фройд във 

връзка с теорията си за нарцисизма. Кохут вижда нарцисизма като чувството за собствена 

стойност, чието развитие зависи от емпатичните реакции на обкръжението (което той 

нарича обкръжение на „селфобекти‖). Чрез интернализацията на обкръжението детето 

развива своя ядрен селф; Кохут обръща внимание, че „човешкото обкръжение реагира 

дори и на най-малкото бебе така, сякаш то вече е изградило такъв селф‖. „За да оцелее 

психически, детето се ражда в емпатично реагиращо човешко обкръжение – също както се 

ражда в атмосфера, съдържаща определено количество кислород, за да оцелее физически‖. 

Съвсем ясно виждаме тук отново оцеляването като основа на всяка мотивация.  

       Фонаги (цит. съч.) посочва, че свързването играе централна роля в концепцията 

на Кохут. „То се разглежда като най-важната мотивираща сила, която довежда селфа до 

създаване и запазване на неговата кохезивност (свързаност – б.а.)‖. Подобно на Уиникот 

Кохут смята, че развитието на селфа зависи от огледалното отразяване и емоционалната 

чувствителност на майката. Нагонните конфликти за него са признаци на отслабен селф. 

Първичната мотивация е тази към образуването на кохезивен селф, като пътят към 

постигане на кохезия е биологически предопределен.  

        

        В обобщение: докато според З. Фройд психичният живот в ранното детство е под 

силното въздействие на фантазии, служещи за оттичане на нагонната възбуда – т.е. за 

задоволяване на нагоните, теоретиците на обектните отношения отдават по-голямо 

значение на реалните взаимоотношения между обкръжението и детето (вж. също 

Greenberg and Mitchell, 1983; Атанасов, 2009, четвърта глава). В матрицата на тези 

взаимоотношения се оформя чувството за идентичност и селфът като индивидуално-

специфичния начин за организиране на спомените за преживяванията и свързаните с тях 

афекти. Важна роля играе чувството за сигурност, което  емпатичното обкръжение създава 

и което е предпоставка преди всичко за развитието у детето на способността за 

символизация (Уиникот, Бион); благодарение на тази способност се извършва по-нататък 

преработката на възбудите, които постъпват в психичния апарат. Способността  на Аз-а да 



се справя с психичните травми, т.е. да овладява възбудата, използвайки адекватни защитни 

механизми, е функция на неговата организация, чието развитие зависи от качеството на 

обгрижването и особено от емоционалната чувствителност на майката
8
; тя е главното 

условие за интеграцията на чувството за себе си и за развитие на способността за 

символизация (относно психоаналитичните гледни точки към процесите на символизация 

вж. Атанасов, 2007). 

 

        Характеристики на новите модели 

       В този раздел ще се спрем на някои съвременни модели, явяващи се според нас 

типични изразители на тенденциите към модифициране на психоаналитичната теория на 

нагоните. Без да ги разглеждаме подробно ще посочим тези техни характеристики, които 

са най-показателни за въпросните тенденции и които най-общо можем да формулираме 

така: 

        1. Те се дистанцират от Фройдовите спекулации за нагоните към живота и към 

смъртта и се насочват към психичните репрезентации, взимайки при това предвид и 

телесните източници на нагоните. 

       2. В центъра на вниманието поставят афектите като преживелищни прояви с 

подтиков характер и ги разглеждат като основни единици на мотивацията. 

       3. Хипотезата, че афектите са продукт на оттичането на нагоните, се критикува 

остро, особено от аналитиците, които смятат понятието „психична енергия― за 

неиздържано. 

       4. Смятат, че мотивацията произхожда от преживелищния опит (lived experience) 

и че мотивите са йерархично организирани в мотивационни системи. Психичните 

представителства на нагоните се изграждат чрез интернализиране на интеракции с 

обкръжението. 

                                                 
8
 Както посочва и Фонаги (цит. съч) различните автори използват различни названия, за да означат 

емоционалната чувствителност на майката: за Уиникот това е „държащото обкръжение‖, осигурявано от 

„достатъчно добрата майка‖; за Ериксон е обкръжението, спомагащо за появата на „базисно доверие‖; в 

теорията за свързаността на Боулби се говори за сигурната свързаност, която се осъществява според израза 

на ученичката на Боулби Мери Мейн  от „чувствителното реагиране‖ (sensitive responsiveness) на майката; за 

Кохут това е качество на емпатично реагиращите селфобекти. 



        5. Отчитат съществуването на ранно несъзнавано, чиите съдържания се 

натрупват през първите три години от живота. 

        6. Разглеждат преживелищното чувство за себе си (sense of self) като 

организиращо мотивите. 

        7. Докато някои запазват гледната точка, според която основните мотивиращи 

сили са сексуалната и агресивната възбуда, други идентифицират и описват множество 

мотивационни системи.  

        Ще се позовем на четири теоретични модела, представители на „пост-

егопсихологичната ера‖ в американската психоанализа (Wallerstein, 1988), т.е. 

взаимстващи редица концепции от психлогията на селфа и интерсубективността (Х.Кохут, 

Д.Стърн) и от теориите на обектните отношения както в британския, така и в 

американския им варианти. Става въпрос за възгледите относно мотивите за човешкото 

поведение и тяхното развитие в ранното детство на американските психоаналитици Филис 

и Робърт Тайсън, Ото Кернберг, Джоузеф Лихтенберг и Дрю Уестън. Ще се позоваваме 

също така на базираните върху теорията за ментализацията схващания на Фонаги и 

сътрудниците му. 

        Разглеждайки афектите, а не нагоните като непосредствани източници на 

мотивация
9
, тези модели се базират на съвременните изследвания на афектите както в 

психоанализата, така и в психологията и други науки. Значението, което те отдават на 

афектите, може да бъде разбрано по-лесно, ако се вземе предвид, че афектите са сложни 

психични структури, съставен от мотивационни, соматични, експресивни, комуникативни 

и емоционални или чувствени компоненти (Tyson & Tyson, 1990, стр. 133). Като общи 

предшественици на тези модели може да се посочат Ханс Льовалд и Едит Якобсон в САЩ 

и Джоузеф Сендлър в Англия. Льовалд например разглежда нагоните като изградени от 

психичния апарат, чиято основна функция е да генерира психични репрезентации, най-

първичните от които са усещанията за удоволствие и неудоволствие. То, Аз-ът и Свърхаз-

ът се създават от психичния апарат в контекста на ранните интеракции майка-дете. 

Организирането на подтиците и рефлексите на детето в нагони чрез свързването им със 

                                                 
9
 Както посочихме по-горе, в своето последно голямо теоретично произведение „Задръжка, симптом и страх‖ 

З.Фройд показва, че афектите (страхът, чувството за вина) придобиват сигнална функция в ранното детство, 

свързвайки се с представи за обекти (страх от загубата на обекта, на любовта на обекта и т.н.). Тайсън и 

Тайсън интерпретират тази теория в смисъл, че след постигането на сигналната функция афектите, а не 

нагоните стават непосредствени източници на мотивация (Tyson & Tyson, 1990, четвърта част). 



стимули от обкръжението се извършва благодарение на синтезиращата функция на Аз-а; 

образуваните мотивационни структури са йерархично подредени от по-елементарни към 

по-сложни (Loewald, 1978).  

        Якобсон (Jacobson, 1964; вж.също Атанасов, 2009) и Сендлър (вж. напр. Sandler 

J. & Sandler A.-M., 1978) описват формирането на представите за субекта и обекта, 

свързани с положителни и отрицателни афекти в зависимост от преживяванията в ранното 

детство. Позовавайки се на редица наблюдения и експерименти, Тайсън и Тайсън се 

присъединяват към тезите, според които нагоните се диференцират и придобиват психичен 

смисъл в афективния диалог майка–дете; според тях това опровергава становището на 

Фройд, че структурата То съществува още при раждането. То, също както и Аз-ът, е 

недиференцирано при раждането и се развива като структура чрез афективния обмен в 

интеракцията майка–дете (Tyson & Tyson, цит.съч. четвърта част; вж. също Атанасов, 

2009). 

        Обособявайки една отделна линия на развитието на афектите в онтогенезата, 

Тайсън и Тайсън се придържат към йерархичния модел на Робърт Емде. Емде (цит. по 

Tyson, P., 1988, с. 78–79) смята, че афектите трябва да се разглеждат като структури на 

автономната сфера на егото, а не като деривати на нагоните, и че се развиват в един 

йерархичен континуум; в този континуум ранните рефлексоподобни структури се 

изместват от по-сложни, включващи психични представи. Рефлексоподобните структури 

помагат на новороденото да търси стимули от обкръжението, да им реагира и да ги 

организира; така се създава система за афективна обратна връзка, която е основата за по-

нататъшния афективен обмен. Тези структури обаче нямат субективен смисъл, те го 

придобиват постепенно. Изразяването на емоции от новороденото има комуникативна 

стойност, защото майката реагира на тях така, сякаш имат смисъл. Именно 

последователните реакции на обгрижващото лице придават смисъл на детските афекти. 

Едва след като този смисъл се регистрира в паметта на детето, т.е. се превърне в психичен 

образ, може да се говори, че афектите придобиват стойност на субективни преживявания. 

        Tайсън и Тайсън приемат, че агресивният и либидният нагон придобиват 

формата си от биологично предопределени афективно-двигателни реакции във 

взаимодействие с ранните афективни преживявания и реакциите на обкръжението. 

Например агресивният нагон придобива формата си като биологично предопределена 



реакция на опасност във взаимодействието с „гневното, фрустриращо, лишаващо, 

садистично или злоупотребяващо поведение на майката‖. Най-близък до тях в своите 

схващания е Ото Кернберг, който също не се отказва от постулирането на два основни 

нагона, но ги разглежда не като налични при раждането, а като постепенно формиращи се 

благодарение на интегрирането на преживелищен опит. Според Кернберг То е структура, 

която – подобно на Аз-а и Свърхаз-а - се изгражда от „основните градивни единици на 

психиката‖ (building blocks) . Така той нарича паметовите следи, в които преживяването 

се фиксира като едно отношение субект – обект, наситено с активния при преживяването 

афект (вж. също Атанасов, 2009, седма глава). Първоначално тези преживявания се 

фиксират в афективната памет, чието действие от началото на живота е демонстрирано в 

редица изследвания (вж. напр. Emde, 1988). Афектите според Кернберг са инстинктивни 

структури, т.е. биологична даденост, която служи като мост между биологичните 

инстинкти и психичните нагони (т.е. между телесните „източници‖ и психичните 

репрезентации). Нагоните се образуват постепенно чрез свързването на градивни единици 

с еднаква валентност (либидно или агресивно наситени) (вж.също Атанасов, 2009, седма 

глава). Кернберг разделя афектите на примитивни и производни. Примитивните се 

появяват още през първите 2-3 години от живота, интензивни и глобални са и 

когнитивните елементи в тях са малко. Производните се появяват по-късно като 

комбинации от примитивните и имат силни когнитивни компоненти. Обектните 

отношения, които представляват когнитивните аспекти на градивните единици, са 

определящи при активиране на афектите. 

       Лихтенберг (Lichtenberg, 1989, втора глава) смята, че мотивите първоначално са 

подобни на рефлекси и реализират заложени програми. Той вижда 3 равнища в йерархията 

на мотивационните системи (вж. по-долу) (цит. съч., стр.17): първото е невробиологичната 

база на потребностите на оцеляването; второто са елементарните заучени схеми или 

заучени предпочитания, които се развиват във все по-сложни програми за предчувстване, 

планиране и формиране на намерение. Третото равнище са желанията като символни 

репрезентации на стремежи и цели, амбиции и идеали. От самото начало мотивираното 

поведение се преживява като афект и се регистрира в епизодичната и процедурната памет 

като перцептивно – афективно – действено събитие, допринасящо за появата на чувството 

за себе си (вж. по-долу). Тоест подобно на Кернберг Лихтенберг също разглежда първите 



психични наслоявания като образувани от афективно наситени репрезентации – т.е. 

репрезентации на селфа и обекта, свързани с удоволствени и неудоволствени стимули. 

        Уестън (Westen, 1997) акцентира върху ролята на процесите на научаване при 

формиране на мотивите. Той посочва, че чувствата, мотивиращи поведението, се появяват 

чрез свързването на подтикови състояния (drive states) със заучени асоциации между 

представи и емоционални състояния. Според него мотивите отразяват взаимодействието 

между мозъка и обкръжението, насочено към адаптация. При това афектите служат на 

естествения подбор на поведението: тези психични процеси, които минимизират 

неудоволствието и максимизират удоволствието ще бъдат използвани с по-голяма 

вероятност в подобни ситуации.  Така чрез процесите на научаване се подбират такива 

биологични мотиви, които са по-добри за оцеляването. Уестън смята, че връзката между 

афект и представа се осъществява чрез механизма на класическото кондициониране 

(условен рефлекс), а посредством оперантното кондициониране (чрез отчитане на 

обратната връзка от удоволствени респ. неудоволствени преживявания) свързалият се с 

репрезентацията афект предизвиква отбягването й или приближаването към нея (а най-

често в психичния живот на човека до някакъв компромисен вариант между двете). Той 

посочва, че тази гледна точка е в съгласие от една страна с възгледите на 

необихейвиориста Б.Ф.Скинър, а от друга – на Дж.Долард и Н. Милър, които в своето 

класическо произведение (Dollard & Millerр 1950) описват важните за психоанализата 

процеси на езика на необихейвиоризма, замествайки принципа на удоволствието с този на 

положителното подкрепление и описвайки изтласкването като механизъм за отбягване на 

вътрешнопсихични конфликти, които също имат характер на конфликти приближение –- 

отбягване (approach-avoidance conflicts). Например те описват изтласкването (подобно на 

З.Фройд в „Проект за научна психология‖) като механизъм за бягство, при който субектът 

избягва да мисли за такива неща, които биха събудили неприятни чувства (страх и вина).  

        Имайки предвид съществуването на заучени мотиви, можем да си обясним как 

биологичните предразположености във взаимодействие с процесите на учене създават 

мотивите: това става с посредничеството на афектите. Например, посочва Уестън, хората 

са мотивирани да извършват определени сексуални действия с други, защото тези 

действия или фантазии ги възбуждат сексуално и емоционално. Афективно натоварените 



действия се запаметяват и представите за тях се превръщат в компоненти на желанията, 

мотивиращи поведението. 

        Според разглежданите тук автори ранният преживелищен опит образува най-

дълбокият слой на психиката. Кернберг разделя психичния апарат на един дълбок слой от 

фантазии (създадени чрез интернализиране на обектни отношения по време на 

преживяване на интензивни афективни състояния, преди всичко гняв) и един 

повърхностен слой от представи, които са близки до реалността; тези представи се 

интернализират при преживяване на слабо наситени с афект състояния. В повърхностния 

слой постепенно се разпространяват символите и свързаните с реалността афекти. Най-

дълбоките несъзнавани фантазии (винаги включващи едно специфично, насочено към 

обект желание) се образуват поради опитите да се изхвърлят и разрушат непоносимите 

интернализирани обектни отношения (което според Кернберг представлява най-ранната 

форма на изтласкване). Изтласкването на приятни преживявания започва да функционира 

по-късно.  

        Подобно на Кернберг Лихтенберг смята, че несъзнаваното се състои от слоеве; 

петте мотивационни системи (вж. по-долу) биват оформени чрез запечатващ се в 

процедурната и епизодичнта памет преживелищен опит още преди развитието на 

символни репрезентации. Този най-дълбок слой той нарича „процедурно несъзнавано‖. 

„Фундаменталното равнище на несъзнаваното съдържа запис на преживелищния опит на 

новороденото и малкото дете...и организационните правила и принципи, определящи 

начините, по които преживяванията се случват и се записват...‖ (цит. съч., стр. 275). При 

новородените и малките деца организацията на психичните процеси е различна, състои се 

от схеми за структуриране на петте мотивационни системи на основата на 

преиживелищното чувство за себе си; символните репрезентации – първичният и 

вторичният процес – се появяват по-късно. 

        За разлика от Кернберг и съпрузите Тайсън, които се придържат към 

класическото разделяне на либидни и агресивни нагони, Лихтенберг и Уестън смятат, че 

мотивационните процеси може да се обяснят по-добре, ако се вземат предвид множество 

източници на мотивация. Лихтенберг разглежда мотивацията като последователност от 

системи, предназначени да осигуряват задоволяването и регулацията на основни 

потребности. Той очертава пет системи, всяка от които представлява психологична цялост 



с отличителни мотивационни и функционални аспекти и има (предполагаеми) 

неврофизиологични корелати. Всяка система се базира на ясно наблюдаеми поведения, 

започващи с раждането. Петте системи са:  

1) потребността от психична регулация на физиологични потребности; 2) потребността от 

свързаност и принадлежност; 3) потребността от изследване и себеутвърждаване; 4) 

потребността да се реагира аверсивно чрез противопоставяне или оттегляне; и 5) 

потребността от чувствено наслаждение и сексуална възбуда. В младенческа възраст всяка 

от тези системи допринася за себерегулацията в регулативните взаимодействия с 

обгрижващото лице. Несъзнаваните и съзнаваните желания може да произхождат от всяка 

една от мотивационните системи. Вижда се, че Лихтенберг е близко до Боулби, 

възприемайки наличието на потребност от свързаност и виждайки мотивите в ракурса на 

тяхната адаптивна роля.  

       Според Уестън главният проблем на традиционната психоаналитична теория е 

постулирането на основни движещи сили. Обръщайки внимание, че първата теория на 

Фройд, която разграничава инстинктите за себесъхранение и секс, не е много далеч от 

възприетото в съвременната еволюционна биология схващане, че естественият подбор е 

довел до появата на механизми, помогнали на хората да максимизират способностите си да 

оцеляват и да допринасят за оцеляването на генетически свързани индивиди (survival 

value). Това обаче, което според Уестън Фройд не е забелязал е, че става въпрос за 

специфични механизми, т.е. специфични мотивационни системи, които биват активирани 

при определени условия, а не за общи мотиви. Като пример Уестън посочва,че желанието 

за секс, сетивните удоволствия, интимността, любовта към децата и семейството и дори 

себеоценката – които според Фройд се захранват от либидото, според съвременните 

изследвания имат различен неврофизиологичен субстрат. От еволюционна гледна точка не 

може да се говори за едни мотиви като за деривати на други, по-общи; стимулите, 

провокиращи сексуалната възбуда, не са същите като тези, които карат родителя да 

успокои плачещото си дете. Това, разбира се, не означава, че мотивите не може да се 

смесват.     

      Тезата на Уестън е, че наместо нагони би трябвало да имаме предвид 

мотивационни структури, които са представени в мозъка чрез невронни вериги и включват 

хормонални и представни елементи, канализирани под влияние на индивидуалните 



преживявания в детството. Както и другите разглеждани тук автори Уестън смята, че 

мотивационните структури се формират благодарение на свързването на представите за 

себе си и обекта и удоволствени респ. неудоволствени стимули.   Желанията, които се 

формират по този начин, могат да репрезентират различни потребности - от свързване, от 

отношения с обекти - но също така и сексуални фантазии, изисквания на Свръхаз-а и т.н. 

Уестън обръща специално внимание на обстоятелството, че мотивите най-често са 

компромисни образувания от няколко желания и се организират в асоциативни мрежи, по 

които активирането на едно желание води до едновременното активиране на други 

сходни такива. Лихтенберг също посочва, че възприетите мотиви могат да бъдат деривати 

на 2 или повече мотивационни системи (цит. съч., стр. 9). 

        Тук може да се върнем към края на предишния раздел от статията, където 

посочихме, позовавайки се на различни теоретици на обектните отношения, че 

способността на психиката да се справя с възбудите се разглежда като зависеща от 

достигнатата от нея организираност и че преживяването на организацията е това, което 

наричаме селф; решаващи за формирането на селфа са качеството на родителското 

обгрижване и особено емоционалната чувствителност на майката. Всички от 

разглежданите тук съвременни теории се придържат по един или друг начин към това 

схващане. За Лихтенберг, който възприема теорията за развитието на селфа на Даниел 

Стърн (вж. Атанасов, 2009, седма глава) селфът е център на мотивацията, изпълняващ 

организиращи и интегриращи функции. Чувството за себе си (the sense of self) произхожда 

от преживяването на инициирането, организирането и интегрирането на мотивацията. Т.е. 

мотивацията произхожда от преживелищния опит. Мотивираното поведение се преживява 

като афект; т.е. това, което З.Фройд нарича „натиск на нагона‖ – или свойството на нагона 

да кара психиката да работи (Фройд З., 1992) – тук се разглежда като едно от свойствата на 

сложно организирания афект (който в се регистрира в паметта като възприятийно-

афективно-действено събитие, вж. по-горе). Когато детето постепенно започне да разбира 

каква е целта на мотива, неговият селф започва да иска. Според Лихтенберг 

възприемането на себе си като искащ/а започва вероятно в края на първата година от 

живота, докато себерефлексията (мисленето) за себе си като искащ/а – след 18 месец, т.е. 

след появата на символните репрезентации.  



      Както посочихме в първата част, създаването на психича организация може да се 

обясни и с идентифицираната най-напред от З.Фройд тенденция към свързване (ако искаме 

да запазим концепцията за разтоварването на психичната енергия). Тогава нарцисизмът – 

или себелюбието, нарцистичния катексис на селфа – би бил резултантна от либидните 

сили, или нагоните към живота - Ерос, чиято „главна цел е да съединява и да свързва‖ (вж. 

по-горе). Същественото в новите теории обаче е, че всички те наблягат на значението, 

което взаимодействието с обкръжението има за постигането на тази организация. Детето – 

както подчертава Лихтенберг – има нужда от регулираща взаимовръзка с обкръжението; 

Кохут нарича тази взаимовръзка „преживяване на селфобект‖. Организирането на селфа 

зависи от начина, по който се задоволяват потребностите на детето: според Лихтенберг на 

всяка фаза от развитието задоволяването на потребностите се запечатва в паметта като 

преживяване на селфобект –т.е. на взаимна регулация между селфа и обкръжението, а 

незадоволяването – като разстройство на кохезивността, т.е. свързаността на селфа.  

        Според Кернберг ядрото на селфа (или субективното себевъзприемане, 

преживяването на вътрешна свързаност) – който той в традицията на психологиата на Аз-а 

схваща като структура на Аз-а, която постепенно приема надстроечни, т.е. организиращи 

психиката, функции - се състои от интернализирани обектни отношения (вж. по-горе), т.е. 

от такива преживявания, паметовите следи за които се създават в зависимост от актуалния 

по време на преживяванието удоволствен или неудоволствен афект. Тези „преживявания с 

висока афективна интензивност‖, в които чрез идентификации със създават 

вътрешнопсихичните връзки между субекта и обекта,  стават основа за възникването на 

интерсубективността (цит. съч., стр. 32).  

       Обобщено можем да кажем, че селфът – т.е. субективността – може да бъде 

разглеждан само в по-широкия контекст на интерсубективността: той е продукт на 

постепенно отделяне и диференциране, но остава вплетен в мрежата на интерсубективната 

свързаност през целия живот. Именно тук Фонаги вижда същественото противоречие с 

възгледите на З. Фройд, спред които индивидуалността е компромис ―...между 

вътрешното,биологичното и примитивното от една страна и кооперативното, 

подреждащото и зрялото, представлявано от социалното, от друга‖ (Fonagy,  2001, стр. 

133). По-горе посочихме, че според съвременните автори увеличаването на свързаността 

на селфа е обусловено от взаимния обмен със субективността на другия. Фонаги нарича 



свързването на телесни и емоционални състояния с психични образи  - чрез които се 

изгражда селфа - „ментализация‖; тя е в основата на способността да се разбира 

междуличностното поведение като резултат от психични състояния и представлява 

специфична форма на символизация (вж. също Атанасов, 2007). Ментализацията дава 

възможност на детето да си изгради „теория на психичното‖, т.е. представи за наличието 

на субективност у себе си и у другите; благодарение на нея то може да реагира не само на 

поведението на другите, но и на собствените си представи за техните психични процеси и 

съдържания. По този начин поведението на другите става смислено и предвидимо; условие 

за развитието на тази способност е емоционалната чувствителност на майката (вж. Fonagy, 

цит.съч;   Fonagy et al., 2002; Атанасов, 2009, седма глава). 

       Така съвременната психоанализа все повече се превръща от индивидуална 

психология в „психология на двама души‖ (вж. също Томе и Кехеле, стр. 65, 73 и сл.) и все 

повече се фокусира върху психичното развитие в контекста на обкръжението.  

 

        Терапевтичното действие 

 

        Описаните по-горе промени в психоаналитичните виждания за мотивацията са 

свързани и с промени във възгледите за ролята на аналитика и неговото участие в 

терапевтичния процес. Става дума преди всичко за преосмисляне на „неутралността‖ на 

аналитика и включването на терапевтичното отношение като фактор, не по-малко значим 

от прозрението. В последните години тези промени се посочват като типични за 

направлението, станало известно като „интерсубективна‖ или „релационна‖ психоанализа. 

        Термините „интерсубективост‖ и „релационнoст‖ се употребяват до голяма 

степен взаимозаменяемо и редом с термините от теорията на свързаността (вж. напр. 

Mitchell, 2000; Fonagy P. et al., 2002)
10

. Без да анализираме подробно принадлежността на 

реферираните по-горе автори към релационния подход, ще обобщим тези тенденции, 

които според нас са най-характерни за него и го отличават най-много от традиционната 

психоаналитична техника. 
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 Както посочва Фонаги (Fonagy, 2001, стр. 131) релационният модел е продължение на интерперсоналната 

психоанализа и в много отношения е близък до теорията на Боулби (напр. в интереса към междуличностните 

отношения, наблюдаваното поведение и др.) 



        Основното може би е, че анализата се схваща по-малко като комуникация между 

(неутрален) експерт и пациент, чиято психика е обект на изследване, и повече като  

преживяване на селфа в неговата вътрешна и външна взаимосвързаност (вж. също Vuco, 

цит. съч.). В релационния подход аналитикът не е неутрален наблюдател, а сътрудник на 

пациента, който непрекъснато обсъжда с него реалността. Това е свързано и с 

преосмисляне на терапевтичните фактори. С приемането на две равнища на несъзнавани 

съдържания – които по-горе описахме като „предедипово‖ или „ранно‖ и „едипово‖ или 

„изтласкано‖ несъзнавано – терапевтичната техника се насочва към работа и с едното, и с 

другото равнище. Формулираната от З. Фройд цел на терапията – „Wo Es war, soll Ich 

werden‖ (т.е. „Където е било То, да стане Аз‖) се разширява и не се свежда само до 

премахване на изтласканото. В традиционната, ориентирана към премахване на 

изтласкването психоанализа за единствен терапевтичен фактор се смята прозрението – 

което се постига с помощта на тълкуванията на аналитика. Терапевтичното отношение се 

разглежда като „неспецифичен‖, т.е. „неаналитичен‖ фактор. Интерсубективността вижда 

две равнища на анализа (вж. също Fonagy et al., 2002, стр. 477 и сл.): тълкуването е 

подходящо при пациенти, които имат достатъчно интегрират селф и могат добре да 

ментализират. При тези, при които сигурната свързаност (secure attachment) не е била 

налице в детството и не са успели добре да развият способностите си за символизиране, е 

необходимо в терапевтичната работа най-напред да се подобрят съответните психични 

процеси – защото поради липсата им такива пациенти първоначално не могат да достигат 

до прозрение. „За да се постигне това – посочва Фонаги – е необходимо аналитикът да 

създаде обкръжение, в което мисленето за чувства и идеи може да се преживее като 

безопасно – може би за първи път в живота‖ (цит. съч., стр. 478). Важно е аналитикът да е 

чувствителен и към „ранното‖ несъзнавано, т.е. към тези преживявания, които пациентът 

не е успял да ментализира и да насърчава преди всичко ментализацията. Такива намеси на 

аналитика, които служат за подпомагане на ментализацията, Фонаги нарича „малки 

интерпретации‖; към тях причислява вербализирането на вътрешни състояния, 

диференцирането на чувства, подпомагане развитието на символно наместо конкретно 

мислене и др. (цит. съч., стр. 478-479). 



        Според Лихтенберг подобно поведение на аналитика създава условия за 

разгръщане на себекоригирането (self-righting): вродена тенденция към коригиране на 

пропуснатото развитие, т.е. на депривацията в началото на живота.  

        Насочването към преживяването на интерсубективна свързаност предполага и 

друга гледна точка към отношението между несъзнаваните фантазии и реалността. Според 

традиционните психоаналитични виждания човек се ражда с нервна система, устроена да 

функционира според принципа на удоволствието: да намалява нивото на възбуда до 

минимум, т.е. да се справя със стимулите, идващи от външния свят. Поради това във всеки 

един момент се води борба между желанията, идващи от нагоните и изискванията на 

реалността, налагани от социума. Несъзнаваните фантазии, в които намират задоволяване 

желанията,  по правило доминират над реалността. Интерсубективистите виждат 

противопоставянето между фантазия и реалност като относително: те не са алтернативи, а 

могат да се проникват и обогатяват взаимно. Лихтенберг подчертава, че преживяването на 

несъзнавани фантазии (едиповото съперничество, първичната сцена, интереса към 

телесните функции и разликата между половете и др.) след придобиването на способност 

за символизиране на равнището на първичния и вторичния процеси се кодира по начин, 

различен от фундаменталното равнище на несъзнаваното. Тъй като организацията на 

първичния и вторичния процес „замъглява‖ по-раншните, много аналитици не обръщат 

внимание на фундаменталното равнище. Лихтенберг подчертава, че първоначално децата 

могат да възприемат преживяванията си само като интеракции, наситени с афект, а в края 

на първата година – и като интерсубективни, т.е. разпознавани като афектно наситени 

послания, обменени между селфа и другия. Този вид комуникация се запазва и по-нататък 

наред със символната (цит. съч., стр. 283). Поради това, за да може да възприема 

емпатично психичните състояния на анализирания, аналитикът „слуша‖ „не само думите и 

категориалните афекти – които обикновено се разглеждат като съставните части на 

свободните асоциации – но също и поведения, жестове и афекти, разкриващи връзки с по-

дълбоките слоеве на преживяване на несъзнаваното‖ (пак там, стр. 273-274)
11

. 

        Описаните тук особености на терапевтичното действие се означават понякога в 

по-новата литература с определението „аналитика като нов обект‖ (вж. също Атанасов, 

2007, стр. 73-75).  
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 Относно съвременните схващания за несъзнаваните фантазии вж. съшо Litowitz, 2007. 
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ПАСИВЕН КОПИНГ СТИЛ И ХРОНИЧНА БОЛКА  

Мирослава Петкова, Валери Николов, Цвета Станилова 

Цел на настоящото изследване беше да се определи влиянието на копинг-стила върху перцепцията на 

хроничната болка. Изследвани бяха 86 болни от ревматоиден артрит с хронична болка (48 жени и 38 мъже). 

На статистически анализ бяха подложени клинични и психологични променливи: степен на физически 

увреждания, продължителност на болестта, болка, депресия, безпомощност, пасивен и активен копинг. 

Приложеният регресионен анализ разкри като значими предиктори на болката при изследваните пациенти   

физическото безсилие и пасивният копинг стил, които обясняват  40% от вариациите (промените), свързани с 

болката. Изводи: Резултатите от изследването имат отношение към цялостното лечение на хроничната болка. 

В допълнение към медицинското лечение, хроничната болка очевидно изисква прилагането на интервенции, 

които да бъдат насочени към подобряването на стратегиите на пациентите за справяне със стреса.  

Ключови думи: хронична болка, пасивен копинг, физическо безсилие, депресия, безпомощност   

PASSIVE COPING STYLE AND CHRONIC PAIN 

Miroslava Petkova, Valeri Nikolov, Tsveta Stanilova 

The object of the investigation is to determine the ability of coping to predict
 
pain. 86 chronic pain patients

 
(48 

women and 38 men) with rheumatoid arthritis were investigated. Statistical
 
analyses were conducted on a range of 

clinical and psychological
 
variables: physical disability, disease duration, pain, depression,

 
helplessness, and passive 

and active coping. A series of multiple regression analyses revealed
 
that the optimal predictors of pain among 

chronic pain patients were physical disability
 
and passive coping, which accounted for 40% of the variance

 

associated with pain. Conclusion: The results of this study have implications
 
for the overall management of chronic 

pain. In addition to the medical
 
treatment, the experience of depression in chronic pain should

 
be addressed through 

an intervention programme designed to enhance
 
coping strategies.

 
 

Key words: Chronic pain, Passive coping,  Physical disability, Depression, Helplessness  

 

Въведение  

Ревматоидният артрид (РА) е системно прогресиращо автоимунно заболяване с 

хронично протичане и сериозна прогноза. Най-характерното оплакване и източник на 

безпокойство при това заболяване е болката. Тя е ключов фактор на субективната картина 

на пациентите за собственото им здравно състояние (Kazis et al.,1983). От своя страна 

болката зависи от редица фактори, включително продължителността на боледуването 



(Anderson et al., 1988), физическото безсилие (Kazis et al.,1983), както и от редица 

демографски фактори (Da Silve et al.1992, Parker et al. 1988, Reisine et al. 1995).
 

Болката се счита най-вече за сензорно преживяване, но много изследвания 

установяват, че тя корелира  значимо и с редица психологични фактори като депресия  

(Anderson et al. 1985), безпомощност (Smith et al. 1990) и стратегии за справяне (Brown et 

al. 1987, Brown et al. 1989,  Snow-Turek, 1996). Пациентите с РА демонстрират по-високи  

равнища на депресия в сравнение с обща популация (McEvoy DeVellis, 1995). От друга 

страна депресията може да се разглежда и като причина и като резултат от болката (Parker 

et al. 1995), докато безпомощност и липса на контрол върху ежедневните събития се явяват 

връзка между физическите и психологичните променливи (Smith et al. 1990). Убеждението, 

че човек не упражнява контрол върху събитията в живота си и особено върху болестта 

може да доведе до намаляване на усилията за справяне с нея (Bradley et al. 1984), и в 

резултат от това – до по-лоши здравни резултати от цялостния лечебен процес.  

Стратегиите за справяне се отнасят до когнитивните, емоционални и поведенчески 

усилия на пациентите да се справят с трудностите в ежедневието си и с последиците от 

болестта. Стратегиите за справяне се класифицират според тяхната насоченост и биват – 

фокусирани към емоциите и фокусирани към проблема  (Folkman et al. 1980), а също така и 

според очакваните резултати биват активен и пасивен копинг стил (Brown et al. 1987). 

Активният и пасивен копинг се свързват с вътрешният и външен контрол и респективно с 

убеждението на пациентите, че могат да се освободят от болката.  

Пасивният копинг стил корелира с по-голяма сила на болката, безсилие и депресия, 

докато активният копинг се свързва обратното – с по-слабо изразени болка, безсилие и 

депресия. (Brown et al. 1987). Авторите в изследване на стратегиите за справяне при 

хронична болка (Snow-Turek, 1996) откриват, че активният копинг е отговорен за по-малък 

процент от вариациите в болката в сравнение с пасивния копинг. тези данни насочват към 

извода, че при изследването на копинг-стратегиите на пациентите с хронична болка както 

и при прилагането на интервенции, стимулиращи стратегии за справяне  акцентът трябва 

да бъде върху намаляване на пасивния копинг вместо върху развиване на активни копинг-

стратегии.  



В резюме, от прегледа на литературните източници личи, че клиничните 

(характеристики на болката), демографски и психологични променливи оказват влияние 

върху докладваната от пациентите сила на болката. Във връзка с всичко това, настоящото 

изследване има за цел да установи влиянието на независимите променливи като физическо 

безсилие, продължителност на болестта, депресия, безпомощност и копинг-стил върху 

интензивността на болката. Интерес представляват най-вече връзките между копинг и 

болка, а така също и ролята на останалите променливи за изразеността на тази връзка.  

Метод 

  Всички участници в изследването бяха подбрани с клинично уточнена диагноза 

„Ревматоиден артрит‖ и набирани през период от 4 месеца от контингента на две 

ревматологични практики по време на техните редовни консултации при лекуващите ги 

лекари.  Бяха раздадени 106 въпросника, а попълнени бяха върнати 86 от тях.  По-голямата 

част от изследваните лица (77.5%) са със средно образование. Две трети (66.7%) от тях са 

безработни и по-голямата част са женени (73%).
 
Възрастта им варира от 17 до 76 години, 

като средната им възраст е  55.2 години (S.D.
 
10.9). Давността на заболяването им е от 6 

месеца до  45 години, като средната е 12.0 години (S.D. 8.7).
 
 

Изследваните лица бяха подложени на следните измервания: физическо безсилие 

(отпадналост), интензивност на болката, стратегии за справяне, безпомощност и депресия. 

Тези променливи бяха избрани след направения литературен обзор като значими за 

пациентите с хронична болка при ревматоиден артрит. 

 

Зависими променливи:  

 Бяха направени два вида измервания на болката.  

 Първото – със Субскала за измерване на болката при ревматоиден артрит, която 

съдържа четири айтема:  (i) тежест на болката; (ii) честота на болката; (iii) 

продължителност на сутрешната скованост; и
 
(iv) честота на болката с един или повече 

придружаващи симптома (Meenan et al.1980).  



 Второто измерване беше направено с Визуална Аналогова скала (VAS), която е 

самооценъчно измерване на болката и включва избор на точка от 10 -сантиметрова  линия, 

между определенията „липса на болка‖ до „болката е толкова силна, че по-силна не би 

могла да бъде‖  (Revill et al.1976).
 
 

Независими променливи  

 Бяха направени измервания на продължителността на болката в години и на 

настъпилото в резултат на нея физическо безсилие чрез 5-степенна скала от Ликертов тип 

(Fries et al. 1982).
 
 

 Бяха измерени три психологически променливи: депресия, безпомощност и 

стратегии за справяне. Скалата за депресия съдържа  21 въпроса (Beck, 1967) . Скалата за 

безпомощност съдържа 15 въпроса, насочени към оценка на загубата на контрол, която 

пациентите оценяват като значимо свързана със заболяването им (Nicassio et al. 1985). 

Скалата за стратегии за справяне оценява честотата, с която пациентите прилагат дадени 

стратегии , когато болката достига средни до високи равнища на интензивност (Brown et 

al. 1987). Тази скала съдържа вътрешно стабилни две скали: Активен копинг и пасивен 

копинг.  

Статистически анализи  

 Статистическите анализи бяха извършени с SPSS за Windows. Бяха изчислени 

дескриптивните показатели. Освен това беше изчислен корелационен коефициент на  

Pearson с цел да бъде оценена степента на свързаност между променливите, включени в 

изследването. Беше приложен многофакторен регресионен анализ, за да бъде установено 

влиянието на демографските фактори, клиничните и психологични променливи върху 

болката. (Arbuck, 1997) 

Резултати  

Дескриптивна статистика 

  В Табл. 1 са показани данните за психологическите променливи и променливите, 

свързани с оценка на болката. Показателите по всички основни променливи са подобни на 

тези при пациенти с други видове хронична болка. Двете главни измервания на болката – 



продължителност на болката при ревматоиден артрит и интензивност корелират значимо 

помежду си (r = 0.76). С цел да не бъдат натоварени излишно статистическите анализи в 

настоящото изложение ще бъде коментирана само интензивността на болката. 

Измерванията на болката корелират значимо и с пасивния копинг стил
 
(r = 0.61, P < 0.01), 

с физическата безпомощност (r = 0.49, P < 0.01), депресията (r = 0.48, P <
 
0.01) и 

безпомощността (r = 0.39, P < 0.01).
 
 

Табл. 1. Данни от дескриптивните статистически анализи на психологичните 

променливи и характеристиките на болката при изследваните 86 пациенти с ревматоиден 

артрит 

Променливи 

С

редна 

 

S

.D. 

 

Cron

bach's 

alpha 

 

Ме

диана 

 

Мин

имум 

 

Макс

имум 

 

ранж

иране 

 

Болка        

   Продължите

лност (години) 

1

2.02 

8

.7 

 10.

00 

0.50 45.00  

   Интензивно

ст (VAS) 

4.

26 

2

.5 

 3.8

0 

0.00 10.00 0–10 

   Физическо 

безсилие 

0.

82 

0

.5 

0.93 0.7

0 

0.00 2.60 0–3 

Психологичн

и 

       

   депресия 2.

06 

1

.2 

0.90 2.0

0 

0.00 6.00 0–10 

безпомощност 3

3.99 

4

.5 

0.67 34.

00 

21.0

0 

44.00 15–

60 



   Активен 

копинг 

2

2.19 

4

.7 

0.73 23.

00 

9.00 31.00 7–35 

   Пасивен 

копинг 

2

6.44 

8

.6 

0.89 26.

00 

11.0

0 

52.00 11–

55 

 

 Предиктори на болката 

 С цел да бъдат установени факторите, които водят до вариации в болката, 

независимите променливи бяха подложени на многофакторен регресионен анализ като 

бяха групирани в следните концептуални блокове: (i) демографски променливи; (ii) 

променливи, свързани с оценка на болката (iii), психологични променливи. Този ред се 

базира на теоретичната позиция, че ревматоидният артрит е първо физическо състояние, 

което има допълнителни психологични аспекти. Редица променливи бяха извадени от 

блоковете,поради това, че нямат значимо влияние върху болката. Накрая, в резултат от 

многофакторния регресионен анализ като значими предиктори на болката бяха изведени 

само физическото безсилие (t = 2.134, P =
 
0.035) и пасивния копинг стил (t = 3.546, P = 

0.001), които се оказа, че причиняват повече от 40% от промените в болката.
 
 

 Изследването на директните и индиректните ефекти показва, че приносът на 

индиректните фактори като пасивен копинг върху болката и депресията  (r
2
 = 0.19 и 

съответно 0.21) бяха подобни по големина на влиянието на физическото безсилие върху 

двете зависими променливи (r
2
 = 0.22 и съответно 0.20).

  
Безпомощността има много малък 

принос към индиректния ефект на физическото безсилие върху болката и депресията (r
2 

= 

0.078 и съответно 0.085,). Тези резултати показват, че пасивният копинг е по-надеждният 

предиктор на болката и депресията в сравнение с безпомощността.  Безпомощността може 

да се интерпретира като медиатор между физическото безсилие и пасивния копинг, 

доколкото пасивният копинг посредничи между физическото безсилие и болката (и 

депресията).   

Обсъждане 

 Настоящото изследване на пациенти с ревматоиден артрит проучва взаимовръзката 

между стратегиите за справяне и болката, както и влиянието на демографски, клинични и 



психологични променливи върху тази взаимовръзка. По реда на значимост на коефициента 

на корелация беше установено, че най-силно изразена връзка с болката имат пасивния 

копинг, физическото безсилие, депресията и безпомощността. Този резултат съответства 

на данните от редица изследвания, според които по-силната болка води до по-честото 

използване на пасивни копинг-стратегии, с по-изразено физическо безсилие, депресия и 

безпомощност (Parker et al. 1988, Brown et al. 1987, Peck et al. 1989).
 
Физическото безсилие 

и пасивният копинг се оказаха единствените значими предиктори на болката. Физическото 

безсилие е резултат от съществуващ болестен процес и е пряко свързано с болката  (Peck et 

al. 1989).
 
 

В настоящото изследване депресията се изявява като резултативна променлива, 

независима от болката. Този неочакван резултат е в противоречие с общоприетото 

виждане, че депресията и болката са свързани в причинно-следствена връзка (Parker et al. 

1995). Нещо повече, влиянието на физическото безсилие, както директно, така и 

индиректно чрез ефекта му върху психологическите променливи (безпомощност и пасивен 

копинг) върху депресията е подобно по сила на влиянието му върху болката. Тези 

резултати насочват към извода, че депресията е така съществена като резултат от 

заболяването както и болката. 
 
 

Ролята на безпомощността като медиатор между физическото безсилие и 

резултативните променливи в това изследване предлага подкрепа на съществуващите 

изследвания (Smith et al. 1990) доколкото тя се явява значим предиктор само в случаите, 

когато се комбинира с пасивния копинг стил.   

В настоящото изследване пасивният копинг се явява основен психологичен 

предиктор както на болката, така и на депресията, а така също и медиатор на влиянието на 

физическото безсилие върху болка и депресия. Изглежда той има по-съществена роля по 

отношение на болката отколкото безпомощността и депресията. 
 
 Пасивният копинг се 

състои от стратегии като отпращане на молитви, преустановяване на социалната активност 

на индивида и прекомерно разчитане на медицината за освобождаването от болката. 

Всички тези стратегии са типични, когато индивидът не чувства контрол върху 

собственото си състояние.  Бивайки такъв, пацивният копинг се смята за маладаптивен и 

вреден по отношение на терапевтичните резултати при пациенти с ревматоиден артрит. В 



този смисъл на пасивният копинг може да се гледа като на стратегия, която не води до 

успешно справяне с болестта.  

Факторите, които могат да повлияят върху степента на маладаптивност на пасивния 

копинг са тежестта на заболяването, същността на ревматоидната болка, степента на 

физическо безсилие при дадения пациент и терапевтичната програма. Ревматоидният 

артрит е непредвидим, защото при него се срещат внезапно появяващи се болкови атаки и 

пациентите наистина не могат да контролират болестта си. Лечението на ревматоидния 

артрит е предимно фармакологично. Следователно е напълно естествено пациентите да 

разчитат на външни ресурси като лекарства и здравни професионалисти, вместо на своите 

собствени вътрешни ресурси. Например, лекарите често препоръчват на пациентите си 

почивка, когато болката е силна.
   

В тази връзка е много вероятно пациентите да 

генерализират този съвет и да започнат да избягват физическа активност дори и в случаи, 

които нямат отношение към интензивността на болката.  По тази причина някои пасивни 

копинг стратегии могат да се интерпретират и като белег на сътрудничество в терапията. 

Накрая увеличаващото се физическо безсилие само по себе си може да направи индивида 

по-малко способен да използва активни копинг стратегии, които по своята същност 

изискват повече усилия.   

Изводи 

1.Резултатите от настоящото изследване потвърждават наличието на значима връзка 

между пасивния копинг стил и болката.  

2.Депресията е до голяма степен независим и така съществен  резултат от хроничното 

заболяване както и болката. 
 
 

3.От гледна точка на ефекта на пасивния копинг върху соматичните и психологични 

аспекти на ревматоидния артрит понататъшните изследвания в тази област би било 

основателно да се насочат към анализ на това кои специфични копинг стратегии са 

маладаптивни и кои - не.  
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ЛАТЕРАЛИЗИРАНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНЕМНАТА ПЕРЦЕПЦИЯ 

ПРИ ДЕЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

И. Асенова, В. Боянова 

 

Резюме 

Статията представя резултатите от сравнително изследване на статуса на функционалната асиметрия на мозъка 

за дихотична фонемна перцепция при деца с интелектуална недостатъчност и нормално развиващи се деца. 

Получените данни свидетелстват за атипичен патерн на церебралната доминантност за речева перцепция и изявен 

перцептивен дефицит при групата с интелектуална недостатъчност. 

 

Summary  

This article presents the data of a comparative research on the status of functional asymmetry of the brain for dichotic 

phonemic perception in children with mental retardation and normal children. The data received presents an atypical pattern of 

cerebral dominance of speech perception and salient perceptive deficit for mental retarded group. 

 

Въведение  

Хемисферната асиметрия и взаимодействие при осъществяването на висшите психични 

функции е неделима част от тяхната мозъчна организация. От филогенетична переспектива 

латерализацията на коровите функции, т.е. асиметричното им представяне в лява и дясна 

хемисфера, е етап от еволюционното развитие на човешкия мозък, за която се предполага, че не 

само е позволила по-ефикасното оползотворяване на кортикалното пространство, но е допринесла 

и за увеличаването на процесуалния капацитет на мозъка. В онтогенетичен план латерализацията 

е част от морфологичното и функционално съзряване на мозъка на индивида, като се счита, че с 



установяването на хемисферната асиметрия завършва формирането на структурно-

функционалната мозъчна организация. 

Понастоящем широк прием намира схващането, че патернът на функционалните хемисферни 

асиметрии, особено касаещите мануалните функции и езиковите и речеви функции, е генетично 

детерминиран, но може да бъде повлиян, и дори видоизменен под въздействието на средови или 

патологични фактори. Изследвания и клинични наблюдения показват, че различните 

социокултурни въздействия са не само необходими за формирането и поетапното развитие на 

отделните мозъчни структури и на реализираните от тях функции, но и за латерализацията на 

последните. Количествените и качествени аспекти на речта на околните на детето (по Springer & 

Deutsch, 1990), усвояването и усъвършенстването на използването на писмените езикови кодове 

(Асенова, 2004; Travaras. & Phocas, 1993), спецификата на упражняваната професия (Морозов и 

съавт., 1988; Messerli et. al., 1995), активната спортна дейност (Брагина, Доброхотова, 1981; 

Mikheev et. al., 2002) и други, са параметри, свързани с хемисферните асиметрии в моторните, 

сензорните и когнитивните функции, но най-вече с тези, отнасящи се до езика и речта. 

Относно ролята на патологичните фактори във формирането на хемисферните асиметрии – 

тезата, че ранните мозъчни увреждания могат да доведат до промяна на естествения генетично 

зададен патерн на латерализация, намира подкрепа от една страна от данните за завишен процент 

на леворъки и амбидекстри в популациите на страдащите от епилепсия, на децата с учебна 

неуспеваемост, на лицата с интелектуална недостатъчност и други (Bakan et. al., 1973; Bishop, 

1990; Howard & Brown, 1970), а от друга – от клиничните данни от тестуване с амитал-натрий, 

указващи, че при по-голяма част от леворъките болни, с признаци на ранни лявохемисферни 

увреждания, речевите зони са локализирани в дясна хемисфера, а при леворъките без съответната 

симптоматика тези зони са локализирани в лява хемисфера (Springer & Deutsch, 1990). 

Логично е, паралелно с натрупването на доказателства за фундаменталното значение на 

хемисферните асиметрии и взаимодействия в реализацията на коровата дейност, да се породи 

предположението, че техния атипичен патерн може да стане причина за формиране на атипичен 

патерн на психично или когнитивно функциониране, и в частност – за дефицити в реализацията на 

някои психични функции. 

За първи път хипотезата, че дефектната или недостатъчна латерализация на хемисферните 

функции може да е причина за появата на някакъв когнитивен или поведенчески дефицит е 

изказана от Orton, а много скоро след това и от Travis (1928-1931). Въз основа на дългогодишни 



собствени наблюдения и проучвания Orton заключава, че невъзможността за научаване и 

автоматизиране на четенето може да се дължи на недостатъчна хемисферна доминантност, а 

Travis – че в някои случаи заекването може да е обусловено от конкуренцията между 

церебралните хемисфери при управлението на речта (по Асенова, 2004).  

Идеята, че нарушената хемисферна латерализация може да играе ролята на 

етиопатогенетичен фактор в генезиса на други речеви и психични нарушения, се превръща в 

отправна точка на целенасочени и системни проучвания на статуса на анатомичната и 

функционална хемисферна асиметрия при индивиди с различни форми на речева и психична 

патология, които продължават и днес. 

Натрупаните към момента данни, както чрез използването на визуализиращи мозъчния 

субстрат и мозъчната дейност техники (ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография и 

др.), така и чрез латерализирани поведенчески изследвания (дихотични и тахистоскопични 

тестувания), макар и нееднозначни указват за атипичен патерн на хемисферна асиметрия 

(анатомична и функционална) за езиковите и речеви функции при част от страдащите от следните 

видове развитийна речева патология: заекване на развитието (Асенова, 1997; Blood, 1985; 

Cimmorell-Strong et. al., 1983), дислексия на развитието (Асенова, 2004; Asbjornsen,  et. al., 2004; 

Hygdahl, et.al., 1998), полиморфна дислалия (Калонкина, Боянова, 2006; Sommers et. al., 1976), 

дисфазия на развитието (Cohen, Riccio & Hynd, 1999; Herbert et. al., 2005; Pettit & Helms, 1979), 

обучителни трудности (за подробности и метаанализ – Collins et. al., 2003). При всички тях е 

налице слаба лявохемисферна (до липсваща) или дяснохемисферна латерализация на 

изследваните процеси. Въпреки липсата на единно мнение относно природата и механизмите на 

формиране на регистрираните отклонения, като доминиращо се налага заключението, че те са със 

съществен принос в появата и/или персистирането на конкретния езиков/речев дефицит. 

В специализираната литература се привеждат данни за отклоняващ се от нормата патерн на 

анатомичните и/или функционалните хемисферни асиметрии за езиковите функции и при 

страдащи от шизофрения (Green, Hugdahl & Mitchell, 1994; Niznikiewics, Kubicki & Shenton, 2003), 

аутизъм (Herbert et. al., 2005) и интелектуална недостатъчност. По отношение на интелектуалната 

недостатъчност, изследвания на хемисферните асиметрии се провеждат главно със субекти, 

страдащи от синдрома на Даун. Чрез дихотичната парадигма са получени резултати, 

свидетелстващи за липса на хемисферно преимущество за речева перцепция (Sommer & Starkey, 



1977; Tannock et. al., 1984; Welsh, Elliott, & Simon, 2003) или атипично дяснохемисферно 

преимущество (Elliott & Weeks, 1993; Hartley, 1985; Zekulin-Hartley, 1981). 

Макар това да са первазивни разстройства на развитието, при които се засягат почти всички 

сфери на психична и поведенческа активност, при всички тях е налице дефицит в развитието на 

езиковите функции. По тази причина, макар значението на атипичните хемисферни асиметрии, 

наблюдавани при индивиди с различни форми на невроразвитийна патология да е неясно, едно от 

доминиращите предположения е, че те може да са свързани с аномалното развитие на езиковите и 

речеви функции, като съществуването им предполага потенциална индиректна връзка между 

причините за появата на развитийните неврологично базирани когнитивни дефицити и 

нарушенията в мозъчното развитие, неотменна част от което е асиметричното развитие на 

церебралната кора (Edgar et. al., 2006; Sun, Christopher & Walsh, 2006). 

Научният ни интерес към проблема за връзката „хемисферна латерализация – развитийна 

речева патология‖, и по конкретно – заекване, дислексия, полиморфна дислалия, е дългогодишен 

(за подробности виж Асенова, 2004). За първи път провеждаме собствено проучване на този 

проблем при деца с интелектуална недостатъчност. То бе инспирирано от няколко публикувани в 

специализираната литература съобщения за изследвания чрез дихотични речеви тестове на 

страдащи от синдрома на Даун, установили липса на хемисферно преимущество или атипично 

дяснохемисферно преимущество при преобладаващата част от тях (Welsh, Elliott & Simon, 2003).  

Провеждането на подобни изследвания със субекти с интелектуална недостатъчност, които обаче 

не страдат от синдрома на Даун, явно са рядкост. Всъщност, в достъпната ни литература се 

натъкнахме на едно единствено съобщение за проведено дихотично вербално тестуване на деца с 

интелектуална недостатъчност, чиято етиология не се упоменава, резултатите от което 

установяват нормална хемисферна асиметрия, но изявен перцептивен дефицит (Jones. & Spreen, 

1987). Именно това ни насочи към изследването на точно такава извадка – субекти с 

интелектуална недостатъчност, които обаче не страдат от синдрома на Даун. Резултатите от 

дихотичното фонемно слушане на експерименталната група бяха сравнени с тези на контролна 

група, съставена от деца с нормална интелигентност. Въз основа на литературните данни от 

проведени по-рано подобни проучвания предположихме, че групата на децата с интелектуална 

недостатъчност ще демонстрира атипичен патерн на хемисферна асиметрия за дихотична фонемна 

перцепция, вероятно по посока на липса на хемисферна асиметрия или наличие на 

дяснохемисферно преимущество. 



 

Субекти 

Експерименталната група бе съставена от 28 деца с лека степен на интелектуална 

недостатъчност, 11 момичета и 17 момчета, всички десноръки, ученици в начален курс на 

помощно училище (от ПУ ―Отец Паисий‖ гр. Благоевград и от ІІ ПУ ―Петко Р. Славейков‖ гр. 

София) – завършили първи клас или ученици във втори, трети или четвърти клас. Средната 

възраст на групата е 10г. 7м. Шест деца са от цигански произход. 

Ръкостта, възрастта, половата и етническата принадлежност са фактори, експериментално 

доказани като влияещи върху проявлението на хемисферните асиметрии в езиковите и речеви 

функции. По тази причина, подборът на децата, съставляващи контролната група в настоящото 

проучване, бе строго съобразен с тези показатели. 

И така, в качеството на контролна група са изследвани 28 деца, учащи се в начален курс на 

масово училище (от НУ ―Св. Климент Охридски‖ гр. Кюстендил, V СОУ гр. Благоевград и 63 

СОУ ―Христо Ботев‖ ,гр. София), напълно изравнени с експерименталната група по възраст, пол, 

етническа принадлежност и ръкост – 11 момичета и 17 момчета, от които 6 деца от цигански 

произход, всички десноръки, при средна възраст на групата 9г. 11м. 

Контролите от цигански произход са подбрани въз основа на данните от първоначално 

проведен скрининг, при който от класните ръководители бе изискано да посочат онези деца от 

този етнос, които редовно посещават учебните занятия и демонстрират добра академична 

успеваемост. 

По данни на родителите, за децата от контролната група, и по данни от училищния логопед и 

класният ръководител, за децата от експерименталната група, всички участвали в проучването са 

с нормален слух и с водеща дясна ръка по рождение. 

 

Методи 

Проучването е проведено чрез метода на дихотичното слушане. Това е неинвазивна техника, 

с широко приложение в изследванията на латерализацията на речевите функции при различни 

форми на развитийна патология. 

Използван е класическият дихотичен тест за изследване на функционалната хемисферна 

асиметрия за фонемна перцепция. Тестът е съставен от 36 дихотични двойки срички със структура 

―съгласен-гласен‖, като съгласният е от групата на преградните (п, б, т, д, к, г), а гласният винаги 



е ―А‖. Тестът се прослушва двукратно като при второто прослушване се сменят местата на 

слушалките. Това се прави с цел нивелиране на евентуални различия между двата канала, 

породени от несъвършенство на техническото изпълнение на тестовете (тази манипулация, т.е. 

повторното прослушване е от задължителните условия за обективност на изследването). Второто 

прослушване на теста се провежда 24 часа след първото – това е интервала от време, който се 

посочва като оптимален в специализираната литература (Морозов и съавт., 1988). Подаването на 

всяка дихотична двойка се предхожда от инструкция ―внимание‖, подавана монаурално в 

подходящо случаен характер (т.е. по равен брой пъти на дясно и ляво ухо) като целта е да се 

ограничи влиянието на евентуалната стратегия на индивида при даване на отговорите. След 

чуването на стимулните двойки следва бинаурално подадена команда ―пиши‖ и 15s пауза, по 

време на която става възпроизвеждането на чутото. Предвид спецификата на изследвания 

контингент в този експеримент възпроизвеждането е устно – детето казва чутите срички/сричка, а 

експериментатора ги записва.Преди прослушването на дихотичния тест на всяко дете поотделно 

се обяснява в какво се състои задачата, какво ще чува и какво трябва да прави, след което се прави 

тренировъчно прослушване с материал, различен от този, включен в експерименталния 

тест.Анализът на данните от дихотичния тест е направен по трите основни показателя на 

функционалната асиметрия на мозъка за речеперцепция: 

 Процентно представяне на типа хемисферно 

преимущество за фонемна прецепция – лявохемисферно, дяснохемисферно преимущество или 

липса на хемисферно преимущество; 

 Коефициент на асиметрия (Кас) – отразява 

интерауралната разлика при дихотична перцептивна обработка. Изчислява се на всяко дете 

индивидуално по общоприета формула и представлява процентен израз на частното на разликата 

и сумата на правилно перцепираните стимули на дясно и ляво ухо; 

 Перцептивна ефективност – този показател отчита 

процента на правилно възприетите на дясно ухо, на ляво ухо и средно общо срички. 

Дихотичният тест е съставен и апробиран от И. Асенова (1997), а технически изпълнен в 

Българско национално радио от инж. Д. Василев и професионалния диктор Огнян Симеонов. 

Дихотичното тестуване на участниците в настоящия експеримент е проведено в часовете на 

сутрешен физиологичен максимум – от 10 до 12 часа. 



Статистическата обработка на емпиричните данни е направена с помощта на алтернативния 

и вариационен анализ. 

 

Резултати  

Сравнителният анализ на резултатите от дихотичния тест открива явни и съществени 

различия между изследваните групи по отношение статуса на хемисферната асиметрия за 

фонемна прецептивна преработка. 

По първия основен показател на функционалната асиметрия на мозъка – тип хемисферно 

преимущество, се установи, че докато преобладаващото болшинство от контролите – 75,00%, 

демонстрират типичния лявохемисферен тип доминиране за фонемна перцепция, от групата на 

децата с интелектуална недостатъчност този тип доминиране демонстрират само половината – 

53,57% (t=1.72, р>0.05). При останалата част от експерименталната група (в проценти 46,43%), и 

при 21,43% от контролната  група е отчетено дяснохемисферно доминиране, като разликата е 

голяма и съществена (t=2.05, р<0.05). Липса на хемисферно преимущество за дихотична фонемна 

перцепция показа само едно дете (3,57%) от контролите (t=1.02, р>0.05). 

Сравняването на резултатите по втория основен показател на функционалната асиметрия на 

мозъка за дихотично слушане – коефициента на асиметрия, също открива съществени 

междугрупови различия: средният коефициент на асиметрия на контролната група е Кас = +9,23%, 

а този на експерименталната група – Кас = – 4,08%. Средните за групите коефициенти на 

асиметрия са не само различни по стойност, но и по знак, което показва, че докато като цяла група 

контролите демонстрират нормално по степен на изразеност лявохемисферно преимущество, то 

децата с интелектуална недостатъчност демонстрират слабо изразено дяснохемисферно 

преимущество. Разликата е  явна и със статистическа значимост (t=2.00, р<0.05).  

Тъй като при изчисляване на среден за дадена група коефициент на асиметрия се взема под 

внимание знакът на формиращите го индивидуални коефициенти, неговата величина до голяма 

степен зависи от съотношението на положителните и отрицателните индивидуални коефициенти. 

Затова, предвид установените значими междугрупови различия в процентното представяне на 

случаите с различен тип хемисферно доминиране, с цел оценяване на реалната степен на 

изразеност на хемисферната асиметрия за фонемна перцепция, независимо от нейния тип (ляво- 

или дяснохемисферна), бяха изчислени абсолютните средни стойности на коефициента на 

асиметрия на контролната група и на групата с интелектуална недостатъчност. Различията между 



групите по този показател са големи, близки до равнището на статистическа значимост, и 

показват тенденцията за по-слаба изразеност на функционалната хемисферна асиметрия при 

експерименталната група: контролна група – срКас = 16,18%; експериментална група – срКас = 

11,06% (t=1.97, р>0.05). 

Изключително големи, въпреки малобройността на сравняваните групи, са различията в 

резултатите, касаещи перцептивната ефективност, отчетена чрез средния процент на вярно 

възпроизведените срички, както общо на двете уши, така и само на тези, подадени на ляво ухо и 

съответно – на дясно ухо (таблица № 1). 

 

 

Таблица  №1. Среден процент на вярно възпроизведените срички по групи 

 

                                                   на дясно ухо              на ляво ухо                  средно общо 

                                                       М+SD                         М+SD                           М+SD 

Експериментална група           25.37+10.41                28.19+9.86                   26.78+8.27 

Контролна група                       50.83+8.12                 41.71+9.04                   46.27+8.66 

t  (р)                                         10.22 (р<0.001)           5.34 (р<0.001)             8.62 (р<0.001) 

 

Забележка: Цифрите означават средните величини на правилно възпроизведените срички (в %) по отношение 

на всички подадени (М), и величините на доверителните интервали (SD) при равнище на значимост 0,95. 

 

 

Децата с интелектуална недостатъчност възприемат много по-лошо в сравнение с 

контролите дихотично слушаните фонеми, независимо от това на кое ухо са подадени. Отчетената 

междугрупова разлика е с високо ниво на статистическа значимост. Прави впечатление обаче, че 

перцепцията на сричките, подавани на дясно ухо, т.е. адресирани към лява хемисфера, е много по-

неефективна от тази на . 

Много важна емпирична находка в настоящото изследване е констатираното екстремно 

пренебрегване на едното ухо в условията на дихотично слушане от децата с интелектуална 

недостатъчност – феномен, който бе отчетен при 89.29% от групата им и само при едно дете, т.е. 

при 3.57% от контролите. Същността му се заключава в абсолютната невъзможност да се опознаят 



и двете дихотично подадени срички – децата възпроизвеждаха само една сричка (правилно или 

неправилно) като категорично заявяваха, че не чуват две срички, или че чуват една и съща сричка 

и в двете уши. 

 

Дискусия  

 

Настоящото изследване имаше за цел да проучи статуса на хемисферната латералност за 

дихотична фонемна перцепция при деца с интелектуална недостатъчност – ученици в начален 

курс на помощно училище, като данните им бъдат сравнени с тези на контролна група от 

нормално развиващи се деца на същата възраст. 

Съгласно получените резултати само половината от децата с интелектуална недостатъчност 

демонстрират типичното за нормалната популация лявохемисферно преимущество. Останалата 

половина демонстрира атипичното за този вид перцептивна обработка дяснохемисферно 

преимущество. Съществено важно е, че степента на хемисферната асиметрия, независимо от 

нейния тип (т.е. дали е лява или дясна) е по-слабо изразена, отколкото в контролната група. Що се 

касае до перцептивната ефективност в условията на дихотично слушане, то тя критично 

редуцирана при всички изследвани от нас деца с интелектуална недостатъчност. От значение е и 

факта, че при преобладаващата част от тях се проявява ефект на пълно пренебрегване на едното 

ухо в условията на дихотично слушане. Цялостният анализ на така получените резултати 

позволява обобщението, че за изследваната извадка с интелектуална недостатъчност е характерен 

отклоняващ се от нормата патерн на хемисферната асиметрия и взаимодействие при речева 

перцепция, съпътстван от изявен перцептивен дефицит.  

Важно е да отбележим, че към момента, проучванията на функционалните хемисферни 

асиметрии при интелектуална недостатъчност се провеждат основно със страдащи от синдрома на 

Даун като данните, натрупани от изследвания, използвали дихотичната парадигма, категорично 

свидетелстват  за атипична хемисферна асиметрия за речева перцепция при тези субекти. 

Предвид общоприетото дефиниране на интелектуалната недостатъчност не е изненадващо, 

че откриваме същия патерн на резултатите и в нашето изследване на субекти с интелектуална 

недостатъчност, които обаче не страдат от синдрома на Даун. Американската Асоциация за 

Ментална Ретардация (1992) определя интелектуалната недостатъчност (това е приетият у нас 

термин, който е еквивалент на термина ментална ретардация, използван в западните страни) като 



под средната интелектуална функция и ограничения в адаптивните умения, дължащи се на широк 

спектър от етиологии, причиняващи структурни изменения в строежа на централната нервна 

система (по Schaefer & Bodensteiner., 1999). Съществено е, че тези структурни изменения могат да 

варират от видими, лесно различими големи мозъчни малформации, до слаби субмикроскопични 

дефекти в междуневронното свързване, които да не могат да бъдат регистрирани дори и чрез 

хистопатологично изследване след смъртта (за подробности – Schaefer & Bodensteiner, 1999). 

Именно не голямата възможност приживе точно да се дефинира етиологията на интелектуалната 

недостатъчност на конкретен субект, обуславя „интуитивното знание‖, че субектът с 

интелектуална недостатъчност има „нещо различно‖ в структурата и организацията на 

централната нервна система. 

Отчитайки гореизложеното, пълното съгласуване на нашите данни, получени за деца с 

интелектуална недостатъчност, но нестрадащи от синдром на Даун, с литературните данни, 

получени за страдащи от синдром на Даун, позволяват две предположения: първо, че атипичната 

латерализация на речевата перцепция и дефицитите в перцептивната обработка са присъщи на 

субектите с интелектуална недостатъчност, независимо от нейната етиология, и второ – че 

съществува индиректна връзка между причините за интелектуалната недостатъчност и 

асиметричното (структурно и функционално) развитие на церебралния кортекс. 

Предложени са две основни хипотези за обяснение на атипичните асиметрии при субектите 

със синдрома на Даун. Съгласно първата – издигната от Hartley (Hartley, 1985), която е емпирично 

по-слабо подкрепена, при субектите със синдром на Даун е налице обърната (огледална) 

церебрална асиметрия, т.е. типично лявохемисферните функции се обслужват от дясна хемисфера, 

а типично дяснохемисферните – съответно от лява хемисфера. Втората, по-популярната хипотеза, 

предложена от Elliott и съавтори. (Elliott et. al., 1987), постулира съществуването на уникален 

патерн на церебралната функционална организация при тези субекти, а именно дяснохемисферна 

локализация на речевата перцепция и лявохемисферна локализация на речевата експресия. Силна 

подкрепа на втората хипотеза осигуряват изследвания, установили, че противоположната 

хемисферна специализация за речева перцепция при страдащи от синдрома на Даун се проявява 

паралелно с по-типична церебрална доминантност за други активности: например, 

дяснохемисферна специализация за пространствена перцепция, лявохемисферна доминантност за 

организирането и контрола на серийни движения с ръцете и за речевите движения (Elliott, et. al., 

1994). Базирайки се на невропсихологичния дисконекционен модел, предложен от Geschwind 



(Geschwind, 1965), Elliott et. al. интерпретират тези данни като свидетелстващи, че някои от 

трудностите в специфичната информационна обработка, изпитвани от субектите със синдром на 

Даун може да се дължат на функционалната дисконекция на церебралните зони, отговорни за 

рецептивната реч от тези, отговорни за организирането и контрола на речевите движения (Elliott 

et.al., 1987; Elliott. & Weeks, 1993). 

В настоящото проучване бе изследван само статуса на латерализацията на фонемната 

перцепция и от тази гледна точка резултатите ни се съгласуват и с двете хипотези. Но анализът на 

данните от дихотичното слушане в контекста на данните за ръкостта, а именно всички изследвани 

са десноръки, което предполага лявохемисферен моторен контрол, включително и по отношение 

на речевата експресия, както и отчитането на съществената находка за проявата на ефект на 

екстремно пренебрегване на едното ухо в условията на дихотично слушане при преобладаващата 

част от изследваните с интелектуална недостатъчност, по-скоро подкрепят хипотезата на Elliott et. 

al. и добре се вписват в рамките на дисконекционния модел на Geschwind (Geschwind, 1965). 

Нашите данни позволяват предположението, че при децата с интелектуална недостатъчност 

поради ранни мозъчни увреди, довели до отклонения в морфологичното и функционално 

съзряване на церебралните хемисфери и/или свързващите ги комисури,протича недостатъчна или 

атипична латерализация на езиковите функции със забавено или атипично развитие на 

билатералната интеграция. Дефицитът във функциите на церебралните хемисфери и 

невъзможността за тоталното им интегриране обуславят слабата ефективност на фонемната 

перцептивна преработка.  

В заключение ще посочим, че натрупването на достатъчно количество данни за редуцирана 

или обратна анатомична и/или функционална хемисферна асиметрия, специално свързана с 

езиковите функции, при представители на различни групи с развитийна патология, а именно –  

шизофрения, дислексия, заекване, дисфазия, полиморфна дислалия (изразени артикулаторни 

нарушения), обучителни трудности, аутизъм, интелектуална недостатъчност, логично насочва 

вниманието към търсенето на обяснение на този общ споделен феномен. Повечето мнения се 

обединяват около предположението, че атипичните асиметрии са отражение на общ рисков 

фактор, който може да бъде видян при много невроразвитийни условия. Застъпва се становището, 

че този рисков фактор може да бъде най-добре разбран в контекста на теорията за развитийната 

нестабилност. Разработена от Yeo et. al. (1999) тази теория предлага двуфакторен модел за 

етиологията на невроразвитийните нарушения. Неин основен постулат е, че развитийната 



нестабилност е генетично обусловена базисна, споделена (т.е. характерна за всички тези субекти) 

уязвимост за недостатъчно точна експресия на специфичния за човешкия вид модел за развитие на 

структурните и функционални мозъчни асиметрии, а допълнителни специфични (уникални) 

етиологични фактори водят до проявата на специфичните симптоми на всеки конкретен вид 

развитийна патология (Yeo et. al., 1999). 

Предвид високата оценка, която тази теория получава относно потенциала си да обясни 

споделените характеристики на горепосочените развитийни нарушения, каквито са атипичните 

анатомични и функционални асиметрии и нарушението на езиковите и/или речеви функции, 

задълбочените и системни проучвания в тази посока са не само желателни, но и твърде 

обещаващи по отношение разгадаването на все още недостатъчно ясните етиопатогенетични 

механизми на различните форми на развитийна патология, и в частност – на ролята на атипичното 

асиметрично развитие на церебралния кортекс в техния генезис. 
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МЛАДИ АВТОРИ 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 

РЕНИ ВЕЛЧЕВА 

 

В статията се разглежда как процесът на глобализация влияе на организационното 

развитие. Описват се ролите, възможностите и заплахите в процеса на глобализация и се 

анализира връзката му с организационното развитие. Разгледани са мрежовите и 

транснационалните корпорации в процеса на глобализация, както и перспективите на 

организационното развитие в условията на глобализация – влиянието й върху структурата, 

управлението на организациите, както и върху практиката на организационния консултант. 

Прави се сравнение между традиционното и съвременното организационно развитие.  

 

The paper is dedicated how the process of globalization influences of organizational development. It 

describes the roles, possibilities and threats of the process of globalization and analyzes the relation 

between globalization and organizational development.  The paper presents networks and transnational 

corporations in the process of globalization and perspectives of organizational development under the 

circumstances of globalization – its influence over the structure and management of organizations and the 

practice of OD consultants. A comparison was made between traditional and postmodern organizational 

development.  

 

Промяната в света, в организациите се случва непрекъснато. В организациите тя 

много често е свързана със съкращения, сливания, прехвърляния, реорганизация и поява на 

нови приоритети. Единственото постоянно нещо е промяната и тя има все по-голямо 

влияние не само върху организационния живот, но и върху всеки отделен човек, върху 

обществата и света като цяло. По своята същност промяната е процес, а той е движение от 

една начална точка към резултат, подготвящ началото на нов процес, с нови 

характеристики. Процесите в повечето случаи не са докрай предвидими, но все пак се 

движат в рамките на определени параметри. За разбирането и анализирането на тяхното 

развитие е нужно приблизителното им дефиниране, което ще се опитам да отразя тук чрез 

взаимовръзките между глобализацията и организационното развитие. Организационното 

развитие е процесът на подпомагане на организациите да се подготвят за промяната и 



нейното управление. То силно се влияе от много фактори, свързани с вътрешната и с 

външната среда, която поставя организациите пред предизвикателството да се развиват и 

адаптират към тях. В тази статия ще бъдат разгледани по-специално факторите на 

външната среда и тяхното влияние. От външните условия най-важна е глобализацията, 

която влияе върху функционирането и развитието на организациите. Това влияние е 

свързано както с изменения в тяхната структура, с развитието им в мрежови и 

транснационални компании и корпорации, като се окрупняват, трансформират, така и с 

тяхното управление, профила на техните мениджъри и лидери и практиката на 

организационните консултанти.  

Външната среда безспорно е един от основните фактори, които оказват влияние 

върху организационната промяна и развитие. В съвременните организационни теории и 

мениджмънт все повече се налага необходимостта от задълбочен анализ на външната среда 

и въздействащите фактори. Под външна среда /environment/  за организацията се разбира 

съвкупността от фактори и елементи, които й оказват определящо значение, но се намират 

извън нея. В системата от фактори на външната среда, които имат влияние върху 

организациите, се открояват няколко нива на влияние, които най-общо са: 

1-во ниво – фактори на деловата /функционалната/ среда на организацията – 

потребители, партньори, регулаторни органи, конкуренти, профсъюзи; 

2-ро ниво – фактори на общата /генералната/ среда – култура, икономика, общество, 

закони, политика; 

3-то ниво – фактори на глобалната среда – технологична среда, международна среда, 

(Орчаков, 2007).  

Тук по-специално внимание ще отделим на факторите на глобалната среда, които са 

свързани най-общо с развитието на технологиите и международните отношения. Има 

наличие и на особени фактори, определящи стила на взаимодействие на организацията с 

външната среда, които са нейната мисия, стратегия и цели. От една страна, мисията и 

целите се определят от мениджърите, но от друга, целите на организацията отразяват 

обективния смисъл на нейното съществуване.  По този начин най-важно е максималното 

съответствие на тази цели, които са формулирани от мениджърите и тези, които са 

зададени от външната среда. С други думи, правилно подбраният стил на взаимодействие 



на организацията с външната среда обуславя нейното успешно развитие, а неправилно 

подбраният стил води до нейното бавно или бързо угасване, отново в зависимост от 

конкретното съчетание на характеристиките на външната среда според дадения момент и 

място.  

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Ако си изберем която и да е индустрия в света, непременно ще открием, че тя е 

изглеждала много по-различно например през 70-те, отколкото през 80-те години на 20-ти 

век. По същия начин индустриите на 80-те години са се променили драстично през 

следващото десетилетие. Например производство на автомобили, въздушен превоз, 

банкиране, агробизнес, телекомуникации, фармацевтика, електроника и т.н. е преминало 

през промени и трансформации, защото успешно са реагирали на промените на външната 

среда, за да се развиват, качеството им се е подобрило и приемат и развиват нови 

технологии, изправят се пред нови конкуренти. Ако индустриите в световен мащаб са се 

променяли и продължават да се променят, то какво остава за компаниите и организациите, 

които са подвластни на всички промени от динамичното развитие на външната среда като 

технологиите, конкуренцията, обществено-политическата обстановка, глобализацията като 

цяло. Именно глобализацията е онзи най-всеобхватен външен фактор, който оказва 

влияние на организационното развитие на много нива, защото тя се случва поради 

множество причини на световно равнище. За „начало‖ на този процес се считат 80-те 

години на 20-ти век, който е белязан от технически открития в компютърните и 

информационните технологии. Още отдавна в историята са познати войните, желанието за 

окрупняване на територии, колонизацията поради борбата за ресурси, от които последва и 

засиленият обмен на стоки, идеи и култура. Когато имаме технология, идея и политики, се 

наблюдава ускоряване на процеса на глобализация. Поради тази причина можем да 

дефинираме, че глобализацията е сгъстяване на време и пространство в отношенията 

между хората чрез развитието на транснационалните капитали и новите технологии.  При 

нея водещи са икономическите отношения, но те имат социално политически отзвук, 

защото глобализацията води до качествени промени на индивидите, групите и социалните 

общности. Глобализацията носи със себе си икономиката на знанието, преразпределението 

на силите на международния пазар, които са свързани с новите технологии, добрия 



мениджмънт, конкуренцията, капиталите, свободната работна ръка и т.н. Ако държавата е 

бедна, може да се наблюдава маргинализиране и изолиране на социални общности, няма 

да може да защити добре човешките права на своите граждани. Държавата помага, ако 

присъства в света чрез големите си национални компании. Транснационалният капитал, 

неправителствените организации /НПО/ и медиите имат функцията на регулатор на този 

процес, но тук няма да разглеждаме точно това. 

Все пак би могло да се твърди, че глобализацията е преди всичко икономически 

феномен, защото глобалното общуване се диктува от принципа за икономично 

изразходване на ограничени ресурси, от стопански интереси, реализира се на пазара и се 

подчинява на принципа на ефективността. Важното в случая е, че международното 

икономическо сътрудничество надхвърля традиционната рамка на междудържавното 

сътрудничество. Развива се глобална икономика и тя може да се разглежда като матрица 

на „глобализацията‖, този феномен на съвременната епоха.‖, (Филева, 2003). 

Глобализацията бележи трансформация на времевото и пространствено измерение на 

нашето съвремие. Факт е, че има радикални промени в обкръжението на човека, фирмите, 

държавите, частните и международните организации. Глобализацията най-широко може да 

бъде дефинирана като процес на социални промени, които се развиват на няколко 

равнища. Процесът на глобализация включва движението на капитала и растеж на 

транснационалните компании, както и миграцията на хора и разпространението на 

информационни и развлекателни продукти. Това е активен процес на многопосочно 

трансгранично сътрудничество, което се движи неравномерно и асиметрично в глобален 

план. Наблюдават се унификация и стандартизация на стоки и услуги, на идеи и 

поведение, на бит и култура, както и съпротиви срещу това. 

В този смисъл глобализацията може да бъде дефинирана като процес (или набор 

от процеси), включващ трансформацията на пространствената организация на социалните 

отношения и пораждането на международни потоци и мрежи от дейности, взаимодействия 

и транзакции, които могат да бъдат разглеждани по техния обхват, интензивност, скорост 

и въздействие при упражняването на някаква власт. Глобализацията се определя още като 

„въвличане на целия свят в открита система от финансово-икономически, обществено-



политически и културни връзки на основата на най-новите комуникационни и 

информационни технологии.‖, (Филева, 2003). 

Неслучайно структурното приспособяване към отварянето на националното 

стопанство е важен фактор, защото само ако е отворено националното стопанство, стоките 

ще имат възможност да се конкурират на регионалните и световните пазари. 

Индустриалните продукти имат сравнително приемущество в състояние на отвореност. В 

случая основна задача на индустриалните организации е да се приспособят към 

очакванията на световните пазари, да се прецени кой е силния сектор, което е 

свързано със структурната реформа и стратегическо планиране на организациите. 

Тук борбата за контрола е между САЩ и ЕС чрез транснационалните компании и 

международните организации, които са свързани с тяхната политическа воля и 

икономически интереси. Един от признаците на глобализацията е случващото се на 

световните пазари – сливанията на компаниите и организирането им в мрежи, чрез 

преструктуриране и окрупняване.  

Глобализация е още термин, който характеризира качествена промяна в други 

области – начин на комуникация, обмен на информационни продукти, ускорен физически 

обмен на стоки; проблеми на международната сигурност - например организирана 

престъпност, търговията с хора, оръжия и наркотици или войните и миграцията на 

милиони хора от Юг към Север. Терминът се използва в много сфери на обществения 

живот и не може да бъде еднозначно дефиниран. По същество представя бързото 

увеличение и сгъстяване на транснационални обществени взаимовръзки, които в 

пространството и времето сближават националните общности. Смисълът на термина – 

случващото се в единия край на света има непосредствено значение за живота на 

индивида, групата или националната общност в другия край на света. За някои групи и 

национални общности този процес носи значителни - резки, радикални промени, които 

предизвикват напрежение и конфликти с транснационално значение. Глобализацията е 

резултат от поведение на транснационалните компании, на участниците в международните 

финансови потоци и световната търговия – и макар глобализацията да не е само 

икономически процес, социално-политическият отзвук е по-скоро следствие. Една от 

движещите сили на процеса на глобализация са интересите, развивани в сферата на 

пазара. Има такива твърдения, че става дума само за увеличение на търговския и 



финансовия обмен, за неговото ускорение, но без това да води до качествени политически 

и икономически промени. Аргумент против такова твърдение е, че глобализацията в 

стопанската сфера води до качествени промени за индивидите, групите и националните 

общности – става дума за преразпределение на сили в международното разделение на 

труда, а това засяга въпроси за работни места, за стандарт на живот, за икономически 

растеж и за конкурентност на нацията. Поради тази причина съществуват възможности и 

заплахи, които са свързани с глобализацията. Възможностите, които тя дава са: 

 новите информационни технологии, подобрената комуникация – дават шансове за 

използване на ―икономиката на знанието‖  и за преодоляване на икономическа 

изостаналост;  

 разпределението на трудовите ресурси става все повече глобален проблем, има 

възможности за развитие на индивидите и добра кариера в големите транснационални 

компании /ТНК/; 

 Новите технологии и добрият мениджмънт, носени от ТНК, дава редица 

възможности на по-изостаналите стопанства; 

 Отворените граници и растящата взаимозависимост на националните стопанства – 

носят демократизация, ―добро управление‖, повече свобода за индивида, по-добре 

защитени права на човека. 

Заплахите от глобализацията са: 

 успоредно с глобализацията протичат процеси на регионализиране и 

фрагментиране. Процесът на глобализация не обхваща всички страни – има асиметрии във 

взаимозависимостта и в участието. Има печелещи и губещи държави. Една част от 

държавите участват, други търсят достъп до участие в процеса на глобализация.  

Интеграцията в структурата на глобалните пазари е по силите на относително малък брой 

от развиващите се страни или процесът е труден и бавен.   

 В рамките на държавите също има печелещи и губещи, държавата на 

благоденствието от 60-те и 80-те години на 20-и век е променена. Заличаването на 

географски граници и национални територии се замества от национално и социално 

диференциране, отграничаване, маргинализиране, изолиране. 



 

Важно е също така да се отбележи, че терминът глобализация е дефиниран по 

различни начини поради различния начин на изписване на думата в Американския и 

Европейския вариант, (Harris, 2002): 

 Глобализацията е процес на универсализация на политиките и пазарите, като прави 

границите по-пропускливи; той разчита на по-голямата независимост на икономиките, на 

политическите системи, на културата и на обществата (Friedman, 1999). 

 Глобализацията се поддържа благодарение на труда и на натрупване на капиталите, 

като се развива и регионалната и глобалната интеграция, което подпомага управленския 

процес в световен мащаб. Това се случва поради взаимодействието на модерната 

технология и теорията за нарастващата консумация (Floyd, 2001). 

 Глобализацията променя нашия свят. Процесът на глобализация осигурява по-висок 

просперитет и по-голяма социална справедливост. Както всички революции, процесът на 

глобализация ще отнеме дълго време докато се реализира изцяло (Turner, 2001). 

Глобализацията на стопанството като процес, характеризиращ нашето съвремие, 

започва от надделялата в началото на 80-те години на миналия век политика на 

неолиберализъм. Тя се провежда активно от развитите държави и става условие за 

съучастие на останалите членки на международната общност на разширяващите се 

процеси на икономическо сътрудничество. С подкрепата на политиците става възможно 

частният капитал да се освободи от националните си граници и да осъществи 

стратегическите цели – осигуряване на нови, големи транснационални пазари. По този 

начин се постигат национални цели като конкурентноспособност на държавата, 

икономическа и политическа мощ в изграждането на отношенията с другите. 

Стратегическите цели на частния капитал съвпадат със стратегическите цели на 

индустриално развитите държави. С тяхното участие и в тяхна полза се развива 

технологичната индустрия в областта на информационните технологии и 

телекомуникациите. Държавите имат достатъчен ресурс, за да инвестират в развитието им 

и да подпомагат глобалната експанзия за националния си частен капитал. В резултат на 

това в края на 20-ти век трансграничният подход на свободното предприемачество  е 

на върха си, за да обвърже в процес на глобализация всички национални стопански 

ресурси за либерализация и интеграция на капиталите. Това се случва на тесен 



географски регион – т.е. относително малък брой държави натрупват растящо национално 

богатство. Това укрепва до 80-те години съществуващите асиметрии в разделението на 

труда и разпределението на богатството между държавите. В този смисъл глобализацията 

не започва отникъде и изведнъж, а качествено новото, което я определя във времето е в 

социално-политическата структура на международното стопанско общуване, в което 

държавите и техните международни организации имат променени позиции, роли и власт. 

Политиката на либерализиране на стопанствата отваря път за приемане на чуждите 

капитали като носители на технологичните промени и по-ефективния мениджмънт в 

развиващите се икономики, но поставя въпроси от политико-икономически и социален 

характер за собствеността, националния доход, за отношения с профсъюзните организации  

и др. 

Стопанските връзки са свързани и с технологичните открития, които ускоряват 

процеса на глобализация. Технологичната революция в комуникациите от последните 

десетилетия на 20-ти век, направиха възможно ускоряването и подобряването на връзките 

в транснационалните компании. Именно новите комуникационни и информационни 

технологии имат важна роля в подобряването на оперативността на капитала, 

утвърждаването в глобален мащаб на общи принципи на организационно поведение, на 

сходна култура на труда и бита, на почти стандартизирани норми в трудовите и властовите 

отношения. Влиянието на глобалните комуникации е голямо и според изследване на The 

Economist, въвеждането им носи на компаниите, (Harris, 2002): 

 намаляване на разходите – например, Интернет позволява на компаниите от 

авиолинии до производители да продават и доставят продукти и услуги срещу по-малко 

разходи; 

 "да догониш е лесно" – някои компании се учат от грешките на онези, които преди 

тях са минали по пътя на въвеждането на глобалните комуникации (например в сферата на 

електронната търговия); 

 конкуренцията се интензифицира – онлайн пазаруването кара конкурентите да 

търсят нови пазарни ниши; 

 по-голяма задоволеност на потребителите – изразява се най-вече в подобряване 

качеството на живот. 



Отношение към развитието на транснационалните компании има съответно 

транснационалният капитал /ТНК/, който има интерес в целия свят да има 

платежоспособни клиенти, хора. Ето защо на ТНК му е нужен мениджмънт в мрежа, но 

да е в близост до себе си, да се движи от центъра към периферията. ТНК има нужда от 

стабилност и отворен пазар. ТНК търси равни, сходни условия на правене на бизнес по 

принципа на най-малкото съпротивление.  

Важно е да се отбележат разликите, които отличават видовете организации във 

връзка с глобализацията и управлението им. Съответно при големите корпорации се 

наблюдава бюрократизация, а малките корпорации полагат повече усилия за гъвкавост и 

адаптация. Въпреки това е неизбежно възникването на глобални елити – международни 

чиновници, глобални туристи, експерти на международни корпорации или такива на 

транснационални корпорации. Наблюдават се противоречия между маси и елити, които са 

едни от предизвикателствата на глобализацията.  

Според разгледаните от Филип Харис предизвикателства и въпроси, свързани с 

глобализацията, има 4 фактора, за които се счита, че са "храна" за развитието на 

глобализацията, (Harris, 2002): 

 1. Пазарният императив оказва влияние върху националните икономики и се 

характеризира със свободни, конвертируеми валути; свободен достъп до банковите услуги 

и т.н.; 

 2. Ресурсният императив – нарастващата взаимна зависимост между нациите и 

техните действия на базата на намаляването на природните ресурси и обработваемата земя 

от една страна и пренаселяването от друга. 

3. Императивът на информационните технологии – напредъкът в сферата на 

глобалните комуникации, науката и технологията допринасят за универсализирането; 

 4. Екологичният императив – глобализацията оказва влияние върху околната среда и 

поради това са необходими мерки за намаляването на негативните последици, а не само и 

единствено експлоатация.  

Освен тези предизвикателства, пред които ни изправя глобализацията, тя има принос 

към разпространението на мултинационалните компании. Още в края на 40-те години 

Уолтър Ристън, председател на First National City Corp, предрича разпространението на 

мултинационалните компании, чиито основни белези са, (Harris, 2002): 



 имат мениджъри от различни националности, които притежават широки гледни 

точки успоредно със стремеж за служене на нуждите и желанията на хората навсякъде по 

света; 

 не отдават значение на раса, пол и вероизповедание като наред с това търсят и 

подкрепят таланта; 

 поддържат една прагматична планетарна перспектива като контрапункт на 

разделянето на света и допълнителното обедняване; 

 преследват дадена мисия като средство за промяна, водеща до увеличаване 

стандарта на живот; 

 промотират по-свободна икономическа и работна среда, която подкрепя обмена на 

идеи и средства за продукция, така че хората по света да могат един ден да споделят и да 

се наслаждават на плодовете на една истинска глобална икономика.  

Несъмнено казаното дотук ни кара да си зададем въпросите кой участва и кой 

движи процеса на глобализация. Все пак отговорите на подобни въпроси не биха могли 

да бъдат еднозначни, но за движещи сили на процеса на глобализация се приема, че това е 

интереса на транснационалните компании /ТНК/, понеже те носят знанието, умението, 

носят блага. ТНК поемат и управляват риска  при натрупването на капитали, което 

означава да си инициативен, да се опитваш да бъдеш богат, без да пречиш на другите. Това 

успяват да го направят само икономически и политически силните, т.е. групата на 

развитите държави, там където са развити технологиите и се произвеждат суровини с ДДС. 

ДДС на даден продукт или стока зависи от вида на продукта или услугата – физическият 

труд добавя по-малко от умствения. При умственият продукт се създава технологичен 

продукт – добавят се знания, уникалност, новост, което значи, че той ще печели повече 

пари в бъдеще. От ДДС се прави Брутният вътрешен продукт на една държава, развитието 

на технологиите води до децентрализиране на бюрократичните структури и прилагането 

на работа в мрежа, което намалява бюрократизацията. Политически силните страни са в 

подкрепа на икономически силните. Илюзията, че всеки може да стане богат, съществува, 

защото ресурсите от производство и продажби са неравномерно разпределени. 

Инвестициите се разменят между богати и богати, при което има асиметрия в процеса на 

глобализация, поради което светът се дели на север и юг. Макар и динамичен процес, при 

глобализацията се наблюдават ползи при асиметричното участие в световното 



стопанство. Тук няма да навлизаме в подробности за това, а по-скоро ще очертаем 

процеса на глобализация, наречен още и глобализиране.  

Терминът глобализиране навлиза в широка употреба през 90-те години. Най-напред 

се използва в икономическата област, за да очертае растящото глобално преплитане на 

стопанствата и по-специално на финансовите пазари. Въпреки своите преимущества и 

недостатъци, за които споменахме, критиците на глобализацията не й остават длъжни. 

Те считат, че тя демонтира социалната държава, развиват се нови заплахи за околната 

среда, изчезва солидарността между народите. Перспективата е, че процесът на 

глобализация не бива да се остави на пазарната стихия. Политиката на националната 

държава е недостатъчна именно заради трансграничния характер на процеса.  Нужно е 

действие отвъд националната държава. Едно от най-големите интелектуални 

предизвикателства днес е проект за демократично институционализиране на процеса на 

глобализация, който да осъществят развитите страни.  

Друг подход, по-близък до организационното развитие, би могъл да бъде 

предложената от Филип Котлър и Джон Касилионе хаотика – мениджмънт и маркетинг 

в епохата на турболентността, (Котлър, Касилионе, 2009). Според известните 

изследователи, именно днес, повече от всякога, в света доминират взаимосвързаността и 

взаимозависиимостта. В резултат на нарастващата взаимосвързаност на глобалната 

икономика и гигантските търговски и информационни потоци, сериозните трусове 

значително зачестяват. Ето защо, съгласно новите условия, промяната се случва 

непрекъснато, може да връхлети внезапно от всяка една посока и да окаже сериозно 

влияние на дейността на всяка организация или компания. В този смисъл именно днес 

бизнес средата е значително по-рискова и несигурна.  

Глобализацията и технологиите са основните два фактора, способствали създаването 

на ново ниво на деликатен баланс в световната икономика. Глобализацията способства 

увеличаващия се внос на ресурси от чужди държави и съответно нарастващия износ на 

продукцията. Технологиите под формата на компютри, интернет и мобилни телефони – 

позволяват информационен пренос със скоростта на светлината. Добрата новина е, че 

разходите падат, но лошата е, че уязвимостта нараства. И все пак в добрите времена на 

глобалната взаимозависимост има и добри ефекти като например аутсорсингът 



/прехвърляне на дейности на външни изпълнители/. Той добива популярност независимо 

от своите противници или привърженици. При неблагоприятни условия глобалната 

взаимозависимост съответно може да предизвика и лоши ефекти и именно тях усещаме в 

моменти на турболентност. Проявлението на това явление ни е познато от природата, 

пораждащо хаос под формата на ураган, торнадо, циклон или цунами. Понякога я 

усещаме, когато сме в самолет и командирът на полета ни прикани да затегнем коланите 

си. Всички тези случаи имат една обща черта – липса на стабилност и предвидимост. В 

тези моменти се чувстваме объркани, раздрусани и смутени от противопоставящи се и 

безпощадни сили. Понякога продължителността на турболентността може да прекатури 

цялата икономика и да предизвика спад, рецесия, дори дълготрайна депресия. Влиянието 

на икономическата турболентност е аналогично на проявленията й в природата, но не това 

е нормалното състояние и за двете.  

Нивата на турболентност се проявяват в различна степен  за различните страни и 

компании, както е възможно и някои пазари да са по-турболентни от други, например, 

пазарът на жилищата или на автомобилите. В известната си книга „Оцеляват само 

параноидните‖ (Only the Paranoid Survive, Currency Doubleday, 1999) Анри Гроув 

подчертава факта, че дадена компания може да живее в условия на турболентност дори ако 

тя продължи по-дълго и прерасне в рецесия. Като бивш изпълнителен директор на Intel 

Corporation, Гроув се е сблъсквал с най-разнородни трудности, застрашаващи 

доминиращата позиция на компанията, като е привикнал да живее в условия на 

несигурност. Гроув е трябвало да създаде противорискова система, осигуряваща на 

компанията ответна реакция на несигурността.  

Името на тази система, авторите Филип Котлър и Джон Касилионе, наричат хаотика 

– навременна предупредителна система, система от вероятни сценарии и система за 

незабавна ответна реакция, които компаниите трябва да си изградят. Именно хаотиката ще 

им бъде полезна, когато всички компании трябва живеят с риска (който е измерим) и 

несигурността (която е неизмерима) и за да упражняват успешен мениджмънт и маркетинг 

по време на рецесия и други турболентни състояния. Системата на хаотика мениджмънт 

(управление на хаотиката), която предоставя на лидерите пътеводна карта за 

трансформация на компанията им, включваща внедряване на нови жизненоважни 

вътрешни процеси с цел успешно функциониране и по-пълно осъзнаване и справяне с 



развиващите се процеси. Освен че предоставя насоки за разработване на предварителни 

предупредителни механизми за разпознаване наличието на турболентност в средата и за 

разработване на евентуални сценарии и стратегии, „Хаотика‖ предлага нови и надеждни 

организационни структури за преодоляване на повишените нива на турболентност и хаос, 

действащи с решителност и обещаващи скоростен ефект.  Това се постига с нови модели 

на стратегическо поведение, необходими за всяка ключова мениджърска функция в 

организацията с цел подобряване на краткосрочните резултати, без това да застрашава 

нейните средни и дългосрочни цели. Освен това авторите на „Хаотика‖ предоставят 

начини за усъвършенстване на маркетинговите и търговски стратегии, както и насоки за 

действие на бизнес лидерите всички, разбира се, в условията на турболентност. Тук няма 

да се спираме подробно на нито един от тях, а ще разгледаме недостатъците на тези 

времена на турболентност и глобализация, които могат да ни дадат една по-широка и 

задълбочена представа за последиците от този процес. 

Глобализацията е обективен процес, който се диктува от пазара, където националното 

стопанство не е достатъчно, има ограничени стопански ресурси в обстановката на 

конкуренцията между големите. Процесът на глобализация е стихиен, не може да бъде 

спрян, но може да бъде регулиран. По този начин се появяват и недъзите на 

глобализацията  - поляризация, болести, бедност. Това поражда взаимосвързаност на 

всички социални общности и индивиди.  Ето защо е важен въпросът за достъпа до 

глобализация – право на такъв имат всички на съответните нива – държавата, стопанският 

субект, индивидът. Всеки човек в света благодарение на масовите комуникации има 

достъп до комуникация, до глобализация, т.е. има достъп до ресурси да се учи. 

Националната държава в условията на глобализация остава крайно нужна, защото само тя 

може да защити своите граждани. Институциите за националната държава стават още по-

важни. Именно на ниво държави е необходимо някои от държавите, особено тези от 

бившия социалистически блок да трансформират своите икономики, да се приспособят 

към световния обмен на стоки, услуги, стандарти. На базата на „кой в какво е по-добър‖ 

СИВ и Европейската Икономическа Общност през 60-те и 70-те години развиват 

експортно-ориентирана индустриализация. При разпада на СИВ се появяват трудности 

в структурализирането – приспособяване към новото разделение на труда и се появява 

импортно-заместваща индустриализация. В преструктурирането цяла Европа търси 



своята силна позиция в света.  Политиците правят стратегически програми, фондове, но 

оставят всичко на частния капитал. Фондовете са условие да се подпомогне техническото 

развитие.  

В САЩ и Япония движещата сила е капиталът, който сам рискува, открива, спечелва 

или губи. От своя страна, през 60-те, 70-те и 80-те години Източно-азиатските държави 

имат среден темп на  икономическо развитие  с експортно–ориентирана 

индустриализация. Това означава отворено стопанство за чужди инвеститори, което им 

осигурява благоприятни условия за това – ниски данъци, ниско-платена работна ръка, 

където няма стачки. Произвеждат се стоки – от текстил до автомобили, които се изнасят 

навън и се получава валута срещу това. Това означава реинвестиция на капитали във 

високи технологии. Несъмнено само това не е достатъчно, необходими са инвестиции не 

само в иновации, модерни технологии, комуникации, но и в развитието на организацията и 

на служителите, които работят в нея. Определящи за това развитие са факторите и на 

външната среда, които разглеждаме тук и търсим взаимовръзката им с организацията, 

нейната структура, култура, организационното развитие като теория и практика. 

Според съвременните организационни теории и възгледите през 60-те години на  20-

ти век, Даниел Кац и Робърт Кан (―Социална психология на организациите‖) 

организацията е отворена динамична система. Като такава тя трябва непрекъснато да се 

адаптира към постоянно променящата се външна среда. В тази връзка като най-важно се 

извежда въздействието между структурата и средата. Кац и Кан смятат, че на 

различните  видове среда трябва да отговаря различна организационна структура. В случая 

те извеждат променящата се среда като основен вероятностен фактор, който влияе върху 

структурата на организацията. От своя страна Джоан Удуърт потвърждава, че 

структурирането на организацията се извежда като функция на наличните технологии, 

които се използват. Най-важен принос е свързването на структурата на организацията с 

нейния размер – в зависимост от структурата се избира формата – гъвкава, механистична, 

милитаристична.  

В по-съвременните си изследвания върху тази зависимост се откроява Мануел 

Кастелс. Той е виден изследовател на многонационалните предприятия, 

транснационалните корпорации и международните мрежи, мрежовите предприятия и 

културата им, институции и организации на информационната икономика. Той дефинира 



глобалната икономика като икономика, чиито основни компоненти притежават 

институционалния, организационния и технологичния капацитет да работят като единно 

цяло в реално време или в избран момент, в планетарен мащаб. Поради това появата на 

мрежовото предприятие е неизбежна. Според Business Week /1998/ и Дитер Ернст 

пресичането между организационните потребности и технологичната промяна се 

установява в използването на мрежи като основна форма на конкуренция в новата 

глобална икономика. „По този начин сътрудничеството и включването в мрежи 

предполага единствената алтернатива за поделяне на разходите и поеманите рискове и за 

движение в крак с постоянно обновяващата се информация. Но мрежите имат и 

ограничаваща достъпа функция, като  вътре в тях се създават непрекъснато нови 

възможности, а извън тях оцеляването става все по-трудно. В  условията на бърза 

технологична промяна именно мрежите, а не фирмите станаха реално действаща единица.  

В резултат на взаимодействието на организационната криза и промяната с новите 

информационни технологии се появява една нова форма на организация като белег на 

новата информационна/глобална икономика: мрежовото предприятие, (Кастелс, 2004). 

За по-точна дефиниция на мрежовото предприятие Мануел Кастелс припомня 

определението, което дава за организация, а именно система от средства, насочени към 

постигането на специфични цели. Потенциално полезната и не-номиналистка дефиниция, 

която същият автор дава на мрежовото предприятие, е онази специфична форма на 

предприятие, чиято система от средства е изградена от взаимното пресичане на сегменти 

от самостоятелни системи от цели. По този начин компонентите на мрежата едновременно 

са самостоятелни и взаимозависими от гледна точка на мрежовата структура и могат да 

бъдат част от други мрежи и следователно от други системи от средства, насочени към 

други цели. Тогава ефективността на дадена мрежа ще зависи от две основни качества – 

нейната свързаност, т.е. нейната структурна способност да осигурява безшумова 

комуникация  между своите компоненти;  и нейната съгласуваност, тоест степента на 

съответствие между целите на мрежата и тези на съставящите я компоненти.  Мануел 

Кастелс си задава въпроса защо мрежовото предприятие е организационната форма на 

информационната/глобална икономика. Той отговаря първо на базата на емпиричния 

подход – тя е тази, която възниква, през периода на новата икономика и функционира 

ефективно. От интелектуална гледна точка е по-удовлетворяващо да разберем, че тази 



ефективност е в съответствие с характеристиките на информационната икономика: 

преуспяващи организации са тези, които са в състояние да генерират знания и да 

обработват информация ефективно; да се адаптират към променливата геометрия на 

глобална икономика; да бъдат достатъчно гъвкави да преобразуват своите средства в 

съответствие със скоростта на изменение на целите под влияние на бързата културна, 

технологична и институционална промяна; и да осъществяват иновация, тъй като тя се е 

превръща в основно конкурентно оръжие (Tuomi, 1999, цит. в Кастелс, 2004). Тези 

характеристики са на практика белези на новата икономическа система и в този смисъл 

мрежовото предприятие материализира културата на информационната глобална 

икономика – то преобразува сигналите в потребителски продукти чрез обработката на 

знания. 

Според Мануел Кастелс за първи път в историята основната единица на 

икономическа организация не е субект, било то индивидуален (като предприемача или 

предприемаческото семейство) или колективен (като политическата класа, корпорацията и 

държавата). Тази единица е мрежата, съчетана от множество субекти и организации, които 

постоянно се променят в процеса на приспособяване на мрежите към поддържащите ги 

среди и пазарни структури.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 

 

През 90-те години няколко фактора ускориха трансформацията на работния 

процес: компютърната технология и нейните приложения, напредващи с огромни скокове, 

ставаха все по-евтини и по-добри и по този начин можеха да бъдат използвани и 

управлявани в широк мащаб. Глобалната конкуренция предизвика технологично-

управленска надпревара между компаниите в целия свят, а организациите се развиваха и 

възприемаха нови форми, базирани на гъвкавостта и използването на мрежи; мениджърите 

и техните консултанти  осъзнаха потенциала на новата технология и как той да бъде 

използван, макар и да е ограничен в рамките на старата съвкупност от организационни 

цели /като например краткосрочно увеличаване на печалбата, изчислявана по тримесечия/.  

Обособяването на ОР като самостоятелна област на теория и практика става 

възможно в следствие от интегрирането на две основни тенденции. Първата е свързана с 



напредъка в развитието на знанието за хората в организацията, а втората с реалните 

проблеми, които традиционните бюрократични организации преживяват в условията на 

динамичната и бързо изменящата се външна среда, (Илиева, 2006). Организационното 

развитие (ОР) традиционно се определя като ―последователност от планирани процеси, 

чрез които се разкриват, оползотворяват и развиват човешките ресурси за решаване на 

проблемите и планирането в подобряването на организационната ефективност‖ 

(Organization Development: A Straightforward Reference Guide for Executives Seeking to 

Improve Their Organizations, 1991). ОР е усилие, което е:(1) планираномерно; (2) 

обхващащо цялата организация; (3)управлявано отгоре, (4) насочено към подобряване на 

организационната ефективност и здраве чрез (5) планирани интервенции в 

организационните ―процеси‖, на основата на познания от поведенческите науки (Beckhard, 

1969). ОР е отговор на промяната, сложна образователна стратегия, предназначена да 

промени убежденията, нагласите, ценностите и структурите на организациите, така че те 

да могат по-добре да се адаптират към новите технологии, пазари и предизвикателства, и 

към самото нарастване на промените (Bennis,1969). 

ОР възниква и поради потребността да се въведат хуманистични ценности в 

организацията и основните положения, върху които то се изгражда, произтичат от 

постиженията, теориите и практиките на различни изследователи като Елтън Мейо, 

възгледите за социалната промяна и груповата динамика на Курт Левин и хуманистичната 

перспектива на разглеждането на организацията на Крис Аржирис, Ренсиз Ликърт, Дъглас 

МакГрегър, Едгар Шайн. Прилагането на знанията от психологията към бизнеса и 

управлението създава необходимостта от научна област, която да се занимава със 

системния и планиран характер на промяната в организацията и да насочва управлението 

на организацията по начин, по който съчетава както повишаване на организационната 

ефективност, така и индивидуалната удовлетвореност.  

Съвременните насоки и перспективи на ОР са насочени към променящата си 

среда и глобализацията. В този смисъл напредъкът на ОР е свързан със създаването на 

международни професионални общности и асоциации, които имат критерии за членство и 

организират ежегодни форуми за обмен на опит и идеи, (Илиева, 2006). Развиването на 

подходяща теория за ОР означава не толкова да се категоризират технологиите за 

организационна промяна, колкото да се класифицират външните сили, които създават 



условия за промяна. Това предполага да се изгради вероятностна теория за промяната, 

която да уточни алтернативните стратегии за промяна, подходящи за съответния етап на 

развитие на организацията, т.е. различните жизнени цикли, през които организацията 

преминава в своето съществуване, изискват различни типове интервенции и консултантска 

помощ. Теорията, която е нужна, не е толкова теория за организационната промяна, 

колкото теория за адаптация, която да обхваща всички типове интервенции в 

организацията и приложението им при управлението на многобройните кризи, пред които 

организацията се изправя, и да интегрира в себе си идеите и знанията за лидерството, 

организационната култура и промяната (Beer, Walton, 1987).  

Настоящото състояние на ОР може да се характеризира с няколко основни 

направления, в които се очаква да се развива в бъдеще. Първата можем да означим като 

глобализация на ОР и тя в значителна степен е определяща спрямо останалите 

тенденции. Нарастващата глобализация на бизнеса, свързана с конкуренцията и световните 

пазари, транстнационалния капитал, процесите на сливане и поглъщане на фирмите, 

създаване на мощни международни корпорации изискват все повече знания и умения за 

насочване на глобалната промяна и адаптацията на организациите в към нея. Това поражда 

необходимостта да се унифицират интервенциите в организациите и обучението на 

ключовия персонал, за да се постигне висока степен на съвместимост между отделните 

клонове и да се формира уникална организационна култура, независимо от неповторимите 

ценности и особености. В този смисъл се наблюдава практиката на проспериращи 

световни фирми да прилагат техники за изграждане на екипи, за управление на 

конфликтите, за подобряване на комуникативната компетентност и намаляване на 

кроскултуралните различия, породени от затруднения в комуникацията, за да създадат 

мрежа от високо мотивирани, компетентни и привързани към организацията служители.  

Глобализацията на ОР намира израз и в пренасянето му в различни социокултурни 

условия. Ако първоначално то е чисто американска практика, в настоящия момент ОР е 

доминираща сфера на консултация и експертиза, която се прилага в световен мащаб. 

Съществуват изследвания, които установяват приложимостта на ОР в култури, различни 

от американската и описват успеха или липсата на такъв на интервенциите за ОР в  

съответната култура. Най-често използваните и успешни интервенции са изграждането на 

екипи, изследването на обратна връзка, техники за договаряне на ролите, 



конфронтационни срещи, организационно огледало и процес на консултиране (Jaeger,1989 

цит. в Илиева, 2006). 

Приложимостта на ОР в трансформиращите се общества от Централна и Източна 

Европа е друга линия, която подчертава разширяването и влиянието му. ОР е част от 

демократичния процес, съвкупност от демократичните ценности и промени. В миналото на 

постсоциалистическите страни ОР има своя аналог в социологическите и психологически 

служби в предприятията в направлението социално развитие на предприятието или 

социално планиране. 

Друг ефект на глобализацията върху организациите и свързан със засилващата се 

интернационализация на бизнеса, при която многонационални организации правят бизнес 

по целия свят, при което има засилено разнообразие на работната сила. Това неизбежно 

провокира обучението на лидери за 21-ви век или в транскултурално лидерство. 

Лидерите трябва да са обучени за един по-сложен свят на работа. Все повече жените и 

членовете на малцинствени групи ще представляват мнозинството от работниците на 

бъдещето. Един модел на тренинг в лидерство (Conger, 1993) приема, че бъдещите лидери 

наред с други неща ще имат нужда от следните области на обучение, (Регио, 2006): 

 глобално съзнание – лидерите ще трябва да познават световните въпроси, които е 

възможно да влияят върху организацията, както и организациите и организационните 

членове, с които трябва да взаимодействат; 

 способност да управляват силно децентралзирани организации – след като все по-

голяма част от независимо функциониращи трудови екипи, лидерите ще трябва да играят 

по-скоро „наставническа‖ и „консултантска‖ роля, отколкото традиционната властова роля 

на „шеф‖; 

 чувствителност към въпросите на разнообразието – лидерите ще бъдат 

разглеждани като „експерти на разнообразието‖, така че ще трябва да умеят да се справят 

ефективно с групи с различни ценности и светоглед; 

 междуличностни умения – променящата се и развиваща се роля на лидерите на 

трудови групи ще изисква от тях да станат по-умели в междуличностно отношение; 

 умения за изграждане на общност – ефективните лидери на бъдещето ще трябва да 

развиват трудовите групи в сътрудничещи си, взаимозависими „общности‖ от работници. 

Лидерът ще трябва да изгражда сплотеността на групата и отдадеността й на целите. Все 



повече груповите членове ще се обръщат към лидерите за „визия‖ на посоката, в която 

вървят трудовата група и организацията. Лидерите на бъдещето трябва да бъдат „културно 

гъвкави‖ и адаптивни, ако искат да са адекватни в ръководството на разнообразни трудови 

групи в сложния свят на глобализацията. 

Качествата, които би трябвало да притежава един "глобален" лидер и мениджър, са, 

(Регио, 2006): 

1. Да мисли отвъд местното ниво и да развива по-позитивни гледни точки за хората и 

техните различия; 

2. Да се подготвя за нови преходи в начина на мислене, като наред с това обновява 

старите мисловни модели; 

3. Да пресъздава културните норми и практики на базата на нови опитности и 

прозрения; 

4.  Да се адаптира с готовност към нови и необичайни обстоятелства и начини на 

живот; 

5. Да се посреща и да се учи от случващото се; 

6. Да придобива мултикултурни умения, вкл. чужди езици; 

7. Да създава условия за междукултурна синергия, когато и където е възможно; 

8. Да се справя успешно в ситуации, свързани с мултинационални и мултикултурни 

въпроси; 

9. Да създава оптимистични и осъществими сценарии за бъдещето; 

10. Да използва развитието на човешките ресурси за подготовката на глобални 

лидери. 

 

Доста от качествата, които трябва да притежават глобалните лидери, биха могли да 

бъдат съотнесени към тези, които трябва да имат практикуващите консултанти по 

международно организационно развитие. Консултантите по ОР, които го практикуват в 

международна среда или в различни култури, е нужно да разбират влиянието на 

икономиката, положението на региона, начините, по които се прави бизнес и културата, 

които засягат ефективността на всяка интервенция за ОР. Консултантите по ОР имат 

ключова роля, както отбелязват Eisen, Steele, Cherbeneau (1999) „ОР може да ръководи 

начина в подпомагането на клиентите да мислят по-глобално, стратегически и в бъдеще 



дали ще работим на локално ниво или ще се установим в световната главна квартира на 

корпорациите‖, (Rothwell, Sullivan, McLean, 1995). Добра възможност да правят това ще им 

даде осъзнаването на многопластовите кроскултурни различия и знанието как да 

подпомагат по-доброто разбиране сред различни групи от националности и между 

различни култури на работа. Когато ОР е пренесено към други страни и култури, за да 

бъдат ефективни консултантите по ОР, те трябва да разбират и поддържат културната 

интеграция на страната-домакин. За много консултанти по ОР, практикуването му в места 

по-далечни от дома и между хора, които са им малко познати, прави ОР трудна задача. 

Поради това е нужно да са запознати с базисните компетентности, които биха могли да 

улеснят работата им. Основополагащи компетентности за практикуването на ОР в 

международен план са изведени частично от Casse (1982) и са както следва: 

 Умения за свързване – консултантите по ОР, практикуващи в международна 

среда, да са способни да свързват теорията и практиката си в рамките на тяхната собствена 

страна. Те трябва да имат добър запас от теоретични познания, практически опит и 

професионални умения, които да бъдат ефективни в рамките на собствената им среда.  

 Самосъзнание – 1). осъзнаване на собствената им култура – консултантите по 

ОР, практикуващи в международна среда, да осъзнават ясно, да си дават сметка за 

собствената им култура, че техните представи за света са силно зависими от културните 

им допускания, ценности и вярвания; 2).осъзнаване на собствените лимити, ограничения 

– консултантите да осъзнават, че конструктите им за реалността са силно зависими от 

естеството и структурата на собствената им психика; 

 Разбиране на другите – 1) проявяване на емпатия, 2) да уважава другите култури, 

3) да учи от взаимодействията, да избягва атрибуциите /да приписва принадлежност/, 4) да 

бъде неосъдителен, 5) да избягва ригидните стереотипи. 

 Умения за взаимодействие – консултантите по международно ОР трябва да са 

способни за: 1) комуникативност – ефективната международна комуникация изисква 

основни умения като задаване на отворени въпроси, използване на паузите и мълчанието, 

перифразиране и рефлексия на емоциите; 2) свързване с хората – консултантите трябва да 

обръщат специално внимание на „подкрепящата‖ част от тяхната роля. Прекаленото 

наблягане върху „задачата, работата‖ на тяхната роля може да изложи на опасност 

ефективността; 4) слушане и наблюдаване – консултантите трябва да са способни да 



слушат другите хора и да наблюдават поведението им, както и своето собствено; 5) 

демонстриране на гъвкавост – в международна и междукултурна среда консултантите 

умеят да разширяват обхвата на техните възможности и избори, за да се справят по-

ефективно с различни ситуации; 6) приспособяване според реакциите на хората – 

консултантите да са способни да използват всичките си лични и професионални 

компетентности да адаптират действията си по всяко време, за да подхождат, хармонират 

на ситуацията. 

 Толерантност към неопределеност – консултанти по ОР, които работят в 

международна среда, трябва да са толерантни към неопределеността, за да се справят с 

неизбежните стресори и несигурност в международна/междукултурна среда. 

 Упоритост – консултанти по ОР, работещи в международна среда, е необходимо да 

бъдат упорити и устойчиви, защото избягването или отдръпването дори за кратък период 

от време, дори да е оправдано, може да създаде проблеми и да доведе до застой за дълъг 

период от време. Това предполага консултантът по ОР да бъде търпеливо устойчив.  

Съвременните тенденции и предизвикателства пред организационната психология се 

очертават благодарение на бързото й развитие през последните години. Това я поставя 

пред авангардни области за изследване като променящата се природа на работата и бързо 

разширяващата се природа на работните места, отчасти породена от намаляването на 

работната сила, дължащо се на съкращаването на работниците в организациите с цел 

ефективност, разширяващ се фокус върху човешките ресурси, засилено разнообразие в 

работната сила, което носи както предизвикателства, така и възможности при засилващата 

се глобализация на бизнеса.  

Несъмнено глобализацията е важен фактор, който променя не само света и 

организациите в него, а и ОР като цяло, ето защо е важно да отбележим, че най-новото 

направление в ОР е постмодерното. Именно това споделят авторите Gervase Bushe и Robert 

J. Marshak на статията „Постмодерното направление в организационното развитие‖ от 

„Организационно развитие за 21-ви век, Бъдещето на организационното развитие‖, 

(Marshak, Bushe, Gervase, 2008). На тази нова форма на ОР, наречено постмодерно 

направление, авторите са представили основните допускания в преобладаващата  теория и 

практика. Разглеждането на темата представлява интерес, защото последните години 

свидетелстват за нарастващия набор от практики по организационно развитие /ОР/, 



основани на положения, които са различни от ключовите допускания на откривателите. 

Много от основните положения, разположени в основата на първоначалната или 

класическа формулировка на ОР, са базирани на съвременната наука. Класическото ОР 

приема, че екип или организация могат да бъдат изследвани, използвайки емпирични 

методи  преди прилагането на интервенция. Започвайки с Левин, привързаността към  

научното изследване може да се приеме за причината, поради която ОР е едно от малкото 

полета на консултативна практика, което може да бъде разпознато като научна 

дисциплина. В много писмени документи и фактически всички учебници по ОР, целта на 

събирането на данни е описана като „диагноза‖ – организацията съществува като обект 

/същност/, който има нужда от изследване, предшестващо определянето на лечението 

/подобрението/. Тази формулировка е свързана с друг елемент от класическото ОР, 

изтъкването на организацията като отворена или жива система. Класическото ОР приема, 

че като реални живи системи, ако ние можем да разберем взаимозависимостта между 

всички части на организацията и нейната среда, ние можем да определим как всички те 

могат да работят заедно, за да произведат най-добрите резултати.  

Постмодерните форми на ОР мислят за организациите по-различно. Без да се 

отрича полезността на теорията за отворените системи, диалогичното описание е 

изместило структурното такова. Намесването в смислообразуващия процес е целта. Във 

всяка голяма група има многобройни реалности, така че събраните данни са използвани, не 

за да се установи проблема или истината, а да се предизвика общо осъзнаване на 

множеството от перспективи за действие в системата и/или процеса на смислообразуване 

сам по себе си. Таблица 1 обобщава накратко някои от  разликите между това, което 

наричаме класическо ОР и по-новите форми или постмодерно ОР.  

 

Таблица 1:  Контрастни форми на ОР 

 

Класическо ОР                                                                                                     Постмодерно ОР 

 

Разл

ичия 

 

 

Повлияно от класическата наука и 

модернистичното мислене и философия. 

 

Повлияно от новите науки и постмодерното 

мислене и философия. 

Организация като жива система . Организация като смисло-образуваща 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прил

ики  

 система. 

Реалността като обективен факт. 

 

Реалността е социално конструирана. 

Има единствена реалност. 

 

Има множество реалности. 

 

Истината е трансцедентална /намираща се 

извън пределите на съзнанието, познанието и 

опита/ и неоткриваема. 

 

Истината е иманентна /характерна/и се 

появява от ситуацията. 

Реалността може да бъде открита, 

използвайки рационални и аналитични процеси. 

 

Реалността е социално договорена. 

Събирането и прилагането на действителни 

данни, използвайки обективни методи за решаване 

на проблеми, води до промяна.  

 

Повишаването на колективното съзнаване и 

създаването на нови възможности и социални 

споразумения води до промяна. 

Акцент върху промяна на поведението и 

това, което хората правят. 

 

Акцент върху промяна на нагласите и това, 

което мислят хората. 

Силни хуманистични и демократични ценности. 

 

Консултантите стоят навън от съдържанието и се фокусират върху процеса. 

 

Заинтересованост за изграждане на капацитет и развитие на системата. 

 

 

За да разберем по-добре разликите между видовете ОР, е необходимо да проследим 

последователността на ценностите на ОР. Докато постмодерните форми на ОР имат 

различни допускания за това какво може да бъде променено и как, те продължават да 

включват хуманистичните и демократични ценности на класическото ОР. Тези ценности и 

идеали са отразени в упълномощаващата и сътрудническа природа на практиките на 

постмодерното ОР, подпомагащата /фасилитиращата/ и упълномощаващата роля на 

консултанта и основната цел да се развиват и усъвършенстват организациите и по-

широките социални системи. Консултанти по ОР, базиращи се на постмодерни 

предпоставки, използват методи в съгласие с идеалите на традиционно ОР като свободен и 



информиран избор, автентичност и съгласуваност, демокрация, в която вземат участие 

всички заинтересовани за управление, доверие и сътрудничество. Процесът на 

постмодерно ОР често се заема с разстройването на силата на укрепените групи до 

изравняването на разнообразието от интереси, представени в групата, даващи на всеки 

толкова равна основа в съизграждането на нови реалности, колкото е възможно. Ролята на 

консултанта в постмодерното ОР също е в съгласие с идеята за подпомагане 

/фасилитиране/ и упълномощаване на другите вместо осигуряване на експертен съвет. 

Както класическия консултант по ОР, експертизата на консултанта по постмодерно ОР е в 

разбирането на човешката социална динамика и в предлагането на промяна и процеси на 

вземане на решение, които подкрепят организационните цели и ценности на ОР. 

Консултантът по ОР – класическо или постмодерно, е ангажиран с развитие капацитета на 

системата на клиента, а не с развитието на зависимостта на клиента от консултанта. 

Консултантът следователно стои извън съдържанието и се фокусира върху процесите, 

докато членовете на системата се справят със съдържанието. 

Това придаване на особено значение на ролята на консултанта в изграждането на 

капацитета се свързва с финалната характеристика, обща за всички форми на ОР,  а 

именно, ангажираност с развитието. Има минимум 3 общи теми. Първо, дадена личност, 

група, организация или мрежа е по-развита, когато има по-ясна представа за себе си – 

може да говори за себе си със себе си. Второ, в по-развитата система, емоционалното, 

реактивно поведение намалява, а рационалното, целеустремено поведение се увеличава. 

Трето, колкото по-развита е системата, толкова по-способна е тя да актуализира своя 

потенциал. Тези идеи за развитието са имплицитни и се съдържат във всички форми на 

ОР, въпреки че могат да се разграничават специфични практики. 

Таблица 2: Примери за практики на Постмодерно ОР 

 

Практики, основани на социален конструктивизъм, като например, оценяващо изследване. 

 

Практики, използвани в интервенции за голяма група да намерят и постигнат общ език. 

 

Практики, планирани да променят съзнанието на лидерите и организациите.  

 

Практики, използвани да разпознават, работят с и да се обръщат към мултикултуралните реалности. 



 

Аналитични /дискурсивни/ практики, като например диалог, разказ, смислообразуване, разговори, насочени към 

промяна и др.  

 

От всичко казано дотук следва, че дефиницията на постмодерното ОР не може да 

бъде еднозначна. За да помогнем на дефинирането на това процъфтяващо поле от 

практиката, предлагаме в Таблица 3 набор от 5 характеристики за категоризиране на 

постмодерното ОР, (Marshak, Bushe, Gervase, 2008). 

Накратко, вместо да събира данни, за да диагностицира една система преди 

интервенция, прилагането на интервенция, постмодерното ОР създава събития, които 

улесняват колективното изследване на многобройните „реалности‖, за да генерира нови 

колективни разбирания и когнитивни карти, които ще доведат до по-нататъшно 

саморазвитие на екипа или организацията. 

 

Таблица 3: Основни, общи характеристики на практики на Постмодерно ОР 

 

1.  Процесът на промяна акцентира върху промяна на разговорите, които нормално се водят в системата,  чрез 

промяна на участниците в разговора, промяна на това как се води разговора  и/или за какво се отнася. 

 

2.  Процесът на промяна създава резервоари  за по-голямо съзнаване на цялата система и самоорганизация. 

 

3.  Целта на изследването е да покаже на повърхността, да легитимира /узакони/  и/или учи от разнообразието от 

перспективи, култури и/или разкази в системата. 

 

4.  Процесът на промяна има резултат в нови образи, истории и социално конструирани реалности, които влияят 

на това как хората мислят и действат. 

 

5.  Процесът на промяна е съвместим с ценностите на традиционното ОР за сътрудничество, свободен и 

информиран избор и изграждане на капацитет в системата на клиента. 

  

 

Ние наблюдаваме появата на нови форми на организиране, които се развиват 

съвместно с информационната революция, новите технологии, глобализацията изобщо и 

не е изненадващо, че те изискват нови форми на ОР. Постмодерните форми на ОР няма да 



се опитват да диагностицират системи в традиционния смисъл, а по-скоро ще се опитват 

да създават ситуации, където членовете на организацията да повишат своята осъзнатост за 

системата и как социалната реалност се конструира от тях. Това впоследствие може да 

доведе до централния принос на постмодерните форми на ОР: производителност, 

създаване  на нови възможности, основани на нови смисли, нови идеи и нова енергия да 

направят нещо с тях. Ето защо постмодерното ОР е най-новото адаптивно към 

глобализацията направление на ОР, което включва теоретични познания и практически 

умения и по класическо и международно и всякакви други форми на ОР, както и широки 

познания за глобализацията. Приложението на този вид ОР предполага висока 

компетентност на организационните консултанти, която системно се обновява. Освен това, 

клиентите-организации също трябва да са организации с бъдеще, а именно тези, които 

управляват развитието си и успяват да трансформират структурата, ресурсите, целите и 

мисията си в правилната посока спрямо индивидуалните си нужди и изискванията на 

средата в глобален план, за да бъдат високоефективни.  

Потвърждение на казаното до тук, но по смисъла на това, че организационните 

консултанти в международен мащаб признават влиянието на информационните 

технологии и глобализацията, намираме в едно изследване, представено в OD Practitioner 

(2002) Minahan, Hutton, Kaplan. През пролетта на 2001 г. екип от организационни 

психолози от OD Network
12

 /Organization Development Network – Мрежа за организационно 

развитие/ правят изследване на членове на тази организация, и малко по-различно 

изследване на нечленове на същата, като събират част от данните на Ежегодната среща на 

Мрежата за организационно развитие по време на конференцията, състояла се тогава във 

Ванкувър. За провеждането на изследването е  използвана уеб-базирана система за 

изследване, наречена ―Survey Monkey‖ (http://surveymonky.com), като е гарантирана 

анонимността на изследваните лица, които са членове и нечленове на Мрежата за 

                                                 
12

 OD Network /Organization Development Network – Мрежа за организационно развитие/ е международна, 

професионална асоциация, чиито членове са ангажирани да практикуват организационно развитие 

съзнателно и точно като приложна поведенческа наука. Водени от ясно изразени вътрешни ценности, 

принципи на приложение и етични стандарти, Мрежата за организационно развитие е ангажирана да 

придвижва напред теорията и практиката на организационното развитие чрез насърчаване и обслужване на 

тези, които се стремят към ефективна, успешна практика по организационно развитие, и чрез представяне на 

областта на организационното развитие с по-видимо и правдоподобно популяризиране и влияние на 

неговите членове. 

 

http://surveymonky.com/


организационно развитие. По-късно Matt Minahan, Carrie Hutton, Marti Kaplan обработват 

данните и обобщават в статия със заглавие „Какво практикуващите организационно 

развитие искат и се нуждаят, за да успеят‖. За това изследване ги вдъхновява Amy Herman 

в ролята на изпълнителен директор на Мрежа за организационно развитие, когато в 

началото, за да се ориентира в тази си нова позиция, задава следния въпрос на група свои 

колеги: „Какво действително мислят добрите консултанти по организационно развитие за 

себе си, за тяхната работа и нашата област?‖ Това става повод за провеждането на 

изследването, за което споменах по-горе, като повечето от отговорилите на електронното 

проучване са бели (89%), жени (56%), във възрастовата група от 40 до 59 години (67%), 

живеещи в САЩ (87%), главно външни (40%) или вътрешни (22%) консултанти, вероятно 

работещи в частния сектор (73%), работещи в областта на организационното развитие от 3 

до 10 години (32%) и са членуващи в дружества, като в това множество на отговарящите 

са членове на други професионални организации (75%). Външните консултанти имат 

тенденцията да бъдат по-възрастни, с повече опит и по-високо ниво на образование, 

отколкото вътрешните консултанти. Интересно е да се отбележи, че тези проценти са 

почти идентични към анализа на базата данни с членове на Мрежата за организационно 

развитие, което е показано в статията, но няма да се спираме тук подробно на него. 

 

Основна работа Брой изследвани лица Процентно съотношение 

    Външен независим консултант по ОР 240 32% 

    Вътрешен консултант по ОР  169 22% 

    Друго (моля конкретизирайте) 75 10% 

    Вътрешен мениджър по ОР  74 10% 

    Външен консултант по ОР /нает/  от консултантска 

фирма 

59 8% 

    Високо ерудиран мениджър „човешки ресурси‖ /ЧР/ 43 6% 

    Вътрешен треньор /обучител/  25 3% 

    Професор  (на пълно работно време) 23 3% 

    Работа не пряко свързана с ОР или ЧР 20 3% 

    Редовен студент /неработещ/  15 2% 

    (пропуснали този въпрос) 14 2% 

     Външен треньор /обучител/ 11 1% 

    Общо Изследвани лица 754 100% 

 

На пръв поглед според данните за извадката, изглежда, че външните /консултанти, 

мениджъри/по количество превъзхождат другите колеги. Когато обаче вътрешните се 



комбинират с вътрешните мениджъри по ОР и високо ерудираните мениджъри по 

„човешки ресурси‖ /ЧР/ и вътрешни треньори /обучители/, те са равни на 41% от 

отговорилите изследвани лица, което е точно същия процент от външни независими, 

външни наети от консултантски фирми и външни треньори /обучители/. Интересно е да се 

отбележи, че само 3%  от участвалите в изследването са учени и само 2% са редовни 

студенти.  

На въпрос, който изисква няколко отговора, изследователите са попитали 646-те 

изследвани лица, по какъв начин са научили своите умения по ОР. „Другите‖ отговори, са 

включвали – на работен тренинг, менторство, учене чрез правене, стажове, практика, 

работа в мрежа, тренинг програми в NTL /National Training Laboratories – Национални 

лаборатории за тренинги – общност базирана в Александрия, Вирджиния – САЩ, 

посветена на приложна социална психология/ и Гещалт институт, Годишната конференция 

на Мрежата за организационно развитие и участие в разговори в Мрежата за ОР чрез 

електронна поща и описания на дискусии.  

 

Научени умения за ОР Проценти 

Самообучение/личен опит 66% 

Формални образователни програми 59% 

Уъркшопи и семинари 59% 

Дипломи/сертификати 19% 

Друго  18% 

 

Интересно е също така да се отбележи, че три четвърти от изследваните лица (75%) 

принадлежат към други професионални организации или общества /извън Мрежата за 

организационно развитие/. От тези, които са отбелязали своите професионални връзки, 

приблизително половината са членове на Американското дружество за тренинг и развитие 

/American Society for Training and Development (ASTD)/. Много от тях, също така са 

членове на Дружеството за управление на човешки ресурси /Society for Human  Resource 

Management  (SHRM)/ и Международната коучинг федерация /International Coaching 

Federation/. Много от изследваните лица са отбелязали едновременно членство в широк 

кръг от различни национални и регионални организации. От тази извадка изследователите 

са попитали 563 изследвани лица от изследването на членовете на Мрежата за 



организационно развитие,  защо те са се присъединили към нея, и отговорите са били, за да 

обменят знания, заради споделени ценности и да са свързани в мрежа с други колеги. 

 

Организации Брой изследвани лица 

Американско дружество за тренинг и развитие 

Am. Society for Training and Development 

51 

Дружество за управление на човешки ресурси 

Soc. For Human Resource Management 

18 

Международна коучинг федерация 

International Coaching Federation 

13 

Международно дружество за подобряване на производителността 

Int‘l Soc. for Performance Improvement 

7 

Американска психологическа асоциация 

American Psychological Association 

5 

Асоциация за качество и сътрудничество 

Association for Quality and Participation 

5 

Асоциация за психологически тип 

Association for Psychological Type 

3 

Международна асоциация на фасилитаторите 

International Association of Facilitators 

3 

Институт за управление на проекти 

Project Management Institute 

3 

Асоциация за професионални дискусионни решения 

Soc. for Prof. Dispute Resolution 

2 

Американска мениджмънт асоциация 

American Management Association 

2 

Институт по организационно развитие  

OD Institute 

2 

 

Тук няма да влизам в подробни детайли на изследването, свързано със специфичните 

интереси на изследователите като причини за членство в Мрежата за ОР, най-ценни услуги 

и т.н., които са свързани със самата Мрежа и нейните членове и нечленове. По-открояващи 

се и важни са предизвикателствата в работата и насоки на развитие за бъдещето, които 

описват изследваните лица от гореописаната значима, експертна, международна извадка.  

Изследователите са попитали за важните и много важните предизвикателства, с 

които се срещат практикуващите организационно развитие. От 734-те души, които са 

отговорили, 90% определят ученето на нови техники. Юридическа 

отговорност/задължения/ и финанси (събиране на сметки и паричен поток) не са важни за 

повечето от изследваните лица. 

 

Предизвикателства  Важно или много важно  

Учене на нови техники 90% 



Поддържане на високи етични стандарти 81% 

Поддържане на  баланс работа/личен живот 80% 

Работа в мрежа с други практикуващи 76% 

 

Когато изследователите задават въпроса: „Какви професионални насоки на развитие 

за бъдещето Мрежата за организационно развитие трябва да отправи в близките 3 – 5 

години?‖, повечето често цитирани насоки на развитие са влиянието на технологиите.  

 

Насоки на развитие  

Резултати обозначени повече от 5 пъти Брой ИЛ Коментари 

Технологии 88  

Акредитиране/стандарти 39  

Глобализация 36  

Нови икономически резултати 31  

ОР/ЧР обучително разреждане/безпорядък 23  

Етични въпроси/ценности 21  

Степен на възвращаемост/Бизнес казуси за ОР 21 По-силно и ясно определени от вътрешните 

консултанти  и мениджъри по 

организационно развитие 

Социална отговорност  15  

Диагностиката на ОР 14  

Въвеждане на нови хора 14 Външните консултанти/мениджъри говорят 

за въвеждането на нови хора в областта; 

вътрешните консултанти/мениджъри говорят 

за адаптиране към нови поколения. 

Променлива демография 11 Подвижна популация 

Сливания и придобивки 10  

Нуждая се от инструменти за бърза реализация, докато 

изграждам поддържане на постигнатото ниво 

7 Главно от вътрешни консултанти/мениджъри 

Цялост и духовност на работното място 7  

Постоянно практикуващ/саморазвиващ се 6 Главно от външни консултанти/мениджъри 

 

Информационните технологии са идентифицирани от повече хора, в сравнение с 

тези, които се отнасят до следващите два въпроса, съчетаващи поддържане на 

професионални стандарти и глобализация. Относно технологиите, изследваните лица 

коментират за повишената им употреба в организациите и как това влияе на 



организационното развитие, как интернет и електронната търговия въздействат на 

техните  клиенти, и по този начин на практиката им. Също така често се съобщава за 

повишената употреба на технологиите в практиката на самото организационно 

развитие чрез виртуални екипи и електронни конференции.  

 

Изказванията на мнения за глобализацията са съсредоточени около все по-

глобалната и техническа външна среда, в която консултантите и техните клиенти работят, 

увеличаване на работата с различни етноси, култури и раси, и нарастващото усещане на 

организационното развитие като приложимо в други страни.   
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Климент Охридски‖, e-mail: renny.v@abv.bg 

 

 

 

http://www.odnetwork.org/index.php


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 

27 ноември 2010 г. 

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приема се отчета на УС на ДПБ за 2010 г. 

2. Приема се бюджет 2011г.  

3. Размерът на членския внос за 2011 година се променя – 30 лв./г. 

4. Връчване на удостоверения и вписване в Публичния регистър на психолозите в 

България се прави само след внасяне на членски внос. 

5. Събираният членски внос в регионалните клонове на ДПБ за 2011 година се 

разпределя като 50% остават на разпореждане на клоновете. 

6. Срокът за внасяне на членски внос за 2011 година е до края на първото тримесечие 

(30 март 2011 г.) 

7. Абонаментът за Българско списание по психология (от бр. 1-2/2010 г.) става: 

 20 лева за членове на ДПБ; 

 30 лева за нечленуващи в ДПБ, библиотеки и институции 

8. Нечленуващите автори внасят 40 лв – такса за публикация в Българско списание по 

психология 

9. Тиражът на списанието се променя от 500 на 300 броя. 

10. Регионалните клонове да се привлекат в съвместната реализация на тиража на 

списанието като УС на ДПБ съгласува конкретен механизъм и квоти с 

ръководствата на клоновете. 

11. Упълномощава се УС на ДПБ да разработи и внедри проект за регистрационен 

механизъм за информационните услуги на ДПБ – до края на м. февруари 2011 г. 

12. Избират се 4 национални комисии за управление на EuroPsy Certificate of 

Psychology в състав: (Приложение) 

13. Избраните национални комисии по EuroPsy Certificate of Psychology след 

утвърждаването им от EFPA провеждат първите си заседания до края на 2010 

година съвместно с УС на ДПБ и определят своите ръководители и функции. 

14. Упълномощава се УС на ДПБ съвместно с ръководителите на национални комисии 

по EuroPsy Certificate of Psychology да определи размера на таксите и процедурата 

по сертификацията на български психолози до 30 март 2011 година.  

15. Избират се организационен комитет и комитет по научната програма на VI-я 

Национален конгрес по психология (Приложение) 

16. Избраните оргранизационен и програмен комитет по подготовката и реализацията 

на Националния конгрес по психология провеждат първо работно заседание до края 

на 2010 година със съдействието на УС на ДПБ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 



 

EuroPsy Certificate of Psychology 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИИ 
(по реда на Процедурата за номинации и тяхното утвърждаване от УС и ОС на ДПБ) 

 

Комисия “Клинична и консултативна психология, психология на здравето” 

 Валентина Белчева 

 Ваня Матанова 

 Павлина Петкова 

 Емилия Алексиева 

 Никола Атанасов 

 Маргарита Райчева 

 Евдокия Христова 

 Ирина Тодорова 

 Теодора Стоева 

Комисия “ Трудова и организационна психология, психология на персонала” 

 Веселина Русинова  

 Соня Карабельова 

 Снежана Илиева 

 Крум Крумов 

 Пламен Димитров 

 Ирина Зиновиева 

 Сава Джонев 

 Бойко Николов 

 Александър Пожарлиев 

Комисия “ Психология в образованието и социалните грижи, училищна психология и 

психология на развитието” 

 Лидия Василева 

 Пламен Калчев 

 Даниел Петров 

 Камелия Ханчева 

 Хариета Манолова 

 Диана Христова 

 Мария Пейчева 

 Иван Игов 

 Иван Димитров 

 Йоана Янкулова 

 Наталия Александрова 

 Донка Петрова 

Комисия “Приложна социална психология, юридическа, криминална и спортна 

психология” 

 Антоанета Русинова-Христова 

 Дончо Градев 

 Найден Николов 

 Людмила Андреева 



 Татяна Янчева 

 Калин Гайдаров 

 Стоил Мавродиев 

 Станислава Стоянова 

 Людмил Георгиев 

 Толя Стоицова 

 

 

VI-ти Национален конгрес по психология – 2011 година 

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

Програмен комитет: 

 Сава Джонев 

 Пламен Калчев 

 Павлина Петкова 

 Ирина Зиновиева 

 Румяна Божинова 

 Наталия Александрова 

 Толя Стоицова 

 Снежана Илиева 

 Елиана Пенчева 

 Методи Коралов 

 

Организационен комитет: 

 Пламен Димитров 

 Татяна Янчева 

 Рени Велчева 

 Надя Матеева  

Координатори на регионалните клонове на ДПБ:  

o Галя Герчева и Валери Стоянов (Варна), Павел Павлов (Добрич),  

o Татяна Жекова (Русе),  

o Стойко Иванов (Шумен),  

o Владимир Илиев (Плевен),  

o Зоя Пехльова (Враца, Монтана, Видин),  

o Светозар Димитров (Бургас),  

o Красимира Лазарова (Стара Загора),  

o Мариета Игаренска (Пловдив) 

Финансова комисия към Организационния комитет: 

 Сава Джонев 

 Стою Недин 

 Ирина Зиновиева 

 Татяна Янчева 



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧЛЕНСТВОТО В ДРУЖЕСТВОТО  – 2011 

 

Уважаеми колеги и приятели, уважаеми кандидати за членство в ДПБ и вписване в 

Публичния регистър на психолозите! 

В интернет-страницата на ДПБ (http://www.psychology-bg.org) е представен актуалният формуляр 

на Заявлението за кандидатстване за членство в Дружеството на психолозите в България, 

актуализация на членството, вписване в Публичния регистър на психолозите в България и 

откриване на процедура за сертификация по стандартите на Европейската федерация на 

психологическите асоциации (EFPA) – EuroPsy Certificate of Psychology. 

Можете да свалите свое електронно копие (MSWord) от Заявлението, валидно за 2011 година  от 

Информационния Бюлетин на ДПБ  – http://psychological.wordpress.com 

Членският внос за 2011 година се внася до 30 март 2011 г. Невнасянето на членски внос за 

текущата година води до замразяване на членския статут и вписването в Публичния регистър на 

психолозите в България. Приетите през второто полугодие на 2011 г. нови членове заплащат 50% 

от сумата за текушата година не по-късно от месец след приема им в Дружеството на психолозите. 

Членският внос за 2011 година е 30 лева (50.00 лв ЗАЕДНО с абонамент за БЪЛГАРСКО 

СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ- 2011 година). 

Членовете на регионалните клонове на Дружеството на психолозите внасят своя членски внос в 

клоновете, към които са приети. 50% от членския внос събран в регионалните клонове остава 

в бюджета на съответните клонове. 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

1505 София, ул. Черковна 52, ап.2 

office@psychology-bg.org 

Банкова сметка (Членски внос и абонамент): 

СИБанк АД – клон Черковна, София 

IBAN: BG78BUIB98881056656904 

BIC: BUIBBGSF 

За допълнителна иформация и актуализация на членството, пишете ни на е-мейл адрес 

office@psychology-bg.org 

http://www.psychology-bg.org 



МРЕЖА ОТ РЕГИОНАЛНИ КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 

В периода 2007 – 2010 година Дружеството на психолозите (ДПБ) изгради своя мрежа от 

регионални клонове със следния областен обхват: 

 БУРГАС - Председател: С. Димитров 

 ВАРНА & ДОБРИЧ - Председатели: Г. Герчева-Несторова, В.Стоянов и П.Павлов 

 ВРАЦА, МОНТАНА и ВИДИН - Председател: Зоя Пехльова 

 ПЛЕВЕН - Председател: В.Илиев 

 ПЛОВДИВ - Председател: М. Игаренска 

 РУСЕ - Председател: Т. Жекова 

 СТАРА ЗАГОРА - Председател: К. Лазарова 

 ШУМЕН - Председател: С. Иванов 

Подробна информация за дейността и координатите на регионалните клонове на ДПБ се 

публикува в интернет-страницата и информационния бюлетин на ДПБ. 

 

 

АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕТО – КАМПАНИЯ 2011 

 

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ - 2011 ГОДИНА 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ 

Уважаеми членове на дружеството, абонати и читатели на списанието, 

С настоящето съобщение искаме да Ви запознаем с АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ на 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ за 2011-та година. Условията на 

кампанията посочени по-долу важат само до 30 юни 2011 година: 

 За членовете на Дружеството на психолозите, които са заплатили членския си 

внос за 2011-та година годишният абонамент за 4-те книжки на БЪЛГАРСКО 

СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2011 е в размер на  20 лева. Членският внос за 

2011 година  е 30 лв. за редовни членове на дружеството съгласно Решение на 

Общото събрание от 27 ноември 2010 година).Годишния абонамент за Българско 

списание по психология – 2011 година може да бъдат внесен едновременно с 

членския внос по банков път по обявената по-долу сметка на Дружеството.  

 За читатели на списанието, които не са членове на Дружеството на 

психолозите Годишният абонамент за 4-те книжки на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ 

ПО ПСИХОЛОГИЯ - 2009 е в размер на 30 лева (без разходите за доставка).  

 За библиотеки, институти и фирми Годишният абонамент за 4-те книжки на 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ е в размер на 30 лева като в цената 

не се включва цента на доставката.  

 Цената за един отделен брой на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ  - 

2011 год. е 15 лева (без разходите за доставка). 

 След 30 юни 2011 година годишният абонамент ще бъде в размер на 40 лева (без 

разходите за доставка). 



Банковите данни за заплащане на членски внос и Годишен абонамент за Българско 

списание по психология - 2011 година са: 

 

СИБанк АД – клон Черковна, код: 88898882; сметка: 1056656904 

IBAN BG78BUIB98881056656904   BIC BUIBBGSF 

(за членски внос в ДПБ година и Годишен абонамент за списанието - 2011 година) 

 

Управителният съвет на Дружеството на психолозите и Редакционната колегия на 

Българско списание по психология се обръщат към всички членове и приятели на 

Дружеството на психолозите с любезна покана за участие в абонаментната кампания 

и представяне на нови оригинални разработки за публикуване в БЪЛГАРСКО 

СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ като научни доклади, научни съобщения и 

прегледи.  

Ако имате абонамент, а не сте получили своето списание, обадете се веднага за 

справка на тел. 0888 429 730. 

Управителният съвет на Дружеството приема за разглеждане предложения за дарения, 

корпоративно спонсорство и реклама на страниците на списанието на адрес: 

office@psychology-bg.org. Изискванията към авторите и ръкописите са представени в края 

на този брой и в интернет-страницата на списанието – http://BJoP.wordpress.com  

Молим колегите, които имат готовност да станат рецензенти и разпространители на 

Българско списание по психология (a pro bono), да ни информират писмено за това. 

Молим ви да предадете тази информация и на други заинтересовани колеги и организации.  

За допълнителна информация, изпратете ни е-поща на адрес: office@psychology-bg.org  

или се обадете на тел.. 843 5854 или GSM 0888 429730. 

Благодарим Ви за вниманието и отделеното време. Очакваме подкрепата и 

предложенията Ви.  

От името на Управителния съвет и Редколегията 



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НИ 

 

Актуализирани изисквания към оформянето на предлаганите за публикация в 

“Българско списание по психология” ръкописи 

 

1.”БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ” е печатен орган на Дружеството на 

психолозите в България, чрез който се популяризират постиженията на психологическата 

наука и практика у нас и региона на юго-източна Европа, като се стимулира поддържането 

на високо научно ниво. 

2. В списанието се публикуват статии от български и чужди автори, които представят 

всички области на психологията и гранични с нея науки.  

3. В списанието се приемат и публикуват статии на български и английски език.  

4. Използваните термини и понятия следва да отговарят на научната конвенционалност и 

да имат терминологична еднозначност. Когато се въвеждат термини от чужди езици, 

следва да се търси техния максимално еднозначен и близък до оригинала български 

еквивалент. При наличието на съмнения и трудности при превода е добре в скоби да се 

дава оригиналния термин на съответния език. Въвеждането на нови термини и понятия 

предполага задължителното им обяснение и ясно дефиниране. 

5. Предлаганите за публикация ръкописи се оформят структурно, като всеки раздел, с 

изключение на теоретичната постановка, се озаглавява. 

Общи за всички статии раздели са следните: 

Заглавие на статията: Заглавието отразява основната идея на статията и ясно 

обозначава проблема, който се разглежда, в обем от едно изречение. 

Име на автора: Изписват се цялостно личните и фамилни имена на  авторите. В 

бележка под черта се посочва местоработата на всеки и адрес за комуникация. 

Резюме: Статиите се придружават от резюме на български и английски, като на 

английски език се посочват заглавието и имената на авторите, а в статиите на 

английски език заглавието и имената на авторите пред резюмето се превеждат на 

български. Накратко в него се представят: постановка, цел, метод, резултати, 

заключение. Максимален обем – 120 думи. 

Теоретична постановка:  Този раздел изпълнява функции на въведение. Краткият 

обзор на литературата по представения в публикацията проблем  следва да го 

дефинира ясно и да насочва към изследваното явление и хипотеза. Изискванията за 

цитирането на литературните източници са посочени в раздела за техническо 

оформление. 

Литература: В списъка на използваната литература се включват само упоменати в 

статията източници. Те се подреждат по азбучен ред на фамилните имена на 

първите автори, като първо се изброяват източниците на кирилица, а след това – на 

латиница. При цитиране на повече от  едно заглавие от един и същи автор, 

източниците се подреждат хронологично, като на първо място се поставят неговите 

самостоятелни публикации.  

Изисквания за библиографско  описание на литературните източници: 

Препоръчително е придържането към БДС 17377 – 96 за библиографско цитиране и 

оформяне на списък на цитираната литература. 



А) Редът на библиографското описание е следният: имена на авторите, изписани в 

инверсия (фамилно, инициали на собственото и бащиното). При повече от трима 

автори се посочват имената на първите трима и се добавя ― и др. ― или ―et al.―. След 

имената на авторите се посочва година на издаване, обособена с кръгли скоби, 

заглавието на статията или непериодичното издание. Когато цитираната 

публикация е част от сборник с доклади, се посочва годината и датата след 

издателството. Следват издателските данни – място на издаване (изписва се в пълна 

форма), издателство, страници. Несамостоятелни части (томове, глави, раздели) , 

ако са номерирани, озаглавени или обособени по някакъв начин, се посочват след 

сведенията за изданието като цяло. Публикации, включени в непериодични и 

периодични издания ( статии, рецензии и др. п.) се описват, като след сведенията за 

тях се дават сведения за източника, разграничени със знака (//).  

При материали, ползвани от Internet, освен адреса се посочва и датата, на която са 

изтеглени. 

Б) Заглавията на списанията и книгите се изписват с различен курсив.  

В) Пунктуация: Точка се поставя след авторите пред годината, мястото на издаване, 

страници на книга. Запетая се използва за отделяне на повече от един автор, пред 

издателството и пред годината на издаване, пред номерата (томове, броеве, части), 

датите и пред страници от - до. Две наклонени ( // ) заменят знаците тире и 

предлозите (― В: ―, ― In: ―). 

Примери: 

Непериодични издания: 

Манова – Томова, В. (1974) Психологическа диагностика на ранното детство. 

София, Нар. просвета. 

Джонев, С. ( 2001) Социална организация. Том 1 – 3. София, Софи – Р.  

Герганов, Е., Кючуков, Хр. (1999) Образователни нагласи на ромите в България. 

София, Изд. Тилия. 

Статии: 

Стойчева, К., Силгиджиян, Х. (1999) Толерантност към неопределеност и Аз – образ 

при юноши.  // Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 89 – 102.  

Русинова, В., Стоицова, Т., Печева, Е. и др. (1999) Теоретичен анализ на 

лидерството в психологията. // Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 5 – 14. 

Cermak, Sh., Daunhauer, L. (1997) Sensory Processing in the Postinstitutional child. // 

The American Journal of Occupational Therapy,Vol. 51, 7, p. 500 – 507. 

Самостоятелно оформени части от непериодични издания (монографии, 

сборници): 

Curry, J., Murphy, L. (1997) Comorbidity of anxiety disorders. In: March, J. ( Ed. ) 

Anxiety disorders in children and adolescents. New York, Guilford, p. 301 – 317. 

Александрова, Н. Специфика на субектността през късните етапи на онтогенеза. // 

Сб. научни доклади ― III национален конгрес по психология‖. София, Софи – Р, 28 – 

30 октомври 2005, с. 15 – 19. 

6. Статии, които съдържат емпирични данни: 

Освен общите раздели те включват още: 

Метод: Включва описание на извадката, подробно изложение на използваните 

методи, инструментариум, процедура на изследването, статистически методи. 



Резултати: Излагат се основните резултати, придружени от таблици, графики или 

друг илюстративен материал, който допълва изложените в текста. Акцентира се 

върху статистически оценени данни. 

Обсъждане: По преценка на автора този раздел може да бъде включен при 

изложение на резултатите. В него се прави теоретичен анализ, интерпретация и 

аргументация на резултатите, установява се връзката им с хипотезата на 

изследването, сравняват се собствените резултати с тези на други изследователи. 

Обсъждането завършва със съответни научни изводи.  

Заключение: Съдържа кратко обобщение и приносите от направеното изследване. 

7. Теоретични статии: Очертават концепция, оригинално разработена от автора или 

представят нови методологични подходи. Допустимо е изложение на емпирични данни, 

ако имат пряко отношение към обосноваването на дадено теоретично твърдение. Тезата на 

автора се извежда от обзор на проучвания върху даден проблем и теоретичните подходи с 

критичен анализ. Имат свободна структура, като при описанието им е препоръчително 

авторите да спазват следните принципи: ясно и достъпно изложение на методологията; 

очертаване на проблемите, които новият подход разрешава; оценка на приложимостта и 

ограниченията на разглеждания подход; практически указания за прилагане.  

8. Обзорни статии: Базират се на анализ на обширен брой научни публикации по даден 

проблем, като следва да се очертаят  основните насоки на развитие на изследванията в 

дадена област, тяхното съвременно състояние и направят съответстващите изводи.  

9. Статии, описващи нови изследователски методи : Описанието на методите да е 

съобразено с одобрените от Дружеството на психолозите в РБългария стандарти.  

10. Статии, описващи и анализиращи случаи от практиката: Случаят да бъде съотнесен с 

определена парадигма при строго спазване на принципите на професионалната етика.  

11. Рецензии на книги: Да отговарят на общоприетите изисквания за рецензиране на 

монографии.  

12. Материалът за публикация се предлага на диск, съдържащи публикацията на файл със 

следното техническо оформление: 

- Шрифт – Times New Roman 12 

- Page Setup – Top: 2,5 сm, Bottom: 2,5 сm, left: 2,5 сm, Right: 2,5 сm; 

- Paper Size – A4; 

- Line Spacing – Single; 1,5 lines 

- First line : 1,5  cm 

- Заглавие -  Font Size 14, Center, Bold; 

- Празен ред; 

- Имена на авторите: собствено, фамилно; 

- Празен ред; 

- Резюме на български – Font Size 10 

- Празен ред 

-  Заглавие на статията, имена на авторите и резюме на английски – Font Size 10 

- Празен ред; 

- Текст на статията – Font Size 12 

- След литературата – трите имена на авторите с научно звание и научна степен, 

месторабота, телефон, e – mail 

- Материалите за онагледяване (таблици, диаграми, графики, фигури) се представят 

интегрирани в текста с номерация и наименование: заглавието на таблиците се 



изписва над тях, подравнено вляво, названието на диаграмите (графиките и 

фигурите) – под тях, центрирано. Освен интегрирани в текста, всички илюстрации 

(таблици, графики, фигури, диаграми) се представят и в отделен файл. 

- Цитираната в текста литература да се означава в скоби с фамилията на автора 

(авторите) и годината на публикацията – например: (Стоянов, 2003). Ако 

позоваването на източника съдържа дословен цитат, той се поставя в кавички, а 

след годината на издаванео се посочват страницата/страниците (Стоянов, 2003, с. 

45). Ако авторите са повече от един, при първото позоваване се изписват 

фамилните имена на всички съавтори, а при всяко следващо – само на първия автор 

с добавяне на ,, и съавт. ― или ,, и кол. ― ( в англоезичен текст ,, et al. ― ); 

- Цитираната в края литература да се описва съгласно посочените библиографски 

изисквания; 

- Страниците да не се номерират  

Дискът да бъде придружена от печатно копие в един екземпляр. 

13. Статиите могат да бъдат в обем до 20 страници, включително илюстративните 

материали и цитираната литература. 

14. Авторите, които не са редовни членове на Дружеството на психолозите, внасят 

едднократна такса от 40 лв. за всяка своя публикация е Българско списание по психология. 

15.  Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на материалите. Те се одобряват 

за публикуване след рецензиране. Ръкописи не се връщат. 

16.  Дружеството си запазва правото да разпространява в печатна и електронна форма 

всички публикувани в Българско списание материали. 



ПРОМЕНИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ДРУЖЕСТВОТО 

 

Уважаеми колеги, 

в съответствие с Решенията на Общото събрание на ДПБ – 27 ноември 2010 г., в условията за 

използване на Информационната система на Дружеството от 1 март 2011 г. се въвеждат някои 

промени: 

 http://www.psychology-bg.org – Официалният интернет-сайт на Дружеството на 

психолозите в България се обновява и разширява услугите, които ще предоставя на 

редовните членове на Дружеството, вписани в Публичния регистър на психолозите.Освен 

публичната си част, достъпна за всички посетители, сайтът PSYCHOLOGY-BG.ORG 

ще поддържа страници и функции, до които ще имат достъп само членовете на ДПБ, 

вписани като регистрирани психолози и внесли членския си внос за 2011 г.Очаквайте 

до средата на февруари указания за това как да получите достъп до тези страници и 

функции на сайта с уникалния си професионален код и личната ви парола. 

 http://PSYCHOLOGICAL.wordpress.com – Информационен бюлетин на Дружеството на 

психолозите в България. Свободен достъп до новини и информация за дейността на ДПБ. 

 http://BJoP.wordpress.com – Интернет-страница на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО 

ПСИХОЛОГИЯ. Свободен достъп до новини и информация за списанието. Достъп до 

електронния архив и електронната версия на списанието само за абонатите на 

списанието, които членуват в ДПБ. 

 BGPsychologyForum – Yahoogroups ще продължи да действа като отворена 

информационна система на регистрираните членове и приятелите на Дружеството на 

психолозите за обмен и архивиране на важна информация, съобщения и документи. 

Неограничен достъп след регистрация. Ще се публикуват съобщения само на членове на 

Дружеството на психолози, които са внесли членския си внос за 2011 година. 

 Human_Systems – Yahoogroups е затворената ни информационна платформа „Човешки 

системи― – Звено за управление на проекти и професионални услуги на Дружеството на 

психолозите – служи за обмен на информация и архиви на сътрудниците в екипите на 

програмата.Неограничен достъп само след административна регистрация, обменът 

между потребителите се модерира. 

 BPS_Boards – Базирана в Yahoogroups закрита, административна информационна система 

на членовете на управителните органи на ДПБ: Управителния съвет, Комисията по етика, 

Редакционната колегия, Националния Тест Комитет и Комисиите по EuroPsy Certificate of 

Psychology на Дружеството на психолозите в България. Достъп само след 

административнa регистрация. 

 www.BPS.blog.bg – Страница (Блог) за онлайн публикации на регистрираните членове на 

Дружеството на психолозите. Публикуват се само авторски текстове (до 10 страници) 

от членове на Дружеството на психолози, които са внесли членския си внос за 2011 

година. 

 www.facebook.com/drujestvo.bg – Присъеденете се към приятелите на Дружеството на 

психолозите и следете публикациите ни във Facebook. 

За справки и техническа помощ: office@psychology-bg.org 0888 429 730 

http://www.psychology-bg.org/
http://tech.groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum/
http://groups.yahoo.com/group/human_systems/
http://tech.groups.yahoo.com/group/BPS_boards/
http://www.bps.blog.bg/
http://www.facebook.com/drujestvo.bg
mailto:office@psychology-bg.org


 НАУЧЕН ЖИВОТ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 

 

 

 

 

EUROPLAT2010 – КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА 

ОБУЧЕНИЕТО И ПРЕПОДАВАНЕТО  ПО ПСИХОЛОГИЯ 

Сава Джонев, Заместник-председател на УС на Дружеството на психолозите 

От 30 Юни до 2-ри Юли 2010 година в Напиер университета в град Единбург, 

Шотландия-Великобритания се проведе първата EUROPLAT-конференция по тригодишен 

проект под названието: ―Европейска мрежа за обучение и преподаване по психология‖. 

Целта на този проект е да създаде европейска Еразмус академична мрежа, която да работи 

за повишаване качеството на преподаването и обучението на студентите по психология. 

Ядро на проекта са 32 психологически факултета или катедри на различни 

университети от цяла Европа: Австрия, Белгия, България, Великобритания (два 

университета – Университетът в Йорк и Астон университет), Германия, Гърция, Дания, 

Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, 

Люксенбург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия,Словения, Турция, 

Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция. От българска страна участник е 

Софийски университет ―Св. Кл. Охридски‖. 

Непрекъснато нараства броя на асоциираните членове към проекта, които в момента 

са 30: университетски факултети по психология от различни европейски страни, 

Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) и Европейската 

федерация на студентските психологически асоциации (EFPSA). 

 

Настоящата годишна конференция е една от няколкото цели, които ще бъдат 

реализирани от участниците по време на проекта. Другите цели се отнасят до 

провеждането на специфични изследвания, насочени към разкриване на иновативни 

преподавателски методи, оценка на заетостта на дипломираните бакалаври и магистри, 

изработване на методи за повишаване на качествените стандарти на обучението. 

Понастоящем функционира и уебсайт www.europlat.org, който действа като мрежови 

център, свързващ всички партньори, тяхната национална информация за обучението по 

психология и възможностите за реализация на кадрите. 

 

В конференцията с доклади и постери взеха участие над 200 университетски 

преподаватели в 24 тематични секции, чието съдържание е показателно за направленията и 

проблемните области, в които се разгръща и развива преподаването по психология в 

европейските страни: 

1. Обучение в изследователски методи; 

2. Задържане на студентите; 

3. Емоционална интелигентност; 



4. Въвличане на студентите по психология в общността; 

5. Студентското благополучие; 

6. Напредващата психологическа наука: ролята на Британското психологическо 

дружество; 

7. Оценяване и плагиатство - І; 

8. Втори живот (човешкото поведение в интернет); 

9. Преподаване на качествени изследователски методи; 

10.  Клиничен психологичен тренинг; 

11.  Промеждутъчни и други, базирани на труда, обучителни възможности; 

12.  Приложение на принципите на психологията; 

13.  Критично мислене; 

14.  Изграждане на връзки; 

15.  Уеб-базирани ресурси за подпомагане преподаването по психология; 

16.  Формиране випускниците по психология на 21 век; 

17.  Взаимно наставничество; 

18.  Даване на ефективна обратна връзка – І; 

19.  Усилване на ученето чрез технологията; 

20.  Въвличане на студентите; 

21.  Оценяване и плагиатство - ІІ; 

22.  Управление на промяната в преподаването по психология: нов формат на 

преподаване и оценка; 

23.  Даване на ефективна обратна връзка – ІІ; 

24.  Активно учене. 

Участниците имаха възможността да се опознаят взаимно, да обменят опит, да се 

запознаят с условията на учене и преподаване по психология. 

Резюметата от конференцията са на разположение на всички интересуващи се 

членове в Дружеството на психолозите в България. 

 

Съществена цел на проекта е да насърчава за присъединяване и участие повече 

асоциирани членове. Като развива здрави връзки между психологическите общности 

EUROPLAT цели да стане ефективна мрежа за развитие преподаването и обучението по 

психология и създаде устойчиви контакти между академици и работодатели. 

Асоциираните членове получават редовно информация по проекта и възможности да 

участват в EUROPLAT-изследвания. 

Желаещите да се присъедините към EUROPLAT като асоциирани партньори, могат 

да се свържат с n.brennan@psich.york.ac.uk или да потърсят в уебсайта www.europlat.org 

подробности по кандидатстването. 

В по-далечна перспектива намеренията са EUROPLAT да стане окончателно 

европейска мрежа за споделяне на идеи, добри практики и информация относно 

преподаването по психология, която да подпомага преподаватели, докторанти, студенти, 

дипломанти и работодатели. 

 

 

 

 



ЦЕНТЪР « УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ»  

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗАЕТОСТ НА УЧИЛИЩНИТЕ 

ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СИСТЕМАТА НА 

БЪЛГАРСКОТО НАЧАЛНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Методи Коралов, Нов български университет 

Център «Училище без насилие» - ДПБ 

 

 

1. Постановка на проблема 

В края на 2009 г. и началото на 2010 г. Министерството на образованието, младежта и 

науката (МОМН) организира обучение за педагогическите съветници и училищните 

психолози от цялата страна. Обучението беше изпълнено от Дружеството на психолозите в 

България чрез специално сформирани екипи. Програмата включваше широк набор от 

теми, в които работещите на тези длъжности би трябвало да имат добро равнище на 

експертиза и умения, за да бъдат успешни и полезни в работата си. Бяха засегнати области 

като консултиране, психологическа диагностика, дисциплина и дисциплиниране, работа 

със случаи и провеждане на училищна политика срещу насилието и тормоза, водене на 

документация, модели на писане на характеристика на ученик. 

Още в работата на първите групи се оказа, че много дискусии и доста бурни емоции 

предизвиква темата за мястото на училищния психолог и педагогическия съветник в 

рамките на училищната система, приемането от колегите-учители, разпределението на 

задачите и отговорностите, професионалните компетентност, израстване, умения и 

реализация. Това не е случайно. До 2009-та година в нашите училища официално 

съществуваше само длъжността „педагогически съветник‖. Хората, назначавани на тази 

длъжност през 90-те години на 20-ти век (на места и до по-късно), масово бяха бивши 

учители, „спасявани‖ от съкращение. Съответно обикновено това бяха хора твърде далеч 

от образованието, знанията и уменията, които се очаква да притежава един професионален 

психолог, за какъвто всъщност логично е предназначена тази позиция. От друга страна за 

ръководствата на училищата също не беше много ясно „за какво точно служи‖ такъв човек 

в училището и с какви дейности трябва да бъде натоварен. Липсата на назначени хора със 

специфични психологически компетенции и умения допълнително затрудняваше и 

забавяше процеса на изясняване. Вярно е, че за изминалите години доста от назначените 

на длъжност „педагогически съветник‖ преминаха допълнителни курсове за квалификация 

и повишиха компетентността си в областта на психологията. Въпреки това неяснотата 

относно мястото и функциите на училищния психолог и педагогическия съветник все още 

стои. 

Важен факт е, че в началото на 90-те години на 20-и век официално в закона на 

образованието е включена длъжностна характеристика за длъжността „педагогически 

съветник‖. Тя е в сила и до този момент, като се очаква да настъпи промяна с приемането 

на новия закон за образованието. 

 

 

2. Цел 

В резултат на силно изразената и очевидна потребност от изясняване на мястото на 

училищния психолог и педагогическия съветник в училищната система, както и 



дейностите, които би трябвало да извършва, за втората част на обучението беше 

разработен въпросник. Целта на неговото прилагане беше да се регистрират акцентите и 

приоритетите в професионалната заетост по областите и критериите, заложени в 

действащата до момента длъжностна характеристика за педагогическите съветници. 

Допълнително специално са включени няколко въпроса, отнасящи се до неспецифични 

дейности, с които, както е добре известно, на доста училищни психолози и педагогически 

съветници им се налага да се занимават. Така крайната цел на изследването се състои в 

това да се опише картината на професионалната заетост на българските училищни 

психолози и педагогически съветници, с нейните акценти и слабо застъпени области. 

 

 

3. Метод 

За изследването беше използван специално разработен въпросник. Включените в него 

въпроси общо са 48 и, с изключение на 5 допълнителни, повтарят структурата и 

съдържанието на официалната и в сила към момента длъжностна характеристика за 

длъжност „педагогически съветник‖. 

Въпросите са формулирани с общо начало "Колко често ви се налага да... " или "Колко 

често ви се случва да... ". Тук трябва да се направи едно важно уточнение. Въпросите биха 

могли да бъдат зададени и различно, например "Каква част от времето си отделяте на... " 

или по подобен начин. Този втори начин обаче има един доста съществен недостатък, дори 

като оставим настрана проблемът с това доколко прецизно човек може да опише заетостта 

си с една или друга дейност и да доведе общия сбор до 100% или в съизмерима с 

процентното разпределение скàла. Става дума за следното: ако един училищен психолог 

или педагогически съветник напише, че отделя 20% от времето си за преподаване на 

предмет от редовната програма, макар и да звучи не съвсем издържано все пак не прави 

особено впечатление. 20% от времето означава, че през 80% от времето си върши 

психологическата или (педагогическо-съветническата) работа, което всъщност изглежда 

съвсем солидно (казано на ежедневен език това ще звучи като "почти през цялото време си 

работи специфичната работа, е, естествено, че може понякога, по случайност и 

спорадично, да му се наложи да свърши и нещо друго"). Тази ситуация обаче в реалността 

изглежда по друг начин, а именно – психологът или съветникът отделя 6 часа седмично на 

преподаване (6 часа от 30 присъствени часа = 20%). Това означава, че примерно в 6 "а" 

влиза 2 пъти седмично като преподавател по английски или компютри или каквото и да е 

от редовната програма, в 6 "б" също 2 пъти седмично и в 7 "б" също 2 пъти седмично – и в 

това няма нищо случайно или спорадично, а става дума за системност и регулярност. За 

тези 3 класа, а и за много други, този човек всъщност е "учителят по еди-какво си", а не 

училищният психолог или педагогически съветник. Да не говорим, че спрямо хората от 

тези класове той всъщност, по силата на професионалните правила в психологията, не 

може да изпълнява психологическа функция. Или, казано накратко, методът "Каква част от 

времето ..." може доста да олекоти реалната ситуация, докато "Колко често... " вероятно ще 

представи нещата по по-отговарящ на действителността начин. Едно е да се каже "близо 

половината от педагогическите съветници отделят 20% от времето си на преподаване" и по 

друг начин звучи "близо половината от педагогическите съветници посочват, че често или 

много често преподават предмети от редовната програма", като двете изказвания описват 

една и съща ситуация. И това не е абстрактна или хипотетична ситуация. Точно такава е тя 

например в училището на моята племенница, която казва "учителката ни по информатика 

ни е и училищна психоложка". По подобен начин стоят нещата и в много други училища. 



Друг пример може да бъде времето, отделяно за посещения на съвети или съвещания на 

различни комисии. То може да не надхвърля 2-3% от времето на училищния психолог, 

понеже се случва 2-3 пъти месечно, понякога дори и по-рядко и да изглежда като някакъв 

маловажен и незначителен ангажимент. Но ако той ходи на такива сбирки редовно, всеки 

път, без да пропуска (съответно дава отговори "често" или "много често") и те са важни за 

дейността му като цяло (там например се решава дали да бъде изключен ученик или да се 

работи с него и как), тези 2-3% могат да имат голяма тежест и важност. Могат да бъдат 

приведени и други примери и основания (като възможността за сравняване на 

относителните тежести за различните дейности или събития), но така или иначе изглежда, 

че за настоящата ситуация с училищните психолози и педагогическите съветници в 

България формулировката с "Колко често... " е вариантът, който е по-подходящ и който 

дава по-ясна и разбираема и за неспециалист представа за действително случващото се. 

 

 

4. Изследвани лица 

В изследването участваха 96 училищни психолози и педагогически съветници от София и 

от страната. Участниците са от различен тип училища – ОУ, СОУ и гимназии. Поради 

технически проблем с отпечатването на въпросника втората му половина беше попълнена 

от 71 от тях. 

Голяма част от изследваните лица посочват като образование специалност, различна от 

психология – педагогика, българска филология, философия, физика, биология, химия и т.н. 

Доста от тях са посочили и допълнителна квалификация в областта на психологията. Тук 

няма да се ангажираме с конкретно разпределение и проценти, тъй като друга голяма 

група не са посочили изобщо специалност, а просто „висше образование‖ или „магистър‖. 

Очевидно е обаче, както от подадените от тях данни, така и като получена информация в 

разговори, че доста голяма част от педагогическите съветници или нямат психологическо 

образование или то е надграждано в последствие. 

 

 

5. Процедура 

Изследването е проведено през месец януари 2010 година в ЦПУО (център за подготовка 

на училищни олимпиади) – база на МОНМ в София, в която беше проведено обучението за 

училищни психолози и педагогически съветници. Въпросникът е даван за попълване в 

края на обучението, след приключване на основната програма. Участието е анонимно. 

 

 

6. Резултати и дискусия 

Както е споменато и по-горе, по структура и съдържание въпросникът плътно се придържа 

към действащата в момента длъжностна характеристика на педагогическите съветници. 

Съответно е спазено и разделението по области дейности. 

 

 

6.1. Резултати по отношение на диагностичната дейност 

Общият въпрос за тази част е "Колко често ви се налага да... ", като разпределението е 

представено във валидни проценти. Във въпросника отговорите варират от никога до 

много често като при представянето на резултатите отговорите „никога‖ и „рядко‖ от една 

страна и „често‖ и „много често‖ от друга са сумирани, с цел по-ясно да се откроят 



тенденциите. 

 

 
Таблица 1. Сумарно процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпросите, свързани с диагностичната им дейност 

№ Колко често ви се налага да: 
никога 

и рядко 

от време 

на време 

често и 

много често 
коментар 

1 
диагностицирате входното равнище на 

постъпващите в отделните степени ученици 
42 19 39 

поляри-

зация 

2 
диагностицирате затруднения в 

интелектуалното развитие на учениците 
41 27 32  

3 
диагностицирате затруднения в личностното 

развитие на учениците 
28 28 43  

4 
диагностицирате затруднения в поведението 

на учениците 
12 19 70 често 

5 идентифицирате надарените ученици 56 27 17 рядко 

6 подпомагате работата с надарени ученици 58 23 19 рядко 

7 идентифицирате ученици със СОП 47 21 32  

8 подпомагате работата с ученици със СОП 39 18 44 
поляри-

зация 

9 
проучвате възможности за професионална 

реализация на учениците 
31 29 40  

10 
подпомагате професионалното ориентиране 

на учениците 
26 28 47  

11 
прилагате методи за индивидуална 

психодиагностика 
18 35 47 

превес 

на инди-

видуал-

ната 
12 

прилагате методи за групова 

психодиагностика 
33 37 30 

 

Областта, за която най-много ИЛ са посочили, че извършват често или много често е 

диагностицирането на затруднения в поведението на учениците. Това е съвсем логично, 

имайки предвид, че една обща споделена гледна точка за работата на училищния психолог 

и педагогическя съветник у нас е „да се занимава с проблемните ученици‖, каквото и да 

разбират отделните директори, учители и родители под „занимава‖ и под „проблемни‖. От 

друга страна превес имат отговорите „рядко‖ и „много рядко‖ по отношение на 

диагностиката и работата с надарени ученици. Доколкото работата на училищния 

психолог и педагогическия съветник има за цел развитието на всички деца и отговарянето 

на потребностите им можем да заключим, че грижата, насочена към талантливите, към 

откриването им и към развиването на потенциала им е доста занемарена. 

Интерес представляват отговорите с поляризация – там, където малка група са давали 

отговор „от време на време‖, а повечето отговори са концентрирани или към „рядко‖ или 

към „често‖. Такава е ситуацията при въпроса „Колко често диагностицирате входното 

равнище на постъпващите в отделните степени ученици?‖. По този повод беше се 

получила дискусия с участниците, част от които твърдяха, че това е съвсем естествено, тъй 

като някои от тях работят в училища, където има прием на първокласници, а други са в 

гимназии, където се работи само с големи ученици. Тук обаче логично се поставя въпроса: 

преминаването от прогимназия в гимназия не е ли също преминаване от една степен в 

друга и не е ли редно да се обърне внимание на развитието на тези ученици? Ситуацията 

обаче в нашите училища си остава тази: приема се, че е необходимо да се прилага някаква 

диагностика спрямо постъпващите в първи клас, но че това не е необходимо при по-



големите, при преминаване от четвърти в пети и от седми в осми клас. Излишно е да се 

коментира, че подобно приемане е неуместно, в ущърб на децата от по-горните класове и 

звучи приемливо само за хора, имащи малко или никаква компетентност в областта на 

психологията на развитието. Друг е въпросът, че такива изследвания биха били свързани с 

твърде много разходи и вероятно ще се окаже неоправдано скъпо да се прилагат в широки 

мащаби. 

Също така поляризирани са отговорите по отношение на въпроса „Колко често 

подпомагате работата с ученици със СОП?‖. Тук обаче обективните обстоятелства 

наистина могат да окажат сериозно влияние – в някои училища действително няма или има 

един-двама ученици със специфични обучителни потребности, докато в други има 

множество; в профилираните гимназии доста по-трудно могат да попаднат деца с такива 

потребности; в някои училища има назначени ресурсни учители, които изцяло поемат 

грижата за тях и т.н. 

 

 

ОБОБЩЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ДИАГНОСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ 

Резултатите от въпроси 1, 2, 3, 4, 5 и 7 бяха обединени с цел да се представи една 

обобщена картина на честотата на извършване на диагностична дейност. След прилагане 

на необходимите минимални математически трансформации бяха получени стойностите, 

представени в таблица 2. 

 
Таблица 2. Обобщен резултат за честотата на извършване на диагностична дейност 

Обобщен отговор 
Валиден 

процент 

никога 5,6 

рядко 19,1 

от време на време 51,7 

често 22,5 

много често 1,1 

Сбор 100,0 

 

Общо почти 1/4  от училищните психолози и педагогическите съветници извършват 

всички изброени диагностични дейности рядко или никога. Това означава или че рядко се 

занимават с диагностика изобщо или че диагностичната им дейност е концентрирана в 

една област и не се занимават с другите. Хората, посочили отговор "от време на време" 

преобладават – те са малко над половината от всички изследвани. Накрая, почти 1/4 от 

изследваните извършват всички посочени диагностични дейности често или много често. 

Логично се поставят следните два твърде важни въпроса: 

 Какви методи и техники за диагностика са използвани? – особено като се има 

предвид, че за съжаление у нас има твърде малко на брой стандартизирани въпросници и 

тестове, отговарящи на изискванията за качествени професионални инструменти за работа 

в психологическата практика. 

 Доколко педагогическите съветници и училищните психолози са подготвени и 

квалифицирани за работа с тези техники и методи? – прилагането на диагностичен 

метод далеч надхвърля процедурата по връчване на лист с въпроси на дадено изследвано 

лице и обработване на резултата по някакъв наличен "ключ". Важно е да се познава 

теорията, стояща зад метода, силните му страни, ограниченията му, каква е надежността 

му, какви са доказателствата за валидността му, какви изводи позволява да се правят, 



какви са изискванията за работа с него (част от тестовете и други методи изискват 

преминаването на специален курс за придобиване на право за използване), по какъв начин 

трябва да бъде дадена обратната връзка и т.н. 

Отговорите и на двата въпроса за момента будят притеснения – за психодиагностика се 

използват различни непроверени, ненадеждни и невалидни въпросници, а работещите с 

тях често нямат нужната предварителна подготовка, както теоретична, така и практическа. 

 

 

6.2. Резултати за консултативната дейност по отношение на учениците 

 

Общият въпрос за тази част е "Колко често ви се налага да консултирате ученици по 

проблеми на/с ... ", като разпределението е представено във валидни проценти. Във 

въпросника отговорите варират от никога до много често като при представянето на 

резултатите отговорите „никога‖ и „рядко‖ от една страна и „често‖ и „много често‖ от 

друга са сумирани, с цел по-ясно да се откроят тенденциите. 

 
Таблица 3. Сумарно процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпросите, свързани с консултативната им дейност по отношение на учениците 

№ 
Колко често ви се налага да консултирате 

ученици по проблеми на/с ... 

никога 

и рядко 

от време 

на време 

често и 

много често 
коментар 

13 тяхното поведение 2 2 96 
много 

често 

14 техните взаимоотношения с други ученици 2 3 95 
много 

често 

15 техните взаимоотношения с учителите 3 14 83 
много 

често 

16 техните взаимоотношения с родителите 12 19 69 често 

17 тяхното личностно развитие 11 32 57 средно 

18 тяхното интелектуално развитие 32 37 31  

 

Както ясно се вижда от получените резултати, най-често се дават консултации в сферата 

на поведението и взаимоотношенията с други ученици. Личностното развитие, от друга 

страна, е с най-малко отговори „често и много често‖, а работата в тази сфера би могла да 

реши много проблеми и изключително много да подпомогне превенцията в различни 

проблемни области. Особено интересна е липсата на отговори „никога‖ за въпроси 13, 14, 

15 и 16. Налага се изводът, че няма училищен психолог и педагогически съветник, който 

да не консултира ученици по отношение на поведението и взаимоотношенията с други 

ученици и с учители, но доста по-малко се обръща внимание на личностното развитие, 

както и на интелектуалното, или те не са приоритетни сфери за провеждане на 

консултации. Дискусия по въпроса е представена по-долу, след обобщените резултати за 

консултативната дейност по отношение на учениците. 

 

 

ОБОБЩЕН РЕЗУЛТАТ ЗА КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

Резултатите от въпроси 13, 14, 15, 16, 17 и 18 бяха обединени с цел да се представи една 

обобщена картина на честотата на извършване на консултативна дейност по отношение на 

учениците. След прилагане на необходимите минимални математически трансформации 



бяха получени стойностите, представени в таблица 4. 

 

 

 
Таблица 4. Обобщен резултат за честотата на извършване на консултативна дейност по отношение на 

учениците 

Обобщен отговор 
Валиден 

процент 

никога 0,0 

рядко 1,1 

от време на време 21,1 

често 56,8 

много често 21,1 

Сбор 100,0 

 

Общо се получава, че 99% от училищните психолози и педагогическите съветници 

извършват всяка от посочените консултативни дейности по отношение на учениците от 

време на време или по-често. Хората, посочили отговор "често" или "много често" за всяка 

една от сферите на консултиране на учениците преобладават и са близо 80% от всички 

изследвани. Тези резултати съвсем естествено водят до извода, че консултативната 

дейност по отношение на учениците е една от основните, най-често извършвани, вероятно 

и приемани за най-важни дейности на училищния психолог или педагогическия съветник в 

училище. 

Очевиден извод от получените резултати е, че този тип дейност е от особено голямо 

значение и отговаря на силно изразена потребност в рамките на училищната 

система. На тази потребност трябва да може да се отговори чрез подготвени спе-

циалисти с нужните компетентности и умения. 

Логично се поставят следните твърде важни въпроси: 

 Доколко педагогическите съветници и училищните психолози са подготвени и 

квалифицирани за тази консултативна дейност? Съществуват различни методи, произ-

тичащи от различни школи и подходящи за различен спектър от ситуации. Консултирането 

не е просто информиране какво трябва да прави ученикът или какви възможности има 

пред себе си ако се случи едно или друго. Консултирането е специфичен процес със 

сложна структура и протичане, към който трябва да се подхожда със съответната предва-

рителна теоретична и практическа подготовка, знания, умения и съвсем не на последно 

място натрупан личен опит под супервизия, обсъден и осмислен в дискусия с колеги. 

Много е съмнително, че една консултация или цикъл от консултации ще бъде ефективен, 

ако консултиращият не познава спецификата на мисленето и психичното развитие за въз-

растта, към която принадлежи ученикът. Едва ли ще има добър ефект и ако се ползват 

различни, пречещи си една на друга техники. Проблем могат да бъдат както непоследова-

телното използване на определен подход, така и обратното – твърде ригидното и меха-

нично придържане към един метод, без да се отчита динамиката на ситуацията и про-

мените, настъпващи в мисленето на ученика и на околните. Накратко казано – консулти-

рането е доста сложен процес, който изисква широка теоретична подготовка, добри 

умения за провеждане, задълбочено осмисляне на случващото се и подходящо планиране 

на бъдещи стъпки. Дали обаче настоящите педагогически съветници и училищни 

психолози в България отговарят на тези изисквания? И дали им се осигуряват 

необходимите условия да постигнат нужните равнища на професионализъм, когато го 



желаят? И, накрая, има ли механизъм, който да ограничава несправящите се така, че да не 

нанесат вреда, макар и неволно, поради неуменията си да консултират и или да се 

квалифицират или да пренасочат усилията си към дейности, в които постигат добри 

резултати? За съжаление, към настоящия момент, по всеки от посочените въпроси, 

отговорът (очевидно за всеки, работещ в сферата на образованието) клони към "не". 

 Дали се осъществява успешна и смислена връзка между диагностиката и 

резултатите от изследванията от една страна и планирането и провеждане на 

консултации от друга? Консултативната дейност далеч надхвърля ситуацията "среща и 

разговор с ученик" при възникнала спешна ситуация. Би трябвало да има връзка между 

регистрираното с помощта на диагностиката и планирането и провеждането на 

консултации с ученици, за които това е необходимо. От многобройните проведени 

разговори и обсъждания обаче се създава впечатлението, че диагностика и консултиране са 

сякаш два отделни, почти несвързани помежду си процеси. Дори когато присъстват и 

двете, изглежда сякаш много рядко резултатите от диагностиката се използват като 

полезна база за планиране и насочване на консултативния процес така, че да бъде 

максимално съобразен с особеностите на детето и на конкретната ситуация. 

 Какъв е резултатът или доколко са ефективни консултациите? За момента у нас 

няма предложени и официално приети критерии и процедури, чрез които да се опишат 

успешните или ефективни психологически консултации на училищно равнище. 

Обикновено за успех се приема, когато даден ученик „престане да се държи лошо‖ или 

когато „си подобри отношенията‖, а в някои случаи и оценките. Очевидно това са твърде 

разтегливи, мъгляви и неточни показатели, особено като се има предвид, че често 

проблемът не е в ученика, а в семейството, учителите, средата или сложна комбинация от 

тях. Поради липсата на ясни критерии е много трудно да се прецени дали и доколко 

консултативният процес е бил ефективен и дали, ако е бил неуспешен, причината е в 

неумението на консултиращия или във външни, неподлежащи на контрол обстоятелства. 

Очевидно въпросът за отчитане на ефективността на консултирането е отворен и колкото 

по-скоро му бъде намерено подходящо решение, толкова по-полезни и успешни биха били 

в работата си училищните психолози и педагогическите съветници. 

 

 

6.3. Резултати за консултативната дейност по отношение на учителите 

 

Общият въпрос за тази част е "Колко често ви се налага да консултирате учители по 

проблеми на/с ... ", като разпределението е представено във валидни проценти. Във 

въпросника отговорите варират от никога до много често като при представянето на 

резултатите отговорите „никога‖ и „рядко‖ от една страна и „често‖ и „много често‖ от 

друга са сумирани, с цел по-ясно да се откроят тенденциите. 

 
Таблица 5. Сумарно процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпросите, свързани с консултативната им дейност по отношение на учителите 

№ 
Колко често ви се налага да консултирате 

учители по проблеми на/с ... 

никога 

и рядко 

от време 

на време 

често и 

много често 
 

19 техните взаимоотношения с учениците 11 15 74 често 

20 техните взаимоотношения с колегите 44 39 17 рядко 

21 
справянето с обучението на деца със 

специални потребности 
37 23 40  

22 работата по конкретен проект, по който се 42 30 28  



работи в училището 

 

Най-често давани са консултации в сферата на взаимоотношенията с учениците. 

Консултирането по линия на взаимоотношенията с колегите е далеч назад, а това би могло 

да реши много проблеми. Това за съжаление е и един показател доколко сме готови и 

умеем да работим екипно в училище. Дефицитът в това отношение очевидно е крещящо 

голям. Тази ситуация на липса на екипност е донякъде разбираема. Всеки учител 

преподава сам по време на час и обикновено се справя с възникващите в часа му ситуации 

без чужда помощ. Допълнително обикновено дистанцията между учители и училищен 

психолог/педагогически съветник е доста голяма поне по две причини: заради вече 

посоченото предпочитание на учителите да се справят сами и заради неприемането на 

човек с други функции и позиция като „част от нас‖. От друга страна консултирането на 

възрастни е свързано с владеенето на специфични умения и знания, различни от тези за 

консултирането на деца, и в това отношение консултирането на учители може да се 

разглежда като едно допълнително и доста високо предизвикателство към училищните 

психолози и педагогическите съветници. Все пак обаче децата са ученици на училището 

като цяло, а не на отделните учители и екипната работа би трябвало да бъде сериозно 

застъпена, особено що се отнася до справяне с проблеми и работа с деца с особено 

поведение или специфични потребности. Интересен е и резултатът, свързан с работата по 

проекти – педагогическите съветници и училищните психолози явно участват много по-

малко, отколкото би могло да се очаква, имайки предвид, че голямата част от проектите, 

по които се работи в училище, обикновено са насочени към учениците и тяхното психично 

благополучие – добри междулични взаимоотношения, разбиране на себе си и другите, 

включване в разнообразни дейности, умения за взимане на решения и решаване на 

разнообразни проблеми и т.н. 

 

 

ОБОБЩЕН РЕЗУЛТАТ ЗА КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

УЧИТЕЛИТЕ 

Резултатите от въпроси 19, 20, 21 и 22 бяха обединени с цел да се представи една обоб-

щена картина на честотата на извършване на консултативна дейност по отношение на 

учителите. След прилагане на необходимите минимални математически трансформации 

бяха получени стойностите, представени в таблица 6. 

 
Таблица 6. Обобщен резултат за честотата на извършване на консултативна дейност по отношение на 

учителите 

Отговор 
Валиден 

процент 

никога 4,3 

рядко 20,2 

от време на време 48,9 

често 24,5 

много често 2,1 

Сбор 100,0 

 

Малко над 25% от педагогическите съветници извършват всички изброени видове 

консултативна дейност по отношение на учителите често или много често. Най-голяма е 

групата на хората, чиито обобщени резултати попадат в графа "от време на време" – те са 



почти 50% от изследваните. Почти 25% са и хората, чиито обобщени отговори попадат в 

графи "никога" или "рядко". 

Много любопитно е да се сравнят тези резултати с обобщените за консултативната 

дейност по отношение на учениците. Близо 80% от педагогическите съветници често 

или много често консултират ученици във всички изброени в настоящото изследване 

сфери, докато само 25% са хората, които консултират учители често или много често 

общо за всички посочени сфери. Очевидно консултирането на учителите далеч не е 

приоритетна дейност. Тази разлика е твърде показателна за подхода в нашите училища – 

работи се много повече с децата и много по-малко с учителите. За съжаление това показва 

една едностранчивост и непълнота, а поставя и сянка на съмнение върху това доколко 

ефективен е консултативният процес като цяло. При възникнали проблеми с дете, 

възрастните и конкретно учителите са ключови фигури. Много малко вероятно е да се 

получи силен и траен положителен ефект от консултирането на дете ако не са въвлечени 

по някакъв начин и учителите – хората, които работят с него ежедневно. Да не говорим, че 

не са рядкост случаите, в които проблемите в поведението на едно дете могат да бъдат 

резултат не от негов личен проблем, а от проблем в учителя или от проблем на 

взаимодействието между учител и ученик. За училищния психолог основен обект са 

учениците. Само че за да им бъде действително полезен той трябва да работи не само с 

тях, но и със средата – другите деца и учителите, а когато е възможно и с родителите. 

Недостатъчната работа с учителите у нас за съжаление се свързва и с крайно неефективния 

модел на пълно прехвърляне на отговорността, като например когато учител подаде 

"заявка" от рода на: "Писна ми от този, оправяй се ти с него!" и категорично откаже да 

обсъжда повече ситуацията или да се ангажира с нея по друг начин, освен по 

административно-наказателния. От друга страна не са рядкост случаите, когато може да се 

окаже ефективна помощ на дете по опосредстван начин – само чрез консултации с негов(и) 

учител(и), дори без да се налага инициирането на консултативен процес със самия ученик. 

Могат да бъдат приведени много доводи и примери, включително с начина, по който се 

реализира някакъв проект в училище, но така или иначе се стига до един ясен извод: 

консултативната практика на училищния психолог задължително трябва да включва 

работа с учителите. Ако това не се случва, за съжаление една огромна част от усилията, 

които полага, ще се оказват напразни и безрезултатни. 

 

 

6.4. Резултати за консултативната дейност по отношение на родителите 

 

Общият въпрос за тази част е "Колко често ви се налага да консултирате родители по 

проблеми на/с ... ", като разпределението е представено във валидни проценти. Във 

въпросника отговорите варират от никога до много често като при представянето на 

резултатите отговорите „никога‖ и „рядко‖ от една страна и „често‖ и „много често‖ от 

друга са сумирани, с цел по-ясно да се откроят тенденциите. 

 
Таблица 7. Сумарно процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпросите, свързани с консултативната им дейност по отношение на родителите 

№ 
Колко често ви се налага да консултирате 

родители по проблеми на/с ... 

никога 

и рядко 

от време 

на време 

често и 

много често 
коментар 

23 техните взаимоотношения с децата им 3 24 73 често 

24 личностното развитие на децата им 11 27 62 средно 

25 поведенческото развитие на децата им 4 24 72 често 



26 интелектуалното развитие на децата им 35 37 28  

27 кариерното развитие на децата им 54 27 19 рядко 

28 техните взаимоотношения с учители 29 44 27  

29 
техните взаимоотношения с училището като 

институция 
50 21 29 рядко 

 

Най-често даваните консултации са в сферата на взаимоотношенията с децата и по-

ведението им. Следва личностното развитие. Най-слабо застъпени са консултациите на 

родители, свързани с кариерното развитие на децата им – посочилите отговори "често" и 

"много често" са 19% от участниците в изследването. Този резултат е особено интересен, 

имайки предвид, че все пак близо 50% от педагогическите съветници са посочили, че 

подпомагат професионалното ориентиране на учениците често или много често. Тази 

дейност би имала достатъчна тежест и смисъл ако резултатите й бъдат обсъдени не само с 

учениците, но и с родителите им и ако не с всички, то поне с една голяма част от тях, а не 

както се оказва – да е най-слабо застъпената област при даването на консултации на 

родителите. 

По-слабо застъпени са също така взаимоотношенията с учителите, интелектуалното 

развитие на децата и взаимоотношенията с училището като институция. 

Интересно е, че що се отнася до консултирането по отношение на взаимоотношенията с 

децата, личностното развитие на децата и поведението на децата (въпроси 23, 24 и 25), 

няма нито един училищен психолог или педагогически съветник, който да е посочил 

отговор „никога‖. 

 

 

ОБОБЩЕН РЕЗУЛТАТ ЗА КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

РОДИТЕЛИТЕ 

Резултатите от въпроси 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 бяха обединени с цел да се представи 

една обобщена картина на честотата на извършване на консултативна дейност по 

отношение на родителите. След прилагане на необходимите минимални математически 

трансформации бяха получени стойностите, представени в таблица 8. 

 
Таблица 8. Обобщен резултат за честотата на извършване на консултативна дейност по отношение на 

родителите 

Отговор 
Валиден 

процент 

никога 0,0 

рядко 15,7 

от време на време 47,1 

често 34,3 

много често 2,9 

Сбор 100,0 

 

Малко над 35% от училищните психолози и педагогическите съветници посочват, че 

извършват повечето от изброените консултативни дейности по отношение на родителите 

често или много често. Най-голяма е групата на хората, обобщени резултати попадат в 

графа "от време на време" – те са близо 50% от изследваните. Интересно е, че никой не е 

попаднал в графа "никога", т.е. всеки училищен психолог или педагогически съветник дава 

някакви консултации на родители. 



И тук, както и при консултирането на учителите, разликата в честотата (за "често" и 

"много често"), с която са консултирани учениците е много голяма – 80% за учениците и 

35% за родителите. Изключително интересно е, че консултирането на родителите се явява 

дейност с по-голяма относителна честота от тази на консултирането на учителите, спрямо 

които "често" и "много често" съставляват 25% от отговорите. Тази ситуация налага извод, 

който изглежда доста странно – че училищните психолози и педагогическите съветници 

работят повече с родителите, отколкото с учителите, които са им колеги в училище. Този 

резултат може да се дължи в някаква степен на по-малкия брой хора, които са отговорили 

на втората част на въпросника, но не може да се отхвърли и възможността да е достатъчно 

коректен. В лични разговори доста училищни психолози (или педагогически съветници) са 

споделяли, че не са достатъчно добре приемани от колегите-учители, че те не разбират 

добре работата им и че е налице дистанцираност, която много трудно може да бъде 

преодоляна. За много училищни психолози и педагогически съветници тази ситуация води 

до абсурдното положение да контактуват по-лесно с родителите, отколкото с учителите, с 

които работят в една и съща институция и се грижат за едни и същи деца. Очевидно има 

още много какво да се желае откъм качествено, добре координирано и ефективно 

общуване и сътрудничество между училищните психолози и педагогическите съветници и 

учителите. 

Не трябва да се забравя и посочения по-горе проблем, свързан с консултирането като 

дейност изобщо и че не всеки разговор е консултиране. Тази тема обаче вече беше 

дискутирана в т. 6.2. и тук няма да й бъде отделено повече място. 

 

 

7. Резултати по отношение на работата с групи по различни проблеми 

 

В тази част са включени въпроси, основно отнасящи се до превенцията и интервенцията, 

но на групово равнище. Общият въпрос за тази част е "Колко често ви се налага да 

работите с групи ... ", като разпределението е представено във валидни проценти. Във 

въпросника отговорите варират от никога до много често като при представянето на 

резултатите отговорите „никога‖ и „рядко‖ от една страна и „често‖ и „много често‖ от 

друга са сумирани, с цел по-ясно да се откроят тенденциите. 

 
Таблица 9. Сумарно процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпросите, свързани с работата с групи по различни проблеми 

№ 
Колко често ви се налага да работите с 

групи ... 

никога 

и рядко 

от време 

на време 

често и 

много често 
коментар 

30 
по проблемите на превенцията на 

зависимости и наркомании 
21 28 51  

31 по проблемите на агресивното поведение 6 14 80 често 

32 
по проблемите на превенцията на сексуални 

злоупотреби 
42 26 32 рядко 

33 
за развиване на уменията да се правят важни 

житейски избори 
29 29 42  

34 за развиване на социалните умения 17 17 66 средно 

35 

да подпомагате успешното разрешаване на 

конфликти между ученици, учители, 

родители и училищно ръководство 

6 11 83 често 

 

Според отговорите на училищните психолози и педагогическите съветници най-често се 



работи за подпомагане на успешното разрешаване на конфликти на различни равнища. Със 

същата честота е посочвана и работата с групи по проблемите на агресивното поведение. 

Най-слабо застъпена е работата по превенция на сексуалните злоупотреби. Любопитна е 

ситуацията с развиването на социалните умения (въпрос 34) – приблизително 2/3 от 

участниците са го посочили, без обаче да е ясно кой какво включва в това понятие и как 

точно протичат такива занимания на групово равнище. Това е област, в която би било 

полезно да има допълнително разясняване и задълбочаване при бъдещи изследвания. 

 

 

ОБОБЩЕН РЕЗУЛТАТ ЗА РАБОТАТА С ГРУПИ ПО РАЗЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

Резултатите от въпроси 30, 31, 32, 33 и 34 бяха обединени с цел да се представи една 

обобщена картина на честотата на работата с групи. След прилагане на необходимите 

минимални математически трансформации бяха получени стойностите, представени в 

таблица 10. 

 
Таблица 10. Обобщен резултат за честотата на извършване на работа с групи по различни проблеми 

Отговор 
Валиден 

процент 

никога 2,9 

рядко 14,7 

от време на време 32,4 

често 36,8 

много често 13,2 

Сбор 100,0 

 

Половината или 50% от училищните психолози и педагогическите съветници посочват, че 

работят с групи общо за всички посочени сфери често или много често. Най-голяма е 

групата на хората, които попадат в графа "често" – те са над 35% от изследваните. Ако се 

включат и отговорилите "от време на време" процентът надскача 80%. Този резултат може 

да се тълкува по посока на това, че училищните психолози и педагогическите съветници 

като цяло често работят с групи. Ситуация, която е съвсем логична и уместна в рамките на 

училищната система, в която по принцип основната работа е на групово ниво. Тук обаче от 

изключителна важност се оказват въпроси, свързани най-вече с компетентността и 

уменията за водене на група. Да работиш с група на психологическо равнище далеч не 

означава да представиш някаква идея в лекционна форма. Необходимо е да познаваш 

груповите процеси, да разбираш груповата динамика, да разполагаш с умения за 

управляването им, да правиш разлика между индивид, група и взаимодействието им, да си 

наясно с мястото си като водещ на група и да не се превръщаш самия ти в сляпо следващ и 

подчиняващ се на моментните й състояния, да умееш да общуваш на рационално и 

особено на емоционално равнище с групата, да отговаряш на преживяванията на членовете 

й и т.н. За съжаление такива умения не са част от университетското образование, а в също-

то време са задължителни при работата в практиката. Логично е да си зададем въпросите 

доколко са подготвени училищните ни психолози и педагогическите съветници) за такъв 

тип работа и какви са начините, по които може да им се окаже бърза и качествена под-

крепа за повишаване на компетентностите и уменията в тази сфера. Става дума, разбира 

се, за тези, за които това би било желано, необходимо и полезно. 

 

 



8. Резултати по отношение на някои допълнителни дейности 

 

8.1. Въпрос 36 гласи „Колко често ви се случва да посещавате учебни часове за набиране 

на лични впечатления?‖. Това е едно от правата на училищните психолози и 

педагогическите съветници, описани в длъжностната характеристика. Получените 

резултати са представени в таблица 11. 

 
Таблица 11. Процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпрос 36 „Колко често ви се случва да посещавате учебни часове за набиране на лични 

впечатления?‖ 
Въпрос 

                                                                    Отговор 
никога рядко 

от време 

на време 
често 

много 

често 
Сбор 

Колко често ви се случва да посещавате учебни 

часове за набиране на лични впечатления? 
2,9 12,9 27,1 37,1 20,0 100,0 

 

Почти 60% от училищните психолози и педагогическите съветници посочват, че често или 

много често посещават учебни часове за набиране на лични впечатления. Този резултат би 

бил много положителен ако под посещаване се разбира влизане в час на колега учител и 

реално събиране на впечатления, а не, както за съжаление е много вероятно, провеждане 

на часове, било то поради отсъствие на колега или поради възникнал проблем или някаква 

друга причина. 

 

 

8.2. Въпрос 37 гласи „Колко често ви се случва да посещавате съвети и съвещания?‖. Това 

е едно от задълженията на училищните психолози и педагогическите съветници като част 

от педагогическия съвет или като членове на различни комисии. Получените резултати са 

представени в таблица 12. 

 
Таблица 12. Процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпрос 37 „Колко често ви се случва да посещавате съвети и съвещания?‖ 
Въпрос 

                                                                    Отговор 
никога рядко 

от време 

на време 
често 

много 

често 
Сбор 

Колко често ви се случва да посещавате съвети и 

съвещания? 
0,0 2,9 4,3 24,3 68,6 100,0 

 

Над 90% от училищните психолози и педагогическите съветници посочват, че често или 

много често посещават съвети и съвещания. Любопитно е да се отбележи твърде ре-

довното присъствие на училищните психолози и педагогическите съветници на съветите и 

съвещанията. Това далеч не е толкова свързано със задължението да се присъства – има 

немалко учители, за които педагогическите съвети са абсолютно задължителни и които 

въпреки това доста рядко ги посещават. Причината трябва по-скоро да се търси в нещо 

различно, свързано с най-важната част от работата на училищния психолог или 

педагогическия съветник. Честа тема на съветите и съвещанията е поведението на учени-

ците и различните проблеми, свързани с тях, както и административните мерки, които 

трябва да се наложат. Естествено е там да присъства и човекът, който би трябвало да дава 

различната перспектива, когато се обсъждат подобни проблеми, да излиза извън рамките 

на училищния час и конкретното поведение и да сглобява по-пълната картина, надскачаща 

откъслечните случки. Остава въпросът доколко и дали изобщо педагогическият съвет или 



други съвещаващи се групи приемат позицията на училищния психолог и педагогическия 

съветник като позиция на експерт, чието мнение има особена стойност и тежест. 

 

 

8.3. Въпрос 38 гласи „Колко често ви се случва да популяризирате своята работа в 

средствата за научна и масова информация?‖. Популяризирането на работата не е 

задължение, а право на училищните психолози и педагогическите съветници, от което би 

могло да има много и разностранни ползи. Получените резултати са представени в таблица 

13. 

 
Таблица 13. Процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпрос 38 „Колко често ви се случва да популяризирате своята работа в средствата за научна и 

масова информация?‖ 
Въпрос 

                                                                    Отговор 
никога рядко 

от време 

на време 
често 

много 

често 
Сбор 

Колко често ви се случва да популяризирате 

своята работа в средствата за научна и масова 

информация? 

34,3 28,6 20,0 11,4 5,7 100,0 

 

По-малко от 20% от училищните психолози и педагогическите съветници посочват, че 

често или много често популяризират своята работа в средствата за научна и масова ин-

формация. Съответно впечатление прави това, че над 60% от участниците са посочили, че 

рядко или никога не популяризират своята работа. Тази ситуация показва една не особено 

оптимистична страна от работата на училищните психолози и педагогическите съветници. 

Първо, това означава, че малко се говори като цяло за работата на училищния психолог и 

педагогическия съветник и тя не е добре позната. Съответно не може да се очаква, че 

децата, родителите и дори учителите ще са наясно с какво точно такъв човек може да им 

бъде полезен. На второ място трупаният с години опит в практиката като училищен 

психолог или педагогически съветник се губи, щом човекът напусне училище и 

обикновено не се предава на следващите поколения психолози, които пак започват от 

нулата или почти от нулата. На трето място трябва да се отбележи, че научните 

публикации не са запазена територия на работещите във висшите учебни заведения и 

институтите. Психолозите от практиката и педагогическите съветници имат много какво 

да споделят като данни, наблюдения, подходи и казуси, с които работят. Публикуването на 

данни от отделни училища би дало възможността да се правят съпоставяния, обобщения, 

анализи и метаанализи, обхващащи голям брой училища и ученици и определено би могло 

да ускори развитието на психологическото обслужване на училищата в България. За 

съжаление такива публикации не са факт. Би трябвало да се намери начин училищните 

психолози и педагогическите съветници да бъдат поощрявани да споделят своя опит, 

който в много отношения е уникален, незаменим и представлява част от съкровищницата 

на психологическото познание, с което разполагаме и която за момента, пак за съжаление, 

не е нито много богата, нито много пълна, нито лесно достъпна. Това се отнася особено за 

конкретните условия на нашата собствена страна – от книгите и медиите (включително 

Интернет) сме доста добре запознати какво става по света, но специфичното за България, 

типичното за нашите условия, явленията от личностно-психологически и социално-

психологически характер са в най-добрия случай слабо и недостатъчно познати. Точно тук 

училищните психолози и педагогическите съветници биха могли да направят неоценим 

принос чрез споделяне на данни, резултати и опит, пряко извлечени от практиката. 



 

 

8.4. Въпрос 39 гласи „Колко често ви се случва да повишавате своята професионална 

квалификация?‖. Непрестанното повишаване на професионалната квалификация е от 

първостепенна важност, за да може един училищен психолог или педагогически съветник 

да е на висотата на постоянните предизвикателства, с които ежедневно се сблъсква в 

работата си. Друг е въпросът, че често доказалите се като реално полезни начини за 

повишаване на квалификацията са обвързани и със сериозни финансови вложения, които 

трудно могат да бъдат покрити със собствени средства и ако наистина се държи на 

качество, държавата би трябвало активно да се намеси. Получените резултати са 

представени в таблица 14. 

 
Таблица 14. Процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпрос 39 „Колко често ви се случва да повишавате своята професионална квалификация?‖ 
Въпрос 

                                                                    Отговор 
никога рядко 

от време 

на време 
често 

много 

често 
Сбор 

Колко често ви се случва да повишавате своята 

професионална квалификация? 
0,0 8,7 26,1 42,0 23,2 100,0 

 

Повод за гордост е (стига да не се дължи на социална желателност), че няма училищни 

психолози или педагогически съветници, които да са отговорили, че изобщо не им се 

случва да повишават професионалната си квалификация. Както вече беше споменато обаче 

остава въпросът доколко това повишаване става по наистина качествен и издържан начин, 

а не става въпрос просто за срещи и обсъждания, на които не се предлага особено полезно 

съдържание и които нямат кой знае какъв полезен ефект. 

 

 

8.5. Въпрос 41 гласи „Колко често ви се случва да водите учебни часове от редовната 

учебна програма?‖. Очевидно това е тип заетост, който е неспецифичен и всъщност несъв-

местим с ролята на училищен психолог или педагогически съветник. При нормални об-

стоятелства би трябвало разпределението тук да бъде 100% отговор „никога‖. Тъй като 

обаче има достатъчно податки, че ситуацията е различна, този въпрос беше включен 

допълнително. Получените резултати са представени в таблица 15. 

 
Таблица 15. Процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите 

съветници на въпрос 41 „Колко често ви се случва да водите учебни часове от редовната учебна програма?‖ 
Въпрос 

                                                                    Отговор 
никога рядко 

от време 

на време 
често 

много 

често 
Сбор 

Колко често ви се случва да водите учебни 

часове от редовната учебна програма? 
36,2 10,1 8,7 27,5 17,5 100,0 

 

Близо половината (45%) от училищните психолози и педагогическите съветници посочват, 

че водят учебни часове от редовната учебна програма често или много често. За всеки 

запознат със спецификата на практическата психологическа работа това е недопустимо 

положение. То напълно се вписва в понятието ролеви конфликт и всички свързани с него 

негативи. Например смесването на поведения и отношения, типични за различни, 

взаимоизключващи се роли или съчетаване на административна и наказателна власт с 

поверителните отношения психолог-клиент. В рамките на училищния живот пример може 



да бъде ситуация, в която в час възрастният Х се изявява като учител и трябва да пише 

отсъствия и оценки, а час-два или ден по-късно да бъде довереният човек, пред когото 

споделя най-интимните си преживявания, страхове и желания дете, което е получило от 

същия този човек Х двойка или тройка от изпитване. Очевидно тази ситуация е крайно 

нередна и абсурдна, но за съжаление не е изолиран куриоз, а реалност в работата на близо 

половината училищни психолози и педагогически съветници у нас. На тема ролево 

смесване и ролеви конфликт трябва да се посочи още едно още по-крайно нарушение на 

професионалните изисквания и това са случаите, пак съвсем не изолирани, при които 

заместник-директор изпълнява функцията и на педагогически съветник. Ситуацията не се 

нуждае от коментар. Очевидният извод е, че за да говорим изобщо за качествено 

психологическо обслужване в българското училище е крайно време училищните 

психолози и педагогическите съветници да престанат да бъдат използвани като „момчета 

за всичко‖ и да влязат истински в ролята си на доверени лица, специалисти с особени 

компетентности, експерти. 

 

 

8.6. Въпрос 42 гласи „Колко често ви се случва да организирате празници и други събития 

в училище?‖. Както и при предходния въпрос, очевидно става дума за тип заетост, който е 

неспецифичен и обикновено неподходящ в комбинация с ролята на училищен психолог 

или педагогически съветник. Получените резултати са представени в таблица 16. 

 
Таблица 16. Процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите съвет-

ници на въпрос 42 „Колко често ви се случва да организирате празници и други събития в училище?‖ 
Въпрос 

                                                                    Отговор 
никога рядко 

от време 

на време 
често 

много 

често 
Сбор 

Колко често ви се случва да организирате 

празници и други събития в училище? 
7,2 27,5 10,1 30,4 24,6 100,0 

 

Според получените резултати на над половината (55%) от училищните психолози и пе-

дагогическите съветници им се случва да организират празници и други събития в учи-

лище често или много често. Както и при предходния въпрос може да се приеме, че това е 

неспецифична, излишна и може би дори вредна за позицията на училищния психолог или 

педагогическия съветник дейност. Не само като образ за пред учениците, но и като повод 

за формиране на отношение от колегите-учители. Изключение са ситуациите, в които 

психологът или педагогическият съветник по свое решение, целенасочено и планирано, се 

включват в такава дейност, преднамерено търсейки определен, необходим за работата им 

ефект. 

 

 

8.7. Въпрос 47 гласи „Колко често ви се случва да извършвате неспецифична работа в 

училище?‖. Този въпрос е в някаква степен обобщаващ и контрола за предходните, макар 

че е нормално да има и разминавания – не са малко педагогическите съветници, които 

приемат различни преподавателски, организационни и административни дейности за 

неизменна част от основната им работа и съответно не ги приемат за неспецифична 

заетост. Получените резултати са представени в таблица 16. 

 
Таблица 16. Процентно разпределение на отговорите на училищните психолози и педагогическите съвет-

ници на въпрос 47 „Колко често ви се случва да извършвате неспецифична работа в училище?‖ 



Въпрос 

                                                                    Отговор 
никога рядко 

от време 

на време 
често 

много 

често 
Сбор 

Колко често ви се случва да извършвате 

неспецифична работа в училище? 
20,3 21,7 18,8 24,6 14,6 100,0 

 

Близо 40% от училищните психолози и педагогическите съветници са посочили, че им се 

случва да извършват неспецифична работа в училище често или много често. Този процент 

е малко по-нисък от този за преподаване на предмети от редовната програма (45%) и от 

този за организиране на празници и събития (55%), което потвърждава предположението, 

че някои педагогически съветници не приемат тези дейности за неспецифични. 

Независимо от това 40% е твърде голям процент и е повод да се направи едно обобщаващо 

заключение, че в системата на училищното ни образование ролята на училищния психолог 

и педагогическия съветник е недостатъчно изяснена и прекалено често обвързвана с 

неспецифични дейности. За хората на тези позиции така поставената ситуация категорично 

влияе негативно както на професионалното им самочувствие, така и на качеството на 

работата им. 

 

 

9. Заключение 

Професията на училищния психолог добива все по-голямо разпространение, а 

присъствието на такъв специалист в училищната система все повече доказва своята 

полезност и ценност. Сферите на дейност, правата и задълженията му, са вече от доста 

време дефинирани и описани в съответната длъжностна характеристика. Важен въпрос е 

обаче, вече в практическата работа, кои от тях се оказват с по-голяма тежест, на кои се 

акцентира и кои остават на заден план. 

Според резултатите от настоящото изследване най-често училищните психолози и 

педагогическите съветници се занимават с консултиране на ученици относно тяхното 

поведение и взаимоотношенията им с други ученици (96% и 95% отговори "често" и 

"много често" съответно), както и относно взаимоотношенията им с учителите (83% 

отговори "често" и "много често"). Посещаването на съвети и съвещания също е дейност с 

голяма тежест (над 90% отговори "често" и "много често"). Силно застъпено е 

подпомагането на разрешаването на конфликти между ученици, учители, родители и 

училищно ръководство (83% отговори "често" и "много често"), както и работата с групи 

по проблемите на агресивното поведение (83% отговори "често" и "много често"). Следват 

консултирането на учители относно взаимоотношенията им с учениците (74% отговори 

"често" и "много често"), на родителите относно взаимоотношенията им с децата им (73% 

отговори "често" и "много често") и относно поведенческото развитие на децата им (72% 

отговори "често" и "много често"). Диагностиката е по-слабо застъпена и присъства най-

вече в частта си за диагностициране на затруднения в поведението на учениците (70% 

отговори "често" и "много често"). 

Впечатление правят някои особености. Най-фрапантната от тях като че ли е резултатът, че 

училищните психолози и педагогическите съветници успяват повече да си взаимодействат 

с родителите, отколкото с учителите, с които работят в едно и също училище. Друга 

особеност е, че като че ли грамадната част от усилията им отива в консултиране, 

диагностициране и интервениране по отношение на проблемни поведения и една твърде 

незначителна част е отделена на обръщане на внимание на личността, подпомагане на 

развитието, откриването и подкрепянето на таланти и деца с висок потенциал. За 



съжаление тази картина отговаря до голяма степен на по житейски елементаризирания 

образ на училищния психолог като човек, който трябва "на пожар" да се справя с 

възникнали проблемни ситуации и работата му е нещо средно между утешител и 

наказателен орган. 

Поставят се и някои твърде важни въпроси, свързани с дейността на училищните 

психолози и педагогическите съветници. Да, те масово посочват като често извършвани от 

тях дейности консултирането, интервенирането и диагностицирането. Само че до колко са 

компетентни да го правят? Въпросът е особено важен предвид факта, че голяма част от 

педагогическите съветници нямат психологическо образование и дори не са запознати с 

основни положения от теорията и практиката на консултирането, а завършилите 

психология често имат само начални знания и умения в тази област, без да са натрупали 

опит под супервизия. Не по-малко болезнено стои този въпрос относно 

психодиагностиката. Какви методи се използват и дали използващите ги са 

квалифицирани да го правят? За съжаление отговорите на тези въпроси будят по-скоро 

опасения и притеснения – и една голяма част от прилаганите методи не отговарят на 

изискванията за надежност и валидност, и една голяма част от прилагащите методите 

нямат никаква или почти никаква предварителна подготовка за работа със съответните 

тестове и инструменти. За момента, освен това, не съществува инстанция, която да 

осъществява някаква форма на качествен контрол дали и доколко училищните психолози и 

педагогическите съветници извършват професионално издържано вменените им дейности 

и това може да се приеме за доста голям пропуск. 

Друг изключително сериозен проблем е, че продължават да са в сила различни 

предразсъдъци и неяснота каква точно е ролята на училищния психолог и педагогическия 

съветник. Както се оказа от резултатите от настоящото изследване, това често води до 

товарене на назначените на тези длъжности с неспецифични дейности, които са 

несъвместими с работата им и водят до неефективност. Такива са например воденето на 

часове от редовната учебна програма (45% от участниците го правят често или много 

често) и организирането на празници и събития (55% от участниците го правят често или 

много често). Тук обаче е наложително да се поставят няколко допълнителни, свързани 

един с друг ключови въпроси – Има ли право училищният психолог или педагогическият 

съветник да отказва да извършва неспецифични дейности, пречещи на основната му 

работа или уронващи професионалния му образ? До каква степен? И по какъв начин това 

право може да му бъде гарантирано и да не доведе до негативни последствия, санкции, 

уволнение? 

Накрая, като общ извод може да се каже, че потребността от професионално изясняване и 

задаване на точни граници вече е съвсем назряла и е належащо те да бъдат 

официализирани и да придобият законова форма. Това е необходимо дори ако не толкова 

да се отговори на нуждите на развиващото се професионално съсловие (макар това да е 

напълно достатъчна причина), то поне заради стандарта, на който би трябвало да 

отговорим като страна-членка на Европейския съюз. 
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